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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1050
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 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, όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου 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, όπως ισχύουν,
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), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
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 την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση 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 Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις Α. 1139/2020

Αρ. Φύλλου 956

(Β’ 2269), Α. 1243/2020 (Β’ 4914) και Α.1253/2020 (Β’ 5180)
αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και IV» των άρθρων 3 και 11 της
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 3579) αντικαθίστανται από τα συνημμένα
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και IV» της παρούσας.
Άρθρο 2
Η παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018
(Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την
οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη
Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου
2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την
12η Απριλίου 2021 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».
Άρθρο 3
1. Η παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/
2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3579) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από
τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης
Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως
και Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να διορθώσουν λάθη
ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις
σταδιακά από την 16η Μαρτίου μέχρι και την 19η Απριλίου 2021.».
2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
(Β’ 3579) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
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«9. Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, καθώς και οι δικαιούχοι του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων, προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από
τις κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.».
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Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3579) προστίθεται νέο άρθρο 12 ως εξής:

παρούσας υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας» από την 12η Μαρτίου μέχρι και την 12η
Απριλίου 2021.
2. Οι δικαιούχοι του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid»
και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και Ιανουάριο 2021 από την 12η
Μαρτίου μέχρι και την 12η Απριλίου 2021.
3. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά
καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά υποβάλλουν τις ως άνω δηλώσεις για τον μήνα
Ιανουάριο 2021 από την 12η Μαρτίου μέχρι και την 29η
Μαρτίου 2021.».

«Άρθρο 12
1. Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020,
οι εκμισθωτές ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 της

Άρθρο 5
1. Στην παρούσα επισυνάπτονται τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι
και IV», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ȰɌɀ

ȰɌɀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʉʑ

ɹʘʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄʑʍɻʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

ɲʋʊ

ȳ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʅʀʍɽʘʍɻʎ
ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʅʀʍɽʘʍɻʎ
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Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….
ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸɿ ʏɻʆ ʐʋɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɼ ʏɻʆ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ;
ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ʆɲ ʍʐʍʏɼʆɸɿ Ɂ.Ʌ. ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʃɲɿ ʉ ʀɷɿʉʎ, ɼ ʏɻʆ ʋʌʊʍʄɻʗɻ
ʍʐʆɸʏɲʀʌʉʐ;
Ɂɲɿ ……….. Ʉʖɿ…………
ȵɳʆ ɻ ʅʀʍɽʘʍɻ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏ.ɲʌʖɿʃɼʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȵɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʐʋɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏ.ɲʌʖɿʃɼʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:

Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….
Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….

ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʅɻʆɿɲʀʉ ʅʀʍɽʘʅɲ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ (1)

ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ʆɲ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸɿ ʏʉ ɲʃʀʆɻʏʉ ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ
ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 111, ʆ.4446/2016
Ɉʉ ʅʀʍɽʘʅɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ɼ ʋʉʍʉʍʏʊ;

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȝȓıșȦıȘȢ

ʋʉʍʉʍʏʊ

Ȳ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɀɿʍɽʘʏʙʆ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʃʅɿʍɽʘʏɼ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɷɼʄʘʍɻʎ:
ȴȸȿɏɇȸ ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾɏɁ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ ɀȻɇȺɏɇȸɇ ȰȾȻɁȸɈȸɇ ɅȵɆȻɃɉɇȻȰɇ

ȵʀɷʉʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ (2)

ɲ/ɲ

ɲ/ɲ

ȴ.Ƀ.ɉ.

“ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ I”
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ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ȴȵȸ

Ɂʉʅʊʎ

ȴɼʅʉʎ

ɲʋʊʔɲʍɻ
ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ/ʆʉʅɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ:

ɿɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ:

ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ

ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ

ʉ/ɻ ʋɲʌɲʄɲɴ……..

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ

ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ
m2

ɲʌɿɽʅʊʎ

ʊʌʉʔʉʎ

Ɉ.Ⱦ.
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ʉ/ɻ ɷɻʄ……..

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ

ȵɳʆ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸʏɸ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ɲʃɿʆɼʏʉʐ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʋʉʐ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸʏɸ:
ȵ. ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ

ʉɷʊʎ

ȰɈȰȾ

ɸʀɷʉʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ (3)

ȴ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɲʃɿʆɼʏʘʆ
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ȿɿɴɳɷɿɲ
Ȳʉʍʃʊʏʉʋʉɿ
Ȱɶʌʉʀ ʅʉʆʉɸʏʉʑʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ȱɶʌʉʀ ʋʉʄʐɸʏʉʑʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ȼʖɽʐʉʏʌʉʔɸʀɲ
ȿʀʅʆɸʎ

ȳʌɲʔɸʀʉ
ɉʋɲʀɽʌɿʉʎ ʖʙʌʉʎ
Ȱʋʉɽɼʃɻ

ȳɸʘʌɶɿʃɳ/Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɳ ʃʏʀʌɿɲ
ɍʙʌʉʎ ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ
ɇʏɲɽʅʊʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ȴɍ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ & ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɳ ʃʏʀʌɿɲ
ɂɸʆʉɷʉʖɸʀʉ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ/Ⱦʄɿʆɿʃɼ
ȵʐɲɶɼ ɿɷʌʑʅɲʏɲ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ/Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ

Ȱɶʌʉʏɿʃɼ/ȳɸʘʌɶɿʃɼ

Ȳʌɲʖʐʖʌʊʆɿɲ ʅʀʍɽ. ɸʃʏʊʎ ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʋʄɲʏʔ.

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ

ȱʄʄʉ ɸʀɷʉʎ

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʆʏʊʎ ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ
ʃɹʆʏʌʉʐ

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʋɸʌɿʋʏɹʌʉʐ

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃʐʄɿʃɸʀʉʐ

ɉʋɸʃʅɿʍɽʘʏɼʎ

Ȱɽʄɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

Ⱦɲʏɳʍʏɻʅɲ

ȴɲʍɿʃɹʎ ɸʃʏɳʍɸɿʎ

ɀɸʏɲʄʄɸʀɲ/ȿɲʏʉʅɸʀɲ

Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ʍɸ ɲʃʀʆɻʏɲ

ɍʙʌʉʎ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ɸʋɿɶʌɲʔʙʆ, ʃɸʌɲɿʙʆ ʃʄʋ

ȳɼʋɸɷʉ

ȵʃɽɸʍɿɲʃʊ ʃɹʆʏʌʉ

Ȱʀɽʉʐʍɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ

Ɂʉʅɹɲʎ

ɀʉʆʉʃɲʏʉɿʃʀɲ

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ

Ȱʀɽʉʐʍɲ ɽɸɲʅɳʏʘʆ

ȵʀɷʉʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ

ȵʋɿʃɲʌʋʘʏɼʎ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ/ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ

3

Ȱʍʏɿʃɼ (ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ)

ȵʀɷʉʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

2

Ⱦʑʌɿʉʎ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ

1

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ
Ʌɿʆɳʃʘʆ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ
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ȰɌɀ

ȰɌɀ

ʋʉʍʉʍʏʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʉʑ

ɹʘʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄʑʍɻʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

ɲʋʊ

ȳ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʅʀʍɽʘʍɻʎ
ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

Ȳ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɀɿʍɽʘʏʙʆ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʃʅɿʍɽʘʏɼ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

ȴȸȿɏɇȸ COVID

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….
ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸɿ ʏɻʆ ʐʋɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɼ ʏɻʆ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ;
ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ʆɲ ʍʐʍʏɼʆɸɿ Ɂ.Ʌ. ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʃɲɿ ʉ ʀɷɿʉʎ, ɼ ʏɻʆ ʋʌʊʍʄɻʗɻ
ʍʐʆɸʏɲʀʌʉʐ;
Ɂɲɿ ……….. Ʉʖɿ…………
ȵɳʆ ɻ ʅʀʍɽʘʍɻ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏ.ɲʌʖɿʃɼʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȵɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʐʋɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏ.ɲʌʖɿʃɼʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:

Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….
Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….

ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʅɻʆɿɲʀʉ ʅʀʍɽʘʅɲ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ (1)

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɷɼʄʘʍɻʎ:

ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ʆɲ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸɿ ʏʉ ɲʃʀʆɻʏʉ ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ
ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 111, ʆ.4446/2016
Ɉʉ ʅʀʍɽʘʅɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ɼ ʋʉʍʉʍʏʊ;

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȝȓıșȦıȘȢ

ȵʀɷʉʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ (2)

ɲ/ɲ

ɲ/ɲ

ȴ.Ƀ.ɉ.

“ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ IV”
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ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ȴȵȸ

Ɂʉʅʊʎ

ȴɼʅʉʎ

ɇɈ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȴɼʄʘʍɻʎ Covid

ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ

ȂİȚȦȝȑȞȠ ȂȓıșȦȝĮ
ȂİȚȦȝȑȞȠ ȂȓıșȦȝĮ
ȂİȚȦȝȑȞȠ ȂȓıșȦȝĮ

ȂȒȞĮȢ
ǹȡȤȚțȩ ȂȓıșȦȝĮ

ȂȒȞĮȢ
ǹȡȤȚțȩ ȂȓıșȦȝĮ

ȂȒȞĮȢ
ǹȡȤȚțȩ ȂȓıșȦȝĮ

Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ țȪȡȚĮ țĮĲȠȚțȓĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȝȚıșȦĲȒȢ İȓȞĮȚ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ țĮȚ ȑȤİȚ ĮȞĮıĲĮȜİȓ Ș ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ;
Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ țȪȡȚĮ țĮĲȠȚțȓĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ/Ș ıȪȗȣȖȠȢ/ȂȑȡȠȢ
ȈȣȝĳȫȞȠȣ ȈȣȝȕȓȦıȘȢ (Ȃ.Ȉ.Ȉ.) ĲȠȣ ȝȚıșȦĲȒ İȓȞĮȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ țĮȚ ȑȤİȚ ĮȞĮıĲĮȜİȓ
Ș ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ;
Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĳȠȚĲȘĲȚțȒ țĮĲȠȚțȓĮ ĲȑțȞȠȣ – İȟĮȡĲȫȝİȞȠȣ ȝȑȜȠȣȢ
ĲȠȣ ʌȜȘĲĲȩȝİȞȠȣ;
Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ıĲȑȖȘ ĲȠȣ ʌȜȘĲĲȩȝİȞȠȣ;
Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ țȪȡȚĮ țĮĲȠȚțȓĮ ȞĮȣĲȚțȠȪ;
ȂȘȞȚĮȓĮ ȂȚıșȫȝĮĲĮ
ȂȒȞĮȢ
ǹȡȤȚțȩ ȂȓıșȦȝĮ
ȂİȚȦȝȑȞȠ ȂȓıșȦȝĮ

ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ

ȵɳʆ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸʏɸ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ɲʃɿʆɼʏʉʐ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʋʉʐ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸʏɸ:
ȵ. ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ

ʉɷʊʎ

ȰɈȰȾ

ɸʀɷʉʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ (3)

ȴ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɲʃɿʆɼʏʘʆ

ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ

ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ
m2

ɲʌɿɽʅʊʎ

ʊʌʉʔʉʎ

Ɉ.Ⱦ.
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ǹʌȩĳĮıȘ ǻȚȠȡȚıȝȠȪ / ȃȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ ǻ.ȅ.Ȋ.

īȚĮ ĲȠȞ ȂȚıșȦĲȒ
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ȅ/Ǿ ȆĮȡĮȜĮȕ….

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȅ/Ǿ ǻȘȜ….

ȅ/Ǿ ǻȘȜ….

ǿįȚȩĲȘĲĮ ǻȘȜȠȪȞĲȠȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

īȚĮ ĲȠȞ ǼțȝȚıșȦĲȒ

ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ
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Ȳʉʍʃʊʏʉʋʉɿ
Ȱɶʌʉʀ ʅʉʆʉɸʏʉʑʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ȱɶʌʉʀ ʋʉʄʐɸʏʉʑʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ȼʖɽʐʉʏʌʉʔɸʀɲ
ȿʀʅʆɸʎ

ɉʋɲʀɽʌɿʉʎ ʖʙʌʉʎ
Ȱʋʉɽɼʃɻ

ȳɸʘʌɶɿʃɳ/Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɳ ʃʏʀʌɿɲ
ɍʙʌʉʎ ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ
ɇʏɲɽʅʊʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ȴɍ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ & ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɳ ʃʏʀʌɿɲ
ɂɸʆʉɷʉʖɸʀʉ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ/Ⱦʄɿʆɿʃɼ
ȵʐɲɶɼ ɿɷʌʑʅɲʏɲ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ/Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ

Ȳʌɲʖʐʖʌʊʆɿɲ ʅʀʍɽ. ɸʃʏʊʎ ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʋʄɲʏʔ.

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ

ȱʄʄʉ ɸʀɷʉʎ

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʆʏʊʎ ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ
ʃɹʆʏʌʉʐ

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʋɸʌɿʋʏɹʌʉʐ

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃʐʄɿʃɸʀʉʐ

ɉʋɸʃʅɿʍɽʘʏɼʎ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ȱɽʄɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

Ⱦɲʏɳʍʏɻʅɲ

ȴɲʍɿʃɹʎ ɸʃʏɳʍɸɿʎ

ɀɸʏɲʄʄɸʀɲ/ȿɲʏʉʅɸʀɲ

Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ʍɸ ɲʃʀʆɻʏɲ

ɍʙʌʉʎ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ɸʋɿɶʌɲʔʙʆ, ʃɸʌɲɿʙʆ ʃʄʋ

ȳɼʋɸɷʉ

ȵʃɽɸʍɿɲʃʊ ʃɹʆʏʌʉ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ο Διοικητής

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ȿɿɴɳɷɿɲ

ȳʌɲʔɸʀʉ

Ȱɶʌʉʏɿʃɼ/ȳɸʘʌɶɿʃɼ

Ȱʀɽʉʐʍɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ

Ɂʉʅɹɲʎ

ɀʉʆʉʃɲʏʉɿʃʀɲ

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ

Ȱʀɽʉʐʍɲ ɽɸɲʅɳʏʘʆ

ȵʋɿʃɲʌʋʘʏɼʎ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ/ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ

ȵʀɷʉʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ

3

Ȱʍʏɿʃɼ (ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ)

ȵʀɷʉʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

2

Ⱦʑʌɿʉʎ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ

1

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ Ʌɿʆɳʃʘʆ ɲʆɲʔʉʌɳʎ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02009561103210012*

