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Ελλήνων εκτός Επικράτειας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4648/2019 (Α’ 205) σχετικά με τη «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων
που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας», 

2. Την  αριθμ.  πρωτ.  27336/04.05.2020  (Β΄1702)  Υπουργική  Απόφαση  για  τον  «Καθορισμό
διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα που επιθυμεί
να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,  καθώς και του τρόπου
πιστοποίησης αυτού»,

3. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και την σε εκτέλεση αυτού νομοθεσία, 

4. Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2016/679/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης

Απριλίου  2016  «για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

5. Τον  ν.  4624/2019  (Α’  137)  αναφορικά  με  την  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
και άλλες διατάξεις»,

6. Το αριθμ. πρωτ. ΑΑΔΕ 1115811 ΕΙ 2020/30.09.2020 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την
ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός επικράτειας, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4648/2019,  
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7. Το  αριθμ.  πρωτ.  ΔΥΠΗΔΕΔ  ΣΤ  1118944  ΕΞ  2020/07.10.2020  αίτημα  της  Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.  προς  τη
Διεύθυνση  Εφαρμογής  Άμεσης  Φορολογίας  και  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Υποστήριξης  Υπευθύνου
Προστασίας  Δεδομένων  της  Α.Α.Δ.Ε.  για  την  παροχή  απόψεων  ως  προς  το  ανωτέρω  σχετικό
αίτημα, 

8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1121732 ΕΞ 2020/13.10.2020 άποψη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης
Φορολογίας ως προς τη δυνατότητα του φορέα άντλησης των αιτούμενων πληροφοριών από την
Α.Α.Δ.Ε.,

9. Την αριθμ.  πρωτ.  ΑΤΥΥΠΔ 04870 ΕΞ 2020 ΕΜΠ/19.10.2020 άποψη του Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ως προς το ανωτέρω ίδιο θέμα  

10. Την ανάγκη υποβοήθησης του Υπουργείου Εσωτερικών στον έλεγχο της υποβολής φορολογικής
δήλωσης  κατά  το  τρέχον  ή  το  προηγούμενο  φορολογικό  έτος  των  Ελλήνων  εκλογέων  εκτός
επικράτειας ή συγγενών τους α’ βαθμού, εφόσον πρόκειται για εξαρτώμενα μέλη που δεν έχουν
συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη ηλικίας, που αιτούνται να εγγραφούν σε ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους,  
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τη  θέση  σε  παραγωγική  λειτουργία  της  διαδικτυακής  υπηρεσίας  (web service)  «Άσκηση  εκλογικού
δικαιώματος Ελλήνων εκτός Επικράτειας» μέσω της οποίας το Υπουργείο Εσωτερικών θα χρησιμοποιεί τα
διαβιβαζόμενα  από  την  Α.Α.Δ.Ε.  στοιχεία  για  τον  έλεγχο  υποβολής  φορολογικών  δηλώσεων  Ελλήνων
εκλογέων εκτός επικράτειας κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος για τους ίδιους ή για
συγγενή τους α’ βαθμού, εφόσον πρόκειται για εξαρτώμενο μέλος που δεν έχει συμπληρώσει τα τριάντα
(30) έτη ηλικίας, προκειμένου να εγγραφούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν
μέρος  του  περιεχομένου  των  βάσεων  δεδομένων  των  Πληροφοριακών  Συστημάτων  της  Α.Α.Δ.Ε.  που
διαχειρίζονται  τις  υποβαλλόμενες  φορολογικές  δηλώσεις,  χορηγούνται  με  την  προϋπόθεση  της
συναίνεσης του αιτούντος πολίτη και είναι οι εξής:

1. Έλεγχος υποβολής φορολογικής  δήλωσης από ένα Α.Φ.Μ. φυσικού προσώπου για ένα ορισμένο
εύρος φορολογικών ετών.
Συγκεκριμένα, ελέγχεται αν το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για
τα συγκεκριμένα έτη. Ως φορολογική δήλωση θεωρείται:

α. είτε η υποβολή εντύπου Ε1, Ε2, Ε3, Ε9,
β. είτε η έκδοση εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ, χωρίς υποβολή των Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 

i. Στοιχεία που εισάγονται: 
 Α.Φ.Μ.,
 Έτος - από 
 Έτος - έως

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:
 True/False ανά έτος 
 Τρόπος κάλυψης (περίπτωση α’ ή περίπτωση β’, όπως περιγράφεται ανωτέρω), αν η απάντηση για

ένα έτος είναι True
2. Έλεγχος σχέσης κύριου και εξαρτώμενου μέλους μεταξύ δύο (2) Α.Φ.Μ. φυσικών προσώπων για ένα

ορισμένο εύρος φορολογικών ετών. 
Συγκεκριμένα,  ελέγχεται  αν  το  φυσικό  πρόσωπο  με  τον  κύριο  Α.Φ.Μ.  έχει  υποβάλει  φορολογική
δήλωση για τα συγκεκριμένα έτη και έχει δηλώσει ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική του δήλωση
το φυσικό πρόσωπο με τον εξαρτώμενο Α.Φ.Μ. Στην προκειμένη περίπτωση ως φορολογική δήλωση
θεωρείται υποχρεωτικά μόνο το έντυπο Ε1, όπου γίνεται η δήλωση των εξαρτώμενων μελών.



i. Στοιχεία που εισάγονται: 
 Κύριος Α.Φ.Μ.,
 Α.Φ.Μ. εξαρτώμενου μέλους
 Έτος - από 
 Έτος - έως

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:
 True/False ανά έτος 
 Σχέση που δηλώθηκε, αν η απάντηση για ένα έτος είναι True

3. Κατάλογος  δηλωθέντων  εξαρτώμενων  φυσικών  προσώπων  ενός  (κύριου)  Α.Φ.Μ.  φυσικού
προσώπου για ένα ορισμένο εύρος φορολογικών ετών.
Ειδικότερα, ελέγχεται αν το φυσικό πρόσωπο με τον κύριο Α.Φ.Μ. έχει υποβάλει φορολογική δήλωση
για  τα  συγκεκριμένα  έτη  και  έχει  δηλώσει  εξαρτώμενα  μέλη  στη  φορολογική  του  δήλωση.  Στην
προκειμένη  περίπτωση  ως  φορολογική  δήλωση  θεωρείται  υποχρεωτικά  μόνο  το  έντυπο  Ε1,  όπου
γίνεται  η  δήλωση  των  εξαρτώμενων  μελών.  Το  συγκεκριμένο  service καλύπτει  την  περίπτωση
εξαρτώμενου μέλους χωρίς Α.Φ.Μ. 
i. Στοιχεία που εισάγονται:
 Κύριος Α.Φ.Μ.,
 Έτος - από 
 Έτος - έως

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:
 Έτος,
 Ονοματεπώνυμο,
 Έτος γέννησης,
 Σχέση που δηλώθηκε

Η λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις
που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β’ 3253/08.08.2018). 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοινοποίηση:

- Υπουργείο Εσωτερικών, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563, Αθήνα 
- Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

 Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 
- Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Εσωτερική διανομή:
- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων – Τμήματα Γ και ΣΤ’
 Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Α’  

- Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας 
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