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ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε ηεο αξ. Γ5Α 1123655 ΔΞ 2013/6-8-2013 Α.Τ.Ο. ζρεηηθά κε 

ηελ αλάζεζε είζπξαμεο δεκνζίωλ εζόδωλ ζε Φνξείο Δίζπξαμεο, κέζω ηωλ 

ππεξεζηώλ ηεο εηαηξίαο Γηαηξαπεδηθά πζηήκαηα  Α.Δ. (ΓΗΑ  Α.Δ.)».              

                                                                     

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΚΑΗ  Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Π.Γ. 111/2014 (ΦΔΚ 178/Α΄/29.8.2014) «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2  ηνπ λ. 2362/1995, «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, 

ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Α΄), όπσο 

ηζρύνπλ.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2007/64/ΔΚ όπσο έρνπλ ελζσκαησζεί κε ην άξζξν 49 

ηνπ λ. 3862/2010 (ΦΔΚ 113 Α΄/13.07.2010). 

4. Σν Π.Γ 89/2014 (ΦΔΚ 134/Α΄/10-6-2014) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ 

Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ». 

 

     ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

     ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
1.  ΓΔΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΩΝ    

     ΤΣΗΜΑΣΩΝ  & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  ΤΠ ΟΙΚΟΝ/ΩΝ  
     Ι. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ                                     

    Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ &   
        ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

    B.  Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ        

    IΙ  ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

         Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 

 2. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ  ΔΟΓΩΝ 

     Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
          Γ/ΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

     Β. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 
           & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

           Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γ.Γ.Γ.Δ. 
      Γ. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & ΔΦΚ 

            Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

            Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΔΛΩΝΔΙΟΤ 
      Γ. Γ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ    

          & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
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5. Σελ ππ΄αξηζκ. ΤΠΟΙΚ 0010555 ΔΞ/13.11.2014 Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη 

ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 3059/14 Β΄), «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194 Α΄/22.11.2010) «Πεξί αλάιεςεο 

ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο», θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 

63/2005 (ΦΔΚ 98/Α΄/22.04.2005). 

7. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ε νπνία ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ (Δηδηθόο Φνξέαο 23 180 – Κ.Α.Δ. 0874), ην ύςνο ηεο νπνίαο δελ δύλαηαη 

λα πξνζδηνξηζζεί. 

8. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2/72936/ΓΠΓΚ/01.08.2013 Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί 

έγθξηζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε ΑΓΑ:ΒΛΩΒΗ-ΔΛ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε 

δαπάλε ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ γηα ηα έηε 2014 – 2016 ύςνπο 8.917.500,00 € 

εηεζίσο. 

9. Σελ έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ (e-payment) 

ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηεο ρώξαο. 

10. Σελ ππ΄αξηζκ. Γ5Α 1123655 ΔΞ 2013/6-8-2013 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 1964/Β΄/12-8-2013) 

ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ ζε Φνξείο Δίζπξαμεο, κέζσ 

ησλ ππεξεζηώλ ηεο εηαηξίαο Γηαηξαπεδηθά πζηήκαηα  Α.Δ. (ΓΙΑ  Α.Δ.). 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΣΟ 

1. ην άξζξν 1 ηεο αξ. Γ5Α 1123655 ΔΞ 2013/6-8-2013 Α.Τ.Ο. ε παξάγξαθνο 

2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Μεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, νπνηεδήπνηε είλαη εθηθηή 

ε είζνδνο θνξέα είζπξαμεο ζηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ, θαζώο 

επίζεο θαη ε έμνδνο από απηήλ, πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη: α) ζηε Γεληθή 

Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γηεύζπλζε  

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο β) ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη 

εηδηθόηεξα ζηε Γηεύζπλζε  Δηζπξάμεσλ, γ) ζηελ Γεληθή Γηεύζπλζε Σεισλείσλ & 

ΔΦΚ θαη εηδηθόηεξα ζηελ Γηεύζπλζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ – Κεληξηθόο 

Γηαρεηξηζηήο θαη δ) ζηε ΓΙΑ  Α.Δ, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ επηζπκεηή 

εκεξνκελία πξνζρώξεζεο ή απνρώξεζεο». 

 

2. ην άξζξν 2 ε θαηεγνξία 1 θαηαξγείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

1. α) Γαζκώλ, θόξωλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεωλ πνπ βεβαηώλνληαη ζηα 

Σειωλεία κε ηελ ππνβνιή παξαζηαηηθώλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν κέζω 
δηαδηθηύνπ, όπνπ ε θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Η είζπξαμε 
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δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ θσδηθνύ πιεξσκήο κε νλνκαζία «Σαπηόηεηα 
Πιεξωκήο».   

β) Βεβαηωκέλωλ, ξπζκηζκέλωλ ή κε, Οθεηιώλ ζε Σειωλεία. Η είζπξαμε 
δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ θσδηθνύ πιεξσκήο κε νλνκαζία «Σαπηόηεηα 
Πιεξωκήο» ν νπνίνο εθδίδεηαη γηα θάζε βεβαησκέλε θαη ξπζκηζκέλε ή κε 
νθεηιή. 

3. ην άξζξν 2 ην ηειεπηαίν εδάθην αληηθαζίζηαηαη  σο εμήο: « Καζώο θαη θάζε 

λέν θνξνινγηθό θαη ηεισλεηαθό έζνδν πνπ ζα εληάζζεηαη ζε θάπνηα από ηηο 

αλσηέξσ ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο».    

4. ην άπθπο 3 νη παξάγξαθνη ΗΗ, ΗΗΗ και ΗV αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

II. Η απόδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ πνζώλ γίλεηαη, κε εληνιή ηεο ΓΙΑ Α.Δ. 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνθεηκέλνπ λα ρξεσζνύλ νη ηξερνύκελνη 

ινγαξηαζκνί απηώλ θαη λα πηζησζεί κε ην ζπλνιηθό πνζό ησλ εηζπξάμεσλ ν 

ινγαξηαζκόο 200/1152383 κε πεξηγξαθή «Ηιεθηξνληθέο εηζπξάμεηο – πιεξσκέο 

Σεισλείσλ» (θαηεγνξία 1, παξάγξαθνο Β ηεο παξνύζεο)  θαη ν ινγαξηαζκόο 

200/1/21010 Διιεληθό Γεκόζην - πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκώλ ηεο 

Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ (θαηεγνξίεο  2,3,4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο  κε αξ. Γ5Α 

1123655 ΔΞ 2013/6-8-2013 Α.Τ.Ο.) 

Με ηελ πίζησζε ησλ αλσηέξσ ινγαξηαζκώλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνζηέιιεη 

ρσξηζηή απόδεημε θαηάζεζεο γηα ηηο εηζπξάμεηο απηέο, α) ζηνλ Κεληξηθό 

Γηαρεηξηζηή ηεο Γηεύζπλζεο Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ 200/1152383 θαη β) ζηε Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ, γηα ηελ 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 200/1/21010, κε ηα ζηνηρεία ηεο  νπνίαο ε Γ.Ο.Τ. ελ 

ζπλερεία ελεκεξώλεη ην εκεξνιόγην πιεξσκώλ ηεο, ρξεώλνληαο ηνλ ινγαξηαζκό 

200/1/21010 Διιεληθό Γεκόζην - πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκώλ. 

ΗΗΗ. Δπιππόσθετα στην πεπίπτωση πος τα εισππαττόμενα ποσά αυοπούν : 

 

Α.1   ε δαζκνύο, θόξνπο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο πνπ βεβαηώλνληαη κε 

ηελ ππνβνιή ηειωλεηαθώλ παξαζηαηηθώλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν κέζω 

δηαδηθηύνπ (θαηεγνξία 1 πεξίπησζε πξώηε, παξάγξαθνο 2 ηεο παξνύζεο) 

 

 

1. α) Η ΓΙΑ.. Α.Δ. κόιηο νινθιεξσζεί κία επηηπρεκέλε πιεξσκή, απνζηέιιεη 

ζηε Γ.ΗΛΔ.Γ. ζρεηηθό ειεθηξνληθό κήλπκα (on-line)  κέζσ ηνπ νπνίνπ, 

ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ην ICISnet θαη ζπλαθόινπζα ηα ζρεηηθά ηεισλεηαθά 

παξαζηαηηθά, έηζη ώζηε λα πξνσζεζεί ε ηεισλεηαθή δηαδηθαζία.  

 

β) ε ακνηβαία πξνζπκθσλεκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο εκέξαο, ε  ΓΙΑ.. Α.Δ. 

εηνηκάδεη θαη απνζηέιιεη ζηε Γ.ΗΛΔ.Γ. ειεθηξνληθό αξρείν batch. Απηό 

πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ επηηπρώλ πιεξσκώλ πνπ έγηλαλ από ηε ζηηγκή 
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ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ ρξνληθά παξόκνηνπ αξρείνπ έσο 

εθείλε ηε ζηηγκή. 

 

γ) Μία πιεξσκή ζεσξείηαη επηηπρεκέλε εθόζνλ πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνην 

από ηα παξαπάλσ αξρεία (online θαη batch). Σα αξρεία απηά πεξηιακβάλνπλ 

ηελ ηαπηόηεηα πιεξσκήο, ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο θαη ην πνζό.  

 

δ) ε πεξίπησζε αδπλακίαο απηόκαηεο ελεκέξσζεο ηνπ ICISnet από ηα 

αξρεία online ή  batch, ιόγσ ηπρόλ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ επηθνηλσλία 

ησλ ζπζηεκάησλ, ηόηε, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο 

ηεο Γ.ΗΛΔ.Γ., ηεο Γ.Γ.Γ.Δ, ε ΓΙΑ.. Α.Δ. απνζηέιιεη κε αζθαιή ηξόπν 

επηθνηλσλίαο (secure e-mail) ην πιένλ πξόζθαην αξρείν batch, πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη επεμεξγαζία ηνπ από ην ICISnet θαη λα πξνσζεζνύλ νη ζρεηηθέο 

ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 

2. Πιεξσκέο κε ηαπηόηεηεο πιεξσκήο πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί από ην ζύζηεκα 

Ιcisnet ή πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία νθεηιήο απνξξίπηνληαη. Η Γ.Γ.Γ.Δ απνζηέιιεη ζηε ΓΙΑ.. Α.Δ – 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκώλ ΓΙΑ.. ΑΔ – αξρείν απνξξίςεσλ κε 

ηηο κε ηαπηνπνηεκέλεο εληνιέο πιεξσκήο. Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ 

απνξξηθζεηζώλ πιεξσκώλ εθθαζαξίδεηαη ζπκςεθηζηηθά από ηελ ΓΙΑ.. Α.Δ 

κε ηηο πιεξσκέο ηνπ θόξνπ κε ίδηα εκεξνκελία εθθαζάξηζεο, νύησο ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη πάληνηε θαηά ηελ εθθαζάξηζε ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 

200/1152383 πνπ ηεξεί ην Διιεληθό Γεκόζην ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

 

3. Η ΓΙΑ.. Α.Δ. ζε πεξίπησζε απόξξηςεο πιεξσκήο ή ιαλζαζκέλεο πιεξσκήο 

ε νπνία έρεη απνδνζεί ζην Γεκόζην, απνηππώλεη ηα αληίζηνηρα πνζά ζηε 

ζηήιε «ΔΠΙΣΡΟΦΔ» ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο είζπξαμεο πνπ 

απνζηέιιεη ζε εκεξήζηα βάζε κε ειεθηξνληθό αξρείν ζηνλ Κεληξηθό 

Γηαρεηξηζηή. 

 

4. Η ΓΙΑ.. Α.Δ. απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) ζηνλ Κεληξηθό 

Γηαρεηξηζηή εκεξήζηα ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εηζπξάμεσλ, κε αλάιπζε αλά 

θνξέα είζπξαμεο, εκεξνκελία πιεξσκήο, πιήζνο έγθπξσλ ζπλαιιαγώλ, 

πνζό εηζπξάμεσλ, πνζό επηζηξνθώλ θαη ζπλνιηθό πνζό θαηάζεζεο. 

 

5. Δπηπιένλ, ε ΓΙΑ.. Α.Δ απνζηέιιεη ζηoλ Κεληξηθό Γηαρεηξηζηή ζην ηέινο θάζε 

κήλα κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηηο 

εηζπξάμεηο ησλ αλσηέξσ εζόδσλ αλά εκεξνκελία εθθαζάξηζεο. 

  

Α.2   ε βεβαηωκέλεο, ξπζκηζκέλεο ή κε, νθεηιέο ζε  Σειωλεία ((θαηεγνξία 1, 

πεξίπησζε δεύηεξε, παξάγξαθνο 2 ηεο παξνύζεο) 
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1. Σν αξρείν πιεξσκώλ ησλ  βεβαησκέλσλ νθεηιώλ, απνζηέιιεηαη από ηελ ΓΙΑ.. 

Α.Δ ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ζα πεξηέρεη ηελ ηαπηόηεηα πιεξσκήο ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζζεί. Πιεξσκέο κε ηαπηόηεηεο πιεξσκήο πνπ δελ 

είλαη έγθπξεο, κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πίζησζεο ησλ νθεηιώλ, απνξξίπηνληαη. 

 

2. Γελ απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ Κεληξηθνύ Γηαρεηξηζηή γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

απνξξίςεσλ από ηελ ΓΙΑ.. Α.Δ. ιαλζαζκέλσλ πιεξσκώλ (π.ρ. δηόηη δελ έρνπλ 

ηεξεζεί νη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη πνπ νξίδνληαη ζηηο παξακέηξνπο έληαμεο από ην 

πηζησηηθό ίδξπκα) θαη εθόζνλ ηα πνζά ησλ απνξξίςεσλ απηώλ δελ έρνπλ 

απνδνζεί ζην Γεκόζην. 

 

3. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θνξέαο είζπξαμεο αηηείηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ Κεληξηθό 

Γηαρεηξηζηή ηελ απόξξηςε ζπγθεθξηκέλεο πιεξσκήο ε νπνία έρεη απνδνζεί ζην 

Γεκόζην: 

α) εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή έρεη απνζηαιεί ζηελ αξκόδηα Σεισλεηαθή Αξρή 

θαη έρεη ελεκεξώζεη ην ππόινηπν ηνπ νθεηιέηε, ην αίηεκα γηα απόξξηςε δελ γίλεηαη 

απνδεθηό. 

β) εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή δελ έρεη απνζηαιεί ζηελ αξκόδηα Σεισλεηαθή 

Αξρή θαη κεηά ηελ δηεξεύλεζε ηνπ αηηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην Σκήκα 

ηεο Γ/λζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνθύπηεη όηη απηό κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεζεί, ηόηε απνζηέιιεηαη απνξξηπηηθό αξρείν ζηελ ΓΙΑ.. Α.Δ. γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζή ηνπ. 

  

4. Η ΓΙΑ.. Α.Δ. απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) ζηνλ Κεληξηθό 

Γηαρεηξηζηή εκεξήζηα ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε είζπξαμεο κε νλνκαζία 

«Βεβαησκέλεο νθεηιέο ζε Σεισλεία» κε αλάιπζε αλά θνξέα είζπξαμεο, 

εκεξνκελία πιεξσκήο, πιήζνο έγθπξσλ ζπλαιιαγώλ, πνζό εηζπξάμεσλ, πνζό 

επηζηξνθώλ θαη ζπλνιηθό πνζό θαηάζεζεο. 

 

5. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πνζνύ γηα ρξένο ην νπνίν έρεη εμνθιεζεί, ην πνζό 

πνπ έρεη πιεξσζεί γηα ην ρξένο απηό επηζηξέθεηαη ζηνλ νθεηιέηε κέζσ ηνπ 

Σεισλείνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2960/01 «Πεξί Δζληθνύ 

Σεισλεηαθνύ Κώδηθα». 

 

Β. ε βεβαηωκέλεο, ξπζκηζκέλεο ή κε, νθεηιέο ζε Γ.Ο.Τ. (θαηεγνξία 2 ηεο 

αξρηθήο απόθαζεο): 

 

1. Σν αξρείν πιεξσκώλ ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ, απνζηέιιεηαη από ηε ΓΙΑ Α.Δ ζηε 

Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (εθεμήο Γ.ΗΛΔ.Γ.) θαη πεξηέρεη ηελ ηαπηόηεηα 

νθεηιήο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζζεί (ΑΦΜ, Κσδηθόο ηξάπεδαο, 

εκεξνκελία πιεξσκήο, πνζό θ.ιπ.). Πιεξσκέο κε ηαπηόηεηεο νθεηιήο πνπ δελ είλαη 

έγθπξεο, κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πίζησζεο ησλ νθεηιώλ,   απνξξίπηνληαη. 

 

2. Γελ απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο Γ΄ ηεο Γηεύζπλζεο Δηζπξάμεσλ γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο απνξξίςεσλ από ηε ΓΙΑ. Α.Δ. ιαλζαζκέλσλ πιεξσκώλ (όπσο ζηε 
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πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη πνπ νξίδνληαη ζηηο 

παξακέηξνπο έληαμεο από ην πηζησηηθό ίδξπκα) θαη εθόζνλ ηα πνζά ησλ 

απνξξίςεσλ απηώλ δελ έρνπλ απνδνζεί ζην Γεκόζην. 

 

3. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θνξέαο είζπξαμεο αηηείηαη εγγξάθσο πξνο ην ηκήκα Γ΄ ηεο 

Γηεύζπλζεο Δηζπξάμεσλ ηελ απόξξηςε ζπγθεθξηκέλεο πιεξσκήο ε νπνία έρεη 

απνδνζεί ζην Γεκόζην: 

α) εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή έρεη απνζηαιεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. θαη έρεη 

ελεκεξώζεη ηελ κεξίδα ηνπ θνξνινγνύκελνπ, ην αίηεκα γηα απόξξηςε δελ γίλεηαη 

απνδεθηό. 

β) εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή δελ έρεη απνζηαιεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. θαη κεηά 

ηελ δηεξεύλεζε ηνπ αηηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην Σκήκα ηεο Γ.ΗΛΔ.Γ., 

πξνθύπηεη όηη απηό κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί, ηόηε απνζηέιιεηαη απνξξηπηηθό αξρείν 

ζηε ΓΙΑ.. Α.Δ. γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπ. 

 

4. Η ΓΙΑ.. Α.Δ. απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ θαη ζην ηκήκα Γ΄ ηεο Γηεύζπλζεο Δηζπξάμεσλ εκεξήζηα 

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε είζπξαμεο κε νλνκαζία «ΒΔΒΑΙΩΜΔΝΔ ΟΦΔΙΛΔ Δ 

Γ.Ο.Τ.» κε αλάιπζε αλά θνξέα είζπξαμεο, εκεξνκελία πιεξσκήο, πιήζνο έγθπξσλ 

ζπλαιιαγώλ, πνζό εηζπξάμεσλ, πνζό επηζηξνθώλ θαη ζπλνιηθό πνζό θαηάζεζεο. 

 

5. Η Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ εηζάγεη ην γεληθό ζύλνιν ηεο θαηάζηαζεο ζην 

εκεξνιόγην εηζπξάμεσλ πηζηώλνληαο ην ινγαξηαζκό 111-763 «Σαθηνπνηεηέεο 

Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηώλ - Βεβαησκέλσλ εζόδσλ κέζσ Σξαπεδώλ». 

 

6. Δπηπιένλ ε ΓΙΑ.. Α.Δ. απνζηέιιεη ζην ηέινο θάζε κήλα κε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν (e-mail) ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηηο εηζπξάμεηο ησλ αλσηέξσ 

εζόδσλ ζηελ παξαπάλσ Γ.Ο.Τ., γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζή ηεο. 

 

7. Η Γ.ΗΛΔ.Γ. κε βάζε ηα ζηνηρεία εηζπξάμεσλ πνπ παξαιακβάλεη από ηε ΓΙΑ.. 

Α.Δ. θαη ηνπο θνξείο είζπξαμεο, απνζηέιιεη άκεζα ειεθηξνληθά αξρεία ζηηο αξκόδηεο 

Γ.Ο.Τ. γηα ηελ πίζησζε ησλ ρξεώλ ησλ ππόρξεσλ θαζώο θαη γηα ηελ ινγηζηηθή 

ελεκέξσζε ησλ εηζπξαθηέσλ εζόδσλ θαη ησλ εκεξνινγίσλ εηζπξάμεσλ/πιεξσκώλ, 

πηζηώλνληαο ηνλ ινγαξηαζκό 111-762 «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ 

Γηαρεηξηζηώλ - Πιεξσκέο κε Σαπηόηεηεο Οθεηιώλ» θαη ρξεώλνληαο ηνλ ινγαξηαζκό 

111-763 «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηώλ - Βεβαησκέλσλ εζόδσλ 

κέζσ Σξαπεδώλ». 

 

8. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πνζνύ γηα ρξένο ην νπνίν έρεη εμνθιεζεί, ην πνζό 

πνπ έρεη πιεξσζεί γηα ην ρξένο απηό επηζηξέθεηαη ζηνλ θνξνινγνύκελν κέζσ ηεο 

Γ.Ο.Τ., ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 356/1974 , «Πεξί Κώδηθνο Δηζπξάμεσο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ.», ηνπ Π.Γ. 16/1989 «Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Γ.Ο.Τ.) θαη ησλ Σνπηθώλ Γξαθείσλ θαη θαζήθνληα 

ππαιιήισλ απηώλ», ηνπ λ.4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α΄) «Κώδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο, Κ.Φ.Γ.», θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ. 
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Αλάινγε δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε ινηπέο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο αδπλακίαο 

πίζησζεο ησλ ρξεώλ. 

 

 

Γ . ε ηέιε θπθινθνξίαο νρεκάηωλ (θαηεγνξία  3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξρηθήο 

απόθαζεο ) 

1. Σν αξρείν πιεξσκώλ ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ, απνζηέιιεηαη από ηε 
ΓΙΑ.. Α.Δ ζηε Γ.ΗΛΔ.Γ θαη πεξηέρεη ηνλ θσδηθό πιεξσκήο ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζζεί (Α.Φ.Μ, Κσδηθόο ηξάπεδαο, εκεξνκελία 
πιεξσκήο, πνζό θ.ιπ.). Πιεξσκέο κε θσδηθνύο πιεξσκήο πνπ δελ είλαη έγθπξνη 
απνξξίπηνληαη. 

2. Η ΓΙΑ.. Α.Δ. απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 
Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ θαη ζην ηκήκα Γ΄ ηεο Γηεύζπλζεο Δηζπξάμεσλ, εκεξήζηα 
ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εηζπξάμεσο κε νλνκαζία «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο 
Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηώλ Σειώλ Κπθινθνξίαο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ», κε 
αλάιπζε αλά θνξέα είζπξαμεο, εκεξνκελία πιεξσκήο, πιήζνο έγθπξσλ 
ζπλαιιαγώλ, πνζό εηζπξάμεσλ, πνζό επηζηξνθώλ θαη ζπλνιηθό πνζό 
θαηάζεζεο. 

3. Η Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ, εηζάγεη ην γεληθό ζύλνιν ηεο θαηάζηαζεο ζην 
εκεξνιόγην εηζπξάμεσλ πηζηώλνληαο ηνλ ινγαξηαζκό 111-764 «Σαθηνπνηεηέεο 
Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηώλ Σειώλ Κπθινθνξίαο Ορεκάησλ». 

4. Δπηπιένλ, ε ΓΙΑ.. Α.Δ. απνζηέιιεη ζην ηέινο θάζε κήλα κε ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν (e-mail) ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηηο εηζπξάμεηο ησλ αλσηέξσ 
εζόδσλ ζηελ παξαπάλσ Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζή ηεο. 

5. Η Γ.ΗΛΔ.Γ. κε βάζε ηα ζηνηρεία εηζπξάμεσλ πνπ παξαιακβάλεη από ηε ΓΙΑ.. 
Α.Δ., δεκηνπξγεί αλά κήλα έλα ζπγθεληξσηηθό ρξεκαηηθό θαηάινγν θαη αληίζηνηρα 
έλα ζπγθεληξσηηθό δηπιόηππν ζηε γξακκή Υ.Κ., ηνλ νπνίν απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. 
Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ, ώζηε λα γίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ εηζπξαθηέσλ εζόδσλ 
πξνϋπνινγηζκνύ σο πξνο ηελ βεβαίσζε θαη είζπξαμε αλά ΚΑΔ εζόδνπ. 

6. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο ηειώλ θπθινθνξίαο δελ ζα γίλεηαη 
απνδεθηή ε εθπξόζεζκε απόδνζε πνζώλ ζην Διιεληθό Γεκόζην, πνπ αθνξνύλ 
εκπξόζεζκεο θαηαβνιέο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηνπο θνξνινγνύ-
κελνπο, ζηνπο θνξείο είζπξαμεο. 

Γ. ην e - Παξάβνιν (θαηεγνξία  4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξρηθήο απόθαζεο) 

1. Σν αξρείν πιεξσκώλ ηνπ e-παξαβόινπ, απνζηέιιεηαη από ηε ΓΙΑ.. Α.Δ ζηε 
Γεληθή Γηεύζπλζε Τπνδνκώλ θαη Τπεξεζηώλ Πιεξνθνξηθήο – Δπηθνηλσληώλ ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ΓΓΠ ΓΤ ΤΠ.ΟΙΚ)  θαη  πεξηέρεη ηνλ θσδηθό ηνπ e-
παξαβόινπ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζζεί (Α.Φ.Μ, Κσδηθόο 
ηξάπεδαο, εκεξνκελία πιεξσκήο, πνζό θ.ιπ.). Πιεξσκέο κε θσδηθνύο e-
παξαβόινπ πνπ δελ είλαη έγθπξνη απνξξίπηνληαη. 
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2. Η ΓΙΑ.. Α.Δ. απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 
Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ θαη ζην ηκήκα Γ΄ ηεο Γηεύζπλζεο Δηζπξάμεσλ εκεξήζηα 
ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε είζπξαμεο κε νλνκαζία «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο 
Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηώλ e-Παξαβόινπ», κε αλάιπζε αλά θνξέα είζπξαμεο, 
εκεξνκελία πιεξσκήο, πιήζνο έγθπξσλ ζπλαιιαγώλ, πνζό εηζπξάμεσλ, πνζό 
επηζηξνθώλ θαη ζπλνιηθό πνζό θαηάζεζεο. 

3. Η Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ, εηζάγεη ην ζπλνιηθό πνζό θαηάζεζεο ηεο 
θαηάζηαζεο ζην εκεξνιόγην εηζπξάμεσλ πηζηώλνληαο ηνλ ινγαξηαζκό 111-765 
«Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηώλ - Ηιεθηξνληθό Παξάβνιν». 

4. Η ΓΙΑ.. Α.Δ. ζην ηέινο θάζε κήλα απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-
mail) ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηηο εκεξήζηεο εηζπξάμεηο ησλ αλσηέξσ 
εζόδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα ζηελ παξαπάλσ 
Γ.Ο.Τ., γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζή ηεο. 

5. Η Γεληθή Γηεύζπλζε Τπνδνκώλ θαη Τπεξεζηώλ Πιεξνθνξηθήο – Δπηθνηλσληώλ  
ηεο ΓΓΠ, ΓΤ ΤΠΟΙΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.ΗΛΔ.Γ.,  κε βάζε ηα ζηνηρεία 
εηζπξάμεσλ πνπ παξαιακβάλεη από ηε ΓΙΑ.. Α.Δ. θαη ηνπο θνξείο είζπξαμεο, 
πνπ αθνξνύλ ηηο θαηαζέζεηο ησλ αλσηέξσ εζόδσλ, δεκηνπξγεί αλά κήλα 
ζπγθεληξσηηθό ρξεκαηηθό θαηάινγν (Υ.Κ.) θαη αληίζηνηρα ζπγθεληξσηηθό 
δηπιόηππν ζηε γξακκή Υ.Κ., ηνλ νπνίν απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ 
Δμσηεξηθνύ, ώζηε λα γίλεη ε ελεκέξσζε ησλ εηζπξαθηέσλ εζόδσλ 
πξνϋπνινγηζκνύ σο πξνο ηελ βεβαίσζε θαη είζπξαμε αλά ΚΑΔ εζόδνπ. 

IV. Δθόζνλ νη θνξείο είζπξαμεο θαζπζηεξνύλ ππαηηίσο ηελ απόδνζε ησλ πνζώλ 
ζην Διιεληθό Γεκόζην, ε Γηεύζπλζε Δθηάθησλ θαη Δηδηθώλ Διέγρσλ θαηαινγίδεη 
ηόθνπο ππεξεκεξίαο επί ησλ πνζώλ απηώλ. Δάλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 
ππαηηηόηεηα ηεο ΓΙΑ.. Α.Δ πνζό ίζν κε ηνλ ηόθν ππεξεκεξίαο θαηαινγίδεηαη ζε 
απηή νκνίσο από ηελ Γηεύζπλζε Δθηάθησλ θαη Δηδηθώλ Διέγρσλ. Η ελεκέξσζε 
ηεο Γηεύζπλζεο Δθηάθησλ θαη Δηδηθώλ Διέγρσλ γηα ηέηνηεο θαζπζηεξήζεηο γίλεηαη 
από ηε Γηεύζπλζε Δηζπξάμεσλ ή ηε Γηεύζπλζε  Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ – 
Κεληξηθόο Γηαρεηξηζηήο 

 

5. το άπθπο 4 παπάγπαυορ 2 η πεπίπτωση α,  αντικαθίσταται ωρ εξήρ :  

« λα κελ απαηηνύλ από ηνπο ππόρξενπο πξνο θαηαβνιή θόξνπ, ηελ ηήξεζε 

ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζε απηνύο». 

 

6. ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «Κάζε Φνξέαο 

Δίζπξαμεο, από ηνλ επόκελν κήλα ηεο είζπξαμεο, ππνβάιιεη θαηά πεξίπησζε ζηελ 

Γηεύζπλζε Δηζπξάμεσλ θαη ζηελ Γηεύζπλζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ – Κεληξηθό 

Γηαρεηξηζηή, πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε ηελ πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Ακνηβώλ ζηελ 

νπνία αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά, αλά έζνδν, ην πιήζνο ησλ έγθπξσλ ζπλαιιαγώλ, 

κέζσ θαηαζηήκαηνο θαη ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ, κε ην αληίζηνηρν πνζό ακνηβήο. 
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 Η ΓΙΑ.. ΑΔ,  αλά κήλα, ππνβάιιεη θαηά πεξίπησζε ζηελ Γηεύζπλζε Δηζπξάμεσλ 

θαη ζηελ Γηεύζπλζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ – Κεληξηθό Γηαρεηξηζηή, πξνο έιεγρν 

θαη ζεώξεζε ηελ πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Ακνηβώλ, αλά έζνδν, ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά, αλά Φνξέα Δίζπξαμεο, ην πιήζνο ησλ έγθπξσλ ζπλαιιαγώλ 

κε ην αληίζηνηρν πνζό ακνηβήο». 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η ηζρύο ηεο απόθαζεο απηήο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο . 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

 

  Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ                       Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

      ΓΘ. ΥΑΡΓΟΤΒΔΙΖ                                                   Γ. ΚΑΤΡΑΓΑΛΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Α) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα άκεζε δεκνζίεπζε) 

2. Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο 

 

 

Β) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

 ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. 
Γ/λζε Δμππεξέηεζεο Μεγάισλ Πειαηώλ (Τπόςε θ. Δ.Σζαηζάθε, θ. Π. 
Υαξίηνπ) Υξπζνζπειησηίζζεο 9Α, 105 60 ΑΘΗΝΑ 

 ΑLPHA BANK Α.Δ. 
Γ/λζε Πξντόλησλ Wholesale Banking(Τπόςε θ. Φαξκάθε & θ. Κνληνπνύινπ) 
ηαδίνπ 40, 102 52 ΑΘΗΝΑ 

  ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ – Α.T.Δ  BANK 
Ακεξηθήο 4, 105 64 Αζήλα  (Τπόςε θ. . πξκαθέδε)  

   EUROBANK-ERGASIAS S.A 
Corporate Transaction Banking (Τπόςε θ. Α. Υαζάπε & θ. . Φξάγθνπ)  
Λανδηθείαο 16 & Νπκθαίνπ, 115 28 Αζήλα 

 ΣΑΚΔΗΟ ΠΑΡΑΘΑΣΑΘΖΘΩΛ ΘΑΗ ΓΑΛΔΗΩΛ 
      Γ/λζε  (Γ12) Οξγάλσζεο, Πξνγξ.& Μειεηώλ (Τπόςε θ. Γ. Αζεκάθε) 
      Αθαδεκίαο 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ 
   ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΑ Α.Δ. (ΔΙΣΑ)      
      Γ/λζε Marketing- Σνκέαο Υξεκαη/θώλ Πξντόλησλ & Τπεξεζηώλ  

(Τπόςε θ. Κ. Μειαρξνηλόο) ηαδίνπ 60, 101 88 ΑΘΗΝΑ 

   ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ  
Παλεπηζηεκίνπ 21 – 102 50 ΑΘΗΝΑ (Τπόςε θ. Γ. Αιεμίνπ) 

 ΓΔΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  
Γ/λζε Τπνζηήξημεο Δκπνξηθήο Πεξηνρήο (Τπόςε θ. Ι. Καξβέια) 
Λ. Μεζνγείσλ 109-111, 115 10 ΑΘΗΝΑ 

 ATTICA BANK ΑΛΩΛΤΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο θαη Γηαηξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ (Τπόςε θ. Κ. 
Γεζεξή) Λ. Βνπιηαγκέλεο 113 & Ηιία Ηιηνύ, 116 36 ΑΘΗΝΑ  

 ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 
Σνκέαο Οξγάλσζεο  (Τπόςε θ. Γ. Παληέια) 
Λ. Μεζνγείσλ 290, 155 62 ΥΟΛΑΡΓΟ 

   HSBC BANK PLC 
Γ/λζε Ληαληθήο Σξαπεδηθήο & Marketing  (Τπόςε θ. . Πηξπηληάο) 
Λ. Μεζνγείσλ 109-111 , 11526 ΑΘΗΝΑ 

 BANK OF AMERICA  NA 
Γ/λζε Δξγαζηώλ -  Λεσθ. Βαο. νθίαο 68 - 115 28 Αζήλα 
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 CITIBANK INTERNATIONAL PLC 
Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο – (Τπόςε Γελ Γ/ληε θ. Γ. Βνύηα) 
Λ. πγγξνύ 54 - 11742 Αζήλα 

 ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΚΑ 
Μ. Αιεμάλδξνπ & Κ. Νηαή,  661 00 Γξάκα 

 ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΒΡΟΤ 
14εο  Μαΐνπ 7,  681 00 Αιεμαλδξνύπνιε  

 ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 
Παηξηάξρνπ Ισαθείκ 6 & Καξαπάλνπ, 452 21 Ισάλληλα 
ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΙΗΑ 
Μηανύιε 3, 421 00 Σξίθαια 

 ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΑΡΓΗΣΑ 
     Δκπνξηθό Κέληξν – Σαιηαδνύξνπ & Κνινθνηξώλε, 431 00 Καξδίηζα 

 ΠΑΓΘΡΖΣΗΑ ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
Λ.Ιθάξνπ 5, 713 06 Ηξάθιεην  

 ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΙΟΠΟΛΛΖΟΤ 
     Λ. Αζελώλ 33, 201 00 Κόξηλζνο 

 ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ 
Δζλ. Αληίζηαζεο 5, 601 00 Καηεξίλε 

 ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΡΡΩΛ 
Βαζ. Βαζηιείνπ & Ν. Πιαζηήξα- Πι. Γήκεηξαο , 621 21 έξξεο 

 ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΛΗΩΛ 
Δι.Βεληδέινπ  28-32, 731 32 Υαληά 

 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΛΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΛ 
      Ακεξηθήο 21Α , 106 80 ΑΘΗΝΑ  
 ΔΛΩΖ ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΩΛ ΣΡΑΠΔΕΩΛ ΔΙΙΑΓΟ 

      θνπθά 50, 106 72 Αζήλα 

 ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΘΑ  ΤΣΖΚΑΣΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΓΗΑ. Α.Δ) 
      Αιακάλαο 2 & Πξεκεηήο, 151 25  Μαξνύζη 

 

Γ)  ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Υαξδνύβειε 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Μαπξαγάλε 

3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθ/θσλ πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο  θ.  Υ. Σζαβδάξε 

4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. Αηθ. αββαίδνπ  

5. Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Π. Παγώλε 

6. Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ. θ. Γηαινύξε 

7. Γξαθείν Γελ. Γ/ληε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

θ. Ν. Παλαγησηόπνπινπ 

8. Γξαθείν Γελ. Γ/ληε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θ. Ι. Μπάθα  
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9. Γξαθείν Γελ. Γ/ληε Τπνδνκώλ θαη Τπεξεζηώλ Πιεξνθνξηθήο – 

Δπηθνηλσληώλ   

10. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

11.  Γ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ 

12. Γ/λζε  Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

13. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ 

14.  Γ/λζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

15.  Γ/λζε Ηιεθηξνληθνύ Σεισλείνπ 

16.  Γ/λζε 19ε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ  

17.  Γ/λζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο. 

18.  Γ/λζε ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ  

19. Γ/λζε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Δθηππώζεσλ θαη 

Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο 
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