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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2193/Β1/491 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7313/1818/29.11.2016 

κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία ’’ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙ-

ΚΟΝΟΜΩ ΙΙ’’» (Β΄ 3905). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 
9 παρ. Ι.Α.1 (ε) και 1.Β.1 (α), το άρθρο 20, παρ. 4 και το 
άρθρο 51 αυτού.

3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/09.08.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/17.08.2019) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» και 
ειδικότερα το άρθρο 2.

6. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α192/13.12.2017) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

7. Την με αριθμό 47/18.07.2019 (ΦΕΚ 3100/Β’/01.08.2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά-
πτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

8. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (ΦΕΚ 2064 /
Β’/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τροποποίηση της με αριθ-
μό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του 
άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 
αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής 
απόφασης»" (Β’ 1248).

9. Την με αριθμό 80261/01.08.2019 (ΦΕΚ 511/ΥΟΔΔ/
02.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός 
μετακλητής Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Προ-
γραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ν. 4622/2019 
(ΦΕΚ 133/Α’/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
και άρθρο 111 παρ. 7.

10. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ /Α’/133/07.08.2019) «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθ. 113091/05.11.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7- Κ2Φ).

12. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για 
το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020», αρ. απόφασης 
C(2014)3542 final/23.05.2014.

13. Την αριθ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (CCI 
2014GR16M2OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

14. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο 
της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχεί-
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ρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο 
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως ισχύει.

15. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης 
και Ελέγχου Για Χρηματοδοτικά Μέσα της Προγραμμα-
τικής Περιόδου 2014-2020 με ημ. Έκδοσης: 27.11.2019.

16. Τη με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/
Β’/21.12.2015) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύ-
στημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για 
την υλοποίηση Προγραμμάτωv σύμφωνα με το άρθρο 
22 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β’/21.12.2015).

17. Τη με Α.Π. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 υπουργική 
απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιού-
χων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα».

18. Τη με Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/
Β’/31.12.2018) με την οποία αντικαταστάθηκε η με Α.Π. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’3521) υπουργι-
κή απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», 
όπως ισχύει.

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

21. Τον «Κατ’ εξουσιοδότηση» Κανονισμό της (ΕΕ) αριθ. 
480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συ-
μπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το 
Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013 
αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουρ-

γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας ("De Minimis").

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

24. Τον ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α’/17.02.2011) περί σύ-
στασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), και το ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66 /
Α’/25.4.2019) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός 
νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011) και αυτή μετεξελί-
χθηκε στη νέα της επωνυμία, ως «Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Α.Ε.».

25. Τo έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά 
με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοι-
κονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).

26. Την από 24.11.2015 απόφαση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση του Δελτίου 
Εξειδίκευσης για τη Δράση «Ενεργειακή αναβάθμιση κα-
τοικιών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίνο-
νται και τα κριτήρια επιλογής πράξης και μεθοδολογίας 
αξιολόγησης.

27. Την πρόσκληση προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. για την υπο-
βολή πρότασης προκειμένου να ενταχθεί η πράξη «Σύ-
σταση Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» στο ΕΠΑνΕΚ (Κωδικός 
Πρόσκλησης 047), την με Α.Π. 215589/28.11.2016 αίτηση 
χρηματοδότησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την σύσταση του Τα-
μείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και την ένταξη της πράξης με την 
απόφαση 7327/2388/Α2/30.11.2016 κατόπιν εξέτασης 
ειδικότερα σχετικά με την κάλυψη των εγκεκριμένων 
κριτηρίων επιλογής φορέα εφαρμογής Χρηματοδοτικών 
Μέσων- δικαιούχου, βάσει της οποίας η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ) διαθέτει την 
απαραίτητη ειδική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα 
διαχείρισης χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται σε 
επιχειρήσεις, δύναται να αναλάβει καθήκοντα διαχειρι-
στή Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 38, 
παρ. 4, σημείο β (ii) του Καν.1303/2013 και βάσει της 
διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στο καθοδηγητι-
κό έγγραφο της Επιτροπής 2016/C 276/01, παρ. 3.5 και 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 7, παρ. 1 και 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014.

28. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante 
assessment) «Αναθεώρηση και επικαιροποίηση της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης του προτεινόμενου Χρημα-
τοδοτικού Μέσου με στόχο παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας στον οικιακό τομέα κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020» της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή επι-
καιροποιήθηκε κατά δεύτερη φορά και παρουσιάστηκε 
προς ενημέρωση στην Επιτροπή Παρακολούθησης από 
την οποία προκύπτει ότι απαιτείται αύξηση του κεφαλαί-
ου του Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ κατά 20 εκ€, ώστε να είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί στην ζήτηση.

29. Την υπ’αριθμ. 7313/1818/29.11.2016 (ΦΕΚ 3905/Β’/
5.12.2016) κοινή υπουργική απόφαση Σύστασης Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΩ ΙΙ» με αρχικό κεφάλαιο 68 εκ. €.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15167Τεύχος B’ 1474/17.04.2020

30. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 20.000.000 € ευρώ, η οποία βαρύνει το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουν:

Τροποποιείται η κοινή υπουργική απόφαση σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Εξοικονομώ ΙΙ» ως εξής:
1. Γενικά όπου αναφέρεται η «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» αντικαθίσταται με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».
2. Στο άρθρο 2 «Πόροι του Ταμείου» προστίθεται παράγραφος 2α ως ακολούθως:
2α. Στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», μετά από την εκπόνηση τροποποίησης της ex-ante assessement 

βάσει του άρθρου 37 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, διατίθενται επιπλέον πόροι ύψους είκοσι εκα-
τομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ οι οποίοι προέρχονται επίσης από συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Του ποσού αυτού η καταβολή ακολουθεί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών σε Ταμείο Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 41.

3. Στο άρθρο 2 «Πόροι του Ταμείου» τροποποιείται ο πίνακας της παραγράφου 3:

Κατηγορία Περιφέρειας Άξονας 
Προτεραιότητας 3

Άξονας 
Προτεραιότητας 3Σ

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

48.367.860,91

Περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες Αττική, Νότιο Αιγαίο 17.760.495,38 1.096.035,91

Σε μετάβαση
Στερεά Ελλάδα, Δυτική 
Μακεδονία, Πελοπόννησος , Ιόνια 
νησιά,Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη

15.593.177,42 5.182.430,38

Σύνολα (88.000.000,00) 81.721.533,71 6.278.466,29

Κατά τα λοιπά η κοινή υπουργική απόφαση σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Εξοικονομώ ΙΙ» μένει ως έχει. 
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α.1092 (2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 

ν. 1882/1990» Α’ τριμήνου 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που 

καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες από 
την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν έννομο 
αποτέλεσμα.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/1998 (Α’ 238) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται υπηρεσίες 
του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να 
εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών.

3. Την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (Β’ 951) ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καθορίστηκε δια-
φορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
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5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

6. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 5294/ΕΞ 2020 
(ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων να 
εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, λόγω 
των κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19.

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., απο-
φασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρ-
μογής TAXISnet, της «Κατάστασης Συμφωνητικών πα-
ραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» του Α’ τριμήνου 
2020 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020) μέχρι 
την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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