
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. πρωτ. 
οικ. 62412/4.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 
για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 
2022-2023» (Β’ 3492).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 29467/Δ1.9600/ 
20.7.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Α)  Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του/της Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων στον/-η Γενικό/-ή Επιθε-
ωρητή/-τρια της Επιθεώρησης Εργασίας, στους/-
ις προϊσταμένους/-ες Γενικών Διευθύνσεων, Δι-
ευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και 
στους/-ις προϊσταμένους/-ες των Διευθύνσεων 
και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε., Β) Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύν-
σεων σε προϊσταμένους/-ες ιεραρχικώς κατώτε-
ρων οργανικών μονάδων της οικείας Γενικής τους 
Διεύθυνσης βάσει της παρ. 9 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2010 (Α’ 133)» (Β’ 4144).

3 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. 64520 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 

62412/4.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρι-

σμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ 

περιόδου 2022-2023» (Β’ 3492).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ.  η), της παρ.  4 του άρθρου 34, του 

ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

2. Τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 «Νέο 
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

4. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις», (Α’ 258).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98) το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το 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).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το άρθρο 16 του π.δ. 134/25.10.2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168). 

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181). 

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία οικ. 62412/4.7.2022 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 
συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-
2023» (Β’ 3492).

15. Την υπ’ αρ. 64416/7.7.2022 εισήγηση του προϊστα-
μένου της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη για το έτος 2022 και για το 
έτος 2023 σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
οικ. 62412/4.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους 
e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β’ 3492), 
ως ακολούθως:

α) Η παρ. 5 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
«5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και 

ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. 
Διόρθωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες ηλεκτρο-
νικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 8 συμπληρώνεται ως εξής:
«2. Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται:
α) Στο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα, ατομικό ή οι-

κογενειακό κατά περίπτωση - είτε φορολογείται με τις 
γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου 
είτε φορολογείται αυτοτελώς - φορολογικού έτους 2020 
και έχει ως εξής:

• για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,99€: 
30 μόρια,

• για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα από 10.001,00 
έως 20.000,99€: 20 μόρια,

• για πραγματικό δηλωθέν εισόδημα από 20.001,00 
έως 30.000,99€: 10 μόρια.

β) Στον αριθμό των έμμεσα ασφαλισμένων μελών και 
έχει ως εξής: 10 μόρια για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι δικαιούχοι 
με τα περισσότερα μόρια στο δεύτερο κριτήριο κατάτα-
ξης και αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, προηγούνται οι 
δικαιούχοι με το χαμηλότερο εισόδημα».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:
«4. Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλή-

ρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους 
αίτησης. Διόρθωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες 
ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουλιου 2022

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών  
Οικονομικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι 

   Αριθμ. 64396 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 29467/Δ1.9600/ 

20.7.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Α) Μεταβίβαση αρμοδιο-

τήτων του/της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων στον/-η Γενικό/-ή Επιθεωρητή/-τρια της 

Επιθεώρησης Εργασίας, στους/-ις προϊσταμένους/-

ες Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά-

των του Υπουργείου και στους/-ις προϊσταμένους/-

ες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.,

Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων 

Γενικών Διευθύνσεων σε προϊσταμένους/-ες ιεραρ-

χικώς κατώτερων οργανικών μονάδων της οικείας 

Γενικής τους Διεύθυνσης βάσει της παρ. 9 του άρ-

θρου 109 του ν. 4622/2010 (Α’ 133)» (Β’ 4144).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Την παρ. 6 του άρθρου 13, τα εδάφια δεύτερο, τρίτο 

και τέταρτο της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133) και του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
(Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) 
και ειδικότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 
69Ε.
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γ) Τις παρ. 5, 6 του άρθρου 22 του ν. 4315/2014 «Πρά-
ξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα -Ρυμοτομικές απαλλο-
τριώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 269).

δ) Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

ε) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

στ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων» (Α’ 123).

ζ) Το π.δ.2/21 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

η) Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3).

θ) Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

ι) Τον ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 240).

ια) Την υπό στοιχεία 29467/Δ1.9600/20.7.2020 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Α) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του/της Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον/-η Γενικό/-ή 
Επιθεωρητή/-τρια της Επιθεώρησης Εργασίας, στους/-ις 
προϊσταμένους/-ες Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Υπουργείου και στους/-ις προϊσταμέ-
νους/-ες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε., 
Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γε-
νικών Διευθύνσεων σε προϊσταμένους/-ες ιεραρχικώς 
κατώτερων οργανικών μονάδων της οικείας Γενικής 
τους Διεύθυνσης βάσει της παρ. 9 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2010 (Α’ 133)» (Β’ 4144), η οποία τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 45995/Δ1. 14075/6.11.2020 (Β’ 5054) 
και την υπ’ αρ. 43208/24.6.2021 (Β’ 2782) όμοιες.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 29467/Δ1.9600/20.7.2020 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Α) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του/της Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον/-η Γενικό/-ή 
Επιθεωρητή/-τρια της Επιθεώρησης Εργασίας, στους/-ις 
προϊσταμένους/-ες Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του Υπουργείου και στους/-ις προϊσταμένους/-ες 
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.

Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γε-
νικών Διευθύνσεων σε προϊσταμένους/-ες ιεραρχικώς 
κατώτερων οργανικών μονάδων της οικείας Γενικής τους 
Διεύθυνσης βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 109 
του ν. 4622/2010 (Α’ 133)» (Β’ 4144), ως εξής:

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 7 ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον/ην Προϊστάμενο/η 

της ΓΔΔΥΗΔ
Α. Στον/-ην Προϊστάμενο/-η της Γενικής Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τα κάτωθι θέματα:

1. τις απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, σωματείων 
κ.λπ. αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων που 
αφορούν τον τομέα ευθύνης τους οι οποίες δεν δημι-
ουργούν έννομες συνέπειες,

2. την παραπομπή θεμάτων σε άλλες δημόσιες αρχές 
ή υπηρεσίες για γνωμοδότηση ή μελέτη,

3. τα έγγραφα αρμοδιότητος προϊσταμένων Διεύθυν-
σης αν στη σύνταξή τους συμπράττουν περισσότερες 
Διευθύνσεις της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης,

4. την έγκριση χορήγησης αντιγράφων εγγράφων από 
το τηρούμενο στη Γενική Διεύθυνση Αρχείο, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) και των άρθρων 
4 και 5 του ν. 3448/2006 (Α’ 57) καθώς και την έγκριση 
χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπε-
ριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοι-
κητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν 
χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικά,

5. την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, με τις οποίες 
παρέχονται ερμηνευτικές πληροφορίες και οδηγίες στο 
πλαίσιο της ακολουθούμενης πρακτικής και νομολογίας,

6. την κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, 
καθώς και η πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για τη χορήγηση εξουσιοδότησης πραγμα-
τοποίησης προμηθειών,

7. τα ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο,
8. τις πράξεις παραχώρησης ακινήτων τα οποία είτε 

ευρίσκονται στην ιδιοκτησία είτε έχουν περιέλθει στην 
κυριότητα εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου, σε 
συνέχεια διατάξεων που επιτρέπουν σχετικές παραχω-
ρήσεις.

Β. Στον/-ην Προϊστάμενο/-η της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, μεταβιβάζεται επιπλέον των αναφερομένων στην 
παρ. Α. του παρόντος άρθρου και η αρμοδιότητα για τα 
κάτωθι θέματα:

α) Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού και Υπηρεσιών:

1. την κύρωση πινάκων προακτέων,
2. τα έγγραφα με τα οποία ζητείται η υπόδειξη εκπρο-

σώπων άλλων φορέων προκειμένου να οριστούν μέλη 
συλλογικών οργάνων που συνιστώνται και συγκροτού-
νται από το Υπουργείο».

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 27 ως ακολούθως:
«Άρθρο 27
Τελική Διάταξη
1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση αρμο-

διοτήτων στους/-ις Προϊσταμένους/-ες Γενικών Διευθύν-
σεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, ισχύει και για τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους.

2. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υπο-
χρεούνται σε κάθε περίπτωση να κοινοποιούν στον/στην 
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Υπουργό και τον/την οικείο/α Γενικό/-ή Γραμματέα ή 
Υπηρεσιακό/-ή Γραμματέα πράξεις τις οποίες υπογρά-
φουν σε συνέχεια των σχετικών μεταβιβάσεων, οι οποίες 
συνεπάγονται ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες ή 
συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων».

Άρθρο δεύτερο
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 29467/Δ1.9600/ 

20.7.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων (Β’ 4144).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1091 (3)
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.
α) Την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) 

περί παροχής πληροφοριών από τρίτους.
β) Το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 
7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

γ) Την 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 (ΑΑΔΕ)» (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-
ξεις 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 Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και 
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ1162/2018 απόφαση του Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ «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), Α.1170/2021 (Β’  3548) και 
Α.1255/2021 (Β’ 6053) αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για τη δι-
όρθωση εκ παραδρομής σφαλμάτων κατά τη διαδικασία 
αποδοχής ή απόρριψης των «Δηλώσεων Covid».

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

Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 3579) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι μισθωτές που εκ παραδρομής προέβησαν σε 
απόρριψη «Δήλωσης Covid», δύνανται μέχρι την 22η 
Ιουλίου 2022, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση diloseiscovid@aade.gr, Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν την ανάκληση 
της εκ παραδρομής απόρριψης και την αποδοχή της 
υποβληθείσας «Δήλωσης Covid».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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