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ΠΟΛ 1204/2016   

 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 
240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη-
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και 
λοιπές διατάξεις» 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 32 του Μέρους ∆εύτερου του ν. 
4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α722-12-2016), αναφορικά µε τα προληπτικά ή 
διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος 
χαρακτήρα, σύµφωνα τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 
4174/2013, όπως ισχύει, για ενηµέρωσή σας και ορθή εφαρµογή. 
 
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016 
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 
6 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, ορίζεται 
πλέον ρητά ότι η εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν, µεταξύ άλλων, από 
την εφαρµογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ανήκει 
στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται 
ανεκκλήτως. 
 
Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016, 
προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 
4174/2013, µε το οποίο ορίζεται ότι δεν ισχύει η υποχρέωση άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής για τις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην 
αρµοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, σύµφωνα 
µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Περαιτέρω, µε το άρθρο 32 του ν. 4446/2016 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του 
Μέρους ∆εύτερου του ανωτέρω νόµου ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής 



 

 

 του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, δεν θα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της 
∆.Ε.∆. για πράξεις διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου που εκδίδονται 
από την 22/12/2016, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4446/2016, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.∆. (ν. 4174/2013), οι οποίες θα 
προσβάλλονται απευθείας στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο (Πρόεδρο 
Πρωτοδικών), κατά τα προβλεπόµενα στο α' εδ. της περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 
6 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 
 
Συνεπώς, από την παραπάνω ηµεροµηνία, κατά την έκδοση των πράξεων 
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
ως άνω αναφερόµενα, µε την επισήµανση των διατάξεων του δ' εδαφίου του 
άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 
54/Β'/16.1.2014), όπως αυτή ισχύει µετά την αριθ. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 
Απόφαση της Γ.Γ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 239/Β'/17.2.2015), αναφορικά µε το δικαίωµα 
επιγενόµενης ακρόασης κατ' εφαρµογή του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του 
άρθρου 6 του ν. 2690/1999. Σηµειώνεται ότι, η προθεσµία για κλήση του 
υπόχρεου προς ακρόαση στις περιπτώσεις αυτές δεν επηρεάζει την προθεσµία 
άσκησης προσφυγής. 
 
Τέλος, δεδοµένου ότι η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών δεν θα καθίσταται διάδικος 
στις περιπτώσεις αυτές, η αποστολή των απόψεων της διοίκησης και του οικείου 
διοικητικού φακέλου στη γραµµατεία του δικαστηρίου, κατά τα οριζόµενα στα 
άρθρα 129 και 149 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, θα γίνεται από τις κατά 
τόπο αρµόδιες ∆.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα. 
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