
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την παροχή 
δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά με 
την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημά-
των για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλι-
σής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων 
ή κλαπέντων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr  - ΕΨΠ) και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Διαδικασία και λε-
πτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου 
οχημάτων από την Α.Α.Δ.Ε., προς δημοσίευση.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιου-
σίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι-
νωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1254 (1)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την παροχή 
δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά με 
την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημά-
των για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλι-
σής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων 
ή κλαπέντων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Διαδικασία και λε-
πτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου 
οχημάτων από την Α.Α.Δ.Ε., προς δημοσίευση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2367/1953 «Περί τίτλων κυριότητας, ταξινο-

μήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινή-

των» (Α’ 82),και ιδίως την παρ. 4A του άρθρου 22 καθώς 
και την παρ. 3 του ίδιου άρθρου (Α΄ 82),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) 
και ιδίως του Κεφ. Ι’ του μέρους Α’ του νόμου αυτού,

γ) του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση 
της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) 
και ιδίως, των άρθρων 16 και 17,

δ) του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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 αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (L 119/1),

ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία 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» (Α’ 137),

στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134) και ιδίως του άρθρου 47,

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121 -Διόρθωση σφάλματος Α’ 126),

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
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ια) της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902),

ιβ) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 - Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α’ 222), και ιδίως της περ. 1 της υποπαρ. Ε7 
του άρθρου πρώτου,

ιγ) του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολο-
γίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως 
του άρθρου 40,

ιδ) του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων 
και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την 
εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 242) και ιδίως της παρ. 1 του 
άρθρου 20,

ιε) του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2012-2015» (Α’ 152) και ιδίως των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 35,

ιστ) του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης 
της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιη-
μένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για 
την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας προς την υπό στοιχεία 2009/917/
ΔΕΥ απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 
2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς 
σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - 
μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και 
την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων 
και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 141) και ιδίως του άρθρου 46,

ιζ) του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - 
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παρά-
νομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών πε-
ριουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για 
τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα 
για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 242)και ιδίως του άρθρου 38,

ιη) του π.δ. 142/2017 «Περί του Oργανισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιθ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

κ) της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

κα) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94) και ιδίως του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου,

κβ) της υπό στοιχεία Δ.6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 
372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

κγ) της υπ’ αρ. 1 της από 20.1.2016 Πράξης του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020 από-
φαση Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

κδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

κε) της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23.10.2019 απόφασης 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

κστ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 4141/2013 
«Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 81).

2. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών προς τα φυσικά πρόσωπα και 
τις επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)με στόχο δημιουργία 
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή διεκπεραί-
ωση των υπηρεσιών αυτών.

3. Το υπ’ αρ. 259726/27.09.2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών για τη χορήγηση στην 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης των στοι-
χείων οχημάτων που αποστέλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. καθη-
μερινά από την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής 
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του εν λόγω Υπουργεί-
ου, με τον περιορισμό αυτό να γίνεται σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του 
ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλο-
φορία των δεδομένων αυτών.

4. Το από 31.08.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης 
από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, για τη χορήγηση στην Ενι-
αία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης των στοιχεί-
ων ασφάλισης που λαμβάνει η Α.Α.Δ.Ε. από το Κέντρο 
Πληροφοριών μέσω υλοποιημένου web service.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Δημιουργία ιστοτόπου παροχής δημοσίων 
πληροφοριών για την κατάσταση οχημάτων 
για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr - ΕΨΠ)δημιουργείται ειδικός ιστότοπος, όπου πα-
ρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data),με βάση 
μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων στο μη-
τρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την κατάσταση 
κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει 
εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχου-
σα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως 
απωλεσθέντων ή κλαπέντων,καθώς και τα χαρακτηρι-
στικά των οχημάτων.

Άρθρο 2
Διαδικασία και λεπτομέρειες χορήγησης 
των στοιχείων μητρώου οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε.

1. α. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 
της παρούσας, η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει στην Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη του ίδιου άρθρου, τα δεδομένα του Πληροφορι-
ακού Συστήματος Οχημάτων που αφορούν τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος, τα χαρακτηριστικά του οχή-
ματος (ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος),την 
κατάσταση κίνησης ή ακινησίας αυτού, την τρέχουσα 
κατάσταση ασφάλισής του, και την τυχόν δήλωσή του 
ως «απωλεσθέν» ή «κλαπέν για το σύνολο των οχημά-
των» για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών και τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες 
διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας.

β. Δεν αποστέλλονται προς δημοσίευση στοιχεία ταυ-
τότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων ούτε 
στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλοφορίας.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί τα στοιχεία του Πληροφοριακού 
Συστήματος Οχημάτων προς δημοσίευση στον ειδικό 
ιστότοπο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης.

3. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποι-
ούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στον ειδικό ιστότοπο

Η πρόσβαση στις πληροφορίες του άρθρου 1 δεν 
απαιτεί αυθεντικοποίηση και πραγματοποιείται με βάση 
μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ως αυτό 
εμφανίζεται στο μητρώο οχημάτων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 4
Εξειδίκευση Παρεχόμενων πληροφοριών

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ), παρουσι-
άζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. Πληροφορία για την κατάσταση του οχήματος, εν-
δεικτικά σε «κλοπή», «κίνηση» ή «ακινησία», καθώς και 
ημερομηνία που τέθηκε σε ακινησία.

β. Πληροφορία για την κατάσταση ασφάλισης του, αν 
είναι «ασφαλισμένο» ή «ανασφάλιστο», και στην περί-
πτωση που είναι ασφαλισμένο την ημερομηνία και ώρα 
έναρξης και λήξης ασφάλισης

γ. Χαρακτηριστικά του οχήματος, ενδεικτικά χρώμα, 
κατασκευαστής και τύπος.

2. α. Τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων 
των οχημάτων δε δημοσιοποιούνται. 

β. Στοιχεία για οφειλές από τέλη κυκλοφορίας δεν εμ-
φανίζονται και δε χορηγούνται.

Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Επικρατείας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1255 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληρο-

φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περι-

ουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι-

κοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) 

περί παροχής πληροφοριών από τρίτους,
β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ.1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
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ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέω-
ση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύ-
ου» (Β’ 3579), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της 
με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 
(Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’ 5180), Α. 1050/2021 (Β’ 956), 
Α.1158/2021 (Β’ 2974) και Α.1170/2021 (Β’ 3548) αποφά-
σεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υπο-
βολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφο-
ριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στις 
περιπτώσεις υπεκμισθώσεων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετά την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 12 της υπό 

στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3579) προστίθενται νέες περ. ε’ και στ ως 
εξής: «ε. Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο 2020 μέχρι και 

Ιούλιο 2021, οι εκμισθωτές ακινήτων της παρ. 1 του άρ-
θρου 11 της παρούσας, των οποίων τα ακίνητα έχουν 
υπεκμισθωθεί, δύνανται να υποβάλλουν αρχική ή τρο-
ποποιητική ”Δήλωση Covid” ή/και τροποποιητική ”Δή-
λωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» από την 21η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 
10η Ιανουαρίου 2022”».

στ. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 
2020 - Ιουλίου 2021, και προκειμένου για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοι-
χεία Α.1228/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4582) 
οι υπεκμισθωτές ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 
της παρούσας που έχουν ήδη υποβάλει «Δήλωση 
Covid» δύνανται να υποβάλουν τροποποιητική «Δή-
λωση Covid» από την 11η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και 
την 21η Ιανουαρίου 2022, διαγράφοντας τα ποσά που 
συμπλήρωσαν στα πεδία «Αρχικό Μίσθωμα» και «Μει-
ωμένο Μίσθωμα», ώστε ειδικά για την περίπτωση αυτή 
να θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί «Δήλωση Covid», 
προκειμένου οι εκμισθωτές αυτών να λάβουν την προ-
βλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 
του ν. 4690/2020 (Α’ 104) ωφέλεια».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02060532012210004*
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