
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-
τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-
ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 
προβληματικών περιοχών.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/ 
12.9.2017 (Β’  3293) απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά 
με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του τρί-
του εδαφ. της παρ.  4 του άρθρου πέμπτου του
ν. 4428/2016 (Α’  190) και με τις Συμμετέχουσες 
Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της 
περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 
(Α’   163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 
(Β’ 1690), Α. 1208/24.5.2019 (Β’ 1995) και Α. 1181/ 
24.7.2020 (Β’ 3271), όμοιες αποφάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 400/164/332516/Σ.3245 (1)
Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-

τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-

ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 

Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 

προβληματικών περιοχών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση 

θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και 
άλλες διατάξεις» (Α’  10).

2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργά-
νων» (Α’  133).

3. Την υπό στοιχεία Α1α/43866/08.06.2018 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Τοποθέτηση της Παρασκευής 
Θεοφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
- Οικονομικού με βαθμό Α’, ως Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» 
(ΑΔΑ: Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε).

4. Την υπ’ αρ. 247153α/09.08.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).

5. Το υπ’  αρ. 265/30.03.2021 έγγραφο αίτημα του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Το υπ’  αρ. 266/30.03.2021 έγγραφο αίτημα του 
Υπουργείου Υγείας.

7. Το υπ’  αρ. 340/12.04.2021 έγγραφο αίτημα του 
Υπουργείου Υγείας.

8. Το υπό στοιχεία Φ.400/ΕΠ.6298/Σ.1080/13.4.2021/
ΓΕΑ/Β1 έγγραφο.

9. Το υπό στοιχεία Φ.400/08/452698/Σ.467/14.04.2021/
ΓΕΣ/Β3 (ΔΟΘ) έγγραφο.

10. Το έγγραφο υπό στοιχεία Φ.400/42/223076/Σ.2509/ 
23.04.2021/ΓΕΝ/Β3, αποφασίζουμε:

1. Την τοποθέτηση για την κάλυψη αναγκών, των πα-
ρακάτω οπλιτών θητείας πτυχιούχων ιατρικής, σε Πολυ-
δύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), και Περιφερειακά 
Ιατρεία (Π.Ι.), ως ακολούθως:

α. Στο Π.Ι. Αγράφων, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Μπαρέτα Γεωργίου του 
Αδάμ, ΣΑ:23700286315, 2021 Β’ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρός 
Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απόλυσης 
την 16 Δεκεμβρίου 21.

β. Στο Π.Ι. Βαλαώρας, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Κυριαζή Ιωάννη του Παντα-
ζή, ΣΑ: 15400192614, 2021 Β’ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρός 
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Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απόλυσης 
την 17 Δεκεμβρίου 21.

γ. Στο Π.Ι. Λουτροπηγής, 5ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας, του Σ. Σμια (ΥΓΙΑ) Κεραμιδά Γεωργίου του Ιωάννη, 
ΣΑ: 103/798/2014, 2021 Β’ ΕΣΣΟ και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 08 Μαρτίου 22.

δ. Στο Π.Ι. Βραγκιανών, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Κουτρουλού Μάριου - Βασί-
λειου του Αποστόλου, ΣΑ: 23700259715, της 2021 Α’ΕΣ-
ΣΟ, ειδικότητας Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή 
ημερομηνία απόλυσης την 19 Οκτωβρίου 21.

ε. Στο Π.Ι. Ρεντίνας, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του 
οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Μαγιόγλου Ιάκωβου - Σωτήρι-
ου του Γεωργίου, ΣΑ: 24100355817, της 2021 Β’ΕΣΣΟ, 
ειδικότητας Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή 
ημερομηνία απόλυσης την 17 Νοεμβρίου 21.

στ. Στο Π.Π.Ι. Τήλου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Βερίγου Εμμανουήλ του 
Κοσμά, ΣΑ: 25300274616, της 2021 Β’ΕΣΣΟ, ειδικότητας 
Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 17 Δεκεμβρίου 21.

ζ. Στο Π.Ι. Χρυσομηλιάς, 2ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Υψηλάντη Νικόλαου του 
Γεωργίου, ΣΑ: 21100129517, 2021 Β’ΕΣΣΟ, ειδικότητας 
Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 17 Νοεμβρίου 21.

η. Στο Π.Π.Ι. Αστυπάλαιας, 2ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, του Στρατ. Διόπου (ΥΙ) Σασιάκου Κωνσταντίνου 
του Χρήστου, (ΑΓΜ: 82121), 2021 Α’ ΕΣΣΟ και πιθανή 
ημερομηνία απόλυσης την 17 Φεβρουαρίου 22.

2. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών 
στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρουσί-
ασης τους σε αυτές, βάσει των εκάστοτε υπηρεσιακών 
αναγκών κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του 
ν. 4361/2016.

3. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσι-
μης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών 
θητείας, στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται 
ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπη-
ρεσίας υπαίθρου.

4. Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την 
ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, 
πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας 
μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και 
την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, 
το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

      Αριθμ. Α.1107 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/ 

12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά 

με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του τρί-

του εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του

ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες 

Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της 

περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 

(Α’  163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 

(Β’ 1690), Α. 1208/24.5.2019 (Β’ 1995) και Α. 1181/ 

24.7.2020 (Β’ 3271), όμοιες αποφάσεις.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του τρίτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9

του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/
ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανι-
σμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α’  163) και ιδίως 
αναφορικά με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σχετικά 
με την έκδοση καταλόγου Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών 
έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με το Κεφ. Η’, Παράρτημα Ι,
Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του ίδιου νόμου.

β) του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου 
του ν. 4428/2016 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληρο-
φοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατά-
ξεις εφαρμογής» (Α’ 190), αναφορικά με την έκδοση από-
φασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με την έκδοση 
καταλόγου Δηλωτέων και Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών 
έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
παρ. 1 του άρθρου τρίτου, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 
και 5, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου 
του ίδιου νόμου και ιδίως το Τμήμα 1 περ. η’, Τμήμα 3 
παρ. 3 και το Τμήμα 7 παρ. 1 περ. α’ και παρ. 2.1 της 
κυρωθείσας με το άρθρο αυτό Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ).

γ) του Παραρτήματος Ι, Τμήμα Vlll, Ενότητα Δ’ περ. β’ 
παρ. 5 των Συμφωνιών σχετικά με την αυτόματη ανταλ-
λαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογα-
ριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής 
συμμόρφωσης μεταξύ της ΕΕ και του Αγίου Μαρίνου 
αφενός, και μεταξύ της ΕΕ και του Λιχτενστάιν αφετέρου, 
όπως τροποποιείται αντίστοιχα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 1 των κυρούμενων με το άρθρο πρώτο των ν. 4515/
2018 (Α’ 18) και ν. 4516/2008 (Α’  19), αντίστοιχα, Τρο-
ποποιητικών Πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την οποία ως 
«Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα 
νοείται ο Άγιος Μαρίνος και το Λιχτενστάιν, αντίστοιχα.

δ) του ν. 3363/2005 (Α’ 159), με τον οποίο κυρώθηκε 
η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 385 της 29.12.2004) 
και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 333 της 
19.12.2015) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, 
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Ενότητα Δ’ περ. β’ παρ. 5, όπως τροποποιείται με την 
παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως 
«Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα 
νοείται η Ελβετική Συνομοσπονδία.

ε) του ν. 3361/2005 (Α’ 157), με τον οποίο κυρώθηκε 
η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
του Πριγκιπάτου της Ανδόρας (ΕΕ L 359 της 4.12.2004) 
και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 268 της 
1.10.2016) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, 
Ενότητα Δ’ περ. β’παρ. 5 , όπως τροποποιείται με την 
παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως 
«Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα 
νοείται η Ανδόρα.

στ) του ν. 3364/2005 (Α’ 160), με τον οποίο κυρώθη-
κε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
του Πριγκιπάτου του Μονακό (ΕΕ L 19 της 21.1.2005) 
και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 225 της 
19.8.2016), και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, 
Ενότητα Δ’ περ. β’παρ. 5 , όπως τροποποιείται με την 
παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως 
«Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα 
νοείται το Μονακό.

ζ) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον 
αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νο-
μοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των 
αποταμιεύσεων και τη διοικητική συνεργασία στον το-
μέα της Φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).

η) της παρ. 3 και 6 του άρθρου 28, και της παρ. 1 του 
άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και του ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συν-
δρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής 
της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4153/2013 (Α’  116) «Κύρωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συ-
ναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία 
διοικητική συνδρομή σε Φορολογικά θέματα και του 
Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α΄ 116).

θ) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’  94).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφαση 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των καταλόγων 
σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρ-
θρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 
(Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει 
του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περ. β’ τρίτο 
εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας»
(Β’   3293), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοι-
χεία ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690), Α. 1208/24.5.2019 
(Β’ 1995) και Α. 1181/24.7.2020 (Β’ 3271) όμοιες αποφά-
σεις.

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1135/29.8.2017 κοινή απόφα-
ση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Κα-

θορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδι-
ων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών 
για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματο-
οικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφί-
ου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016» 
(Β’  3053), όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοι-
χεία ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β’ 1634), Α.1160/19.4.2019 
(Β’ 1477) και Α. 1094/20.4.2021 (Β’ 1765), όμοιες απο-
φάσεις.

4. Τον από 9.12.2020 κατάλογο της Γραμματείας Συντο-
νιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς 
των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως 
προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

5. Τον από 17.2.2021 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δι-
καιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου 
Αναφοράς (ΚΠΑ) με αναφορά στη δέσμευσή τους ως 
προς το έτος πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών και τον 
από 10.12.2020 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες 
που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ.

6. Τον τρέχοντα κατάλογο της Γραμματείας Συντονι-
στικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με τις Αρμόδιες 
Αρχές που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και μεταξύ των 
οποίων αυτή η Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή 
(Παράρτημα Ε’ της ΠΣΑΑ), όπως δημοσιεύθηκε και ανα-
θεωρήθηκε στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ίδιας Συμφωνίας, 
σε συνδυασμό με τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 
παρ. 1 των άλλων δικαιοδοσιών, όπως γνωστοποιήθη-
καν από τον ΟΟΣΑ στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής 
Δημοκρατίας μέχρι 7.5.2021.

7. Τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 περ. β’ παρ. 1  
της ΠΣΑΑ των δικαιοδοσιών, όπως έχουν υποβληθεί στη 
Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης και 
γνωστοποιηθεί στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας έως και 7.5.2021, σύμφωνα με τις οποίες οι εν 
λόγω δικαιοδοσίες δεν θα λαμβάνουν τις πληροφορίες 
του Τμήματος 2 παρ. 2 της ΠΣΑΑ.

8. Την από 8.3.2018 καταχώριση στον Θεματοφύλακα 
της Σύμβασης της Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας «Δήλωση ως προς την Ημερομηνία Εφαρμογής για 
Ανταλλαγές Πληροφοριών βάσει της Πολυμερούς Συμ-
φωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών», 
δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 28 της Σύμβασης, όπως 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
ν. 4153/2013 (Α’  116), και τις αντίστοιχες Δηλώσεις άλλων 
Δικαιοδοσιών που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης έως και 22.3.2021.

9. Τα Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του ΚΠΑ, όπως εγκρίθηκαν 
από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014 και 
ισχύουν.

10. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

11. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23944 Τεύχος B’ 2061/19.05.2021

κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Β’  130 και Β΄ 372) και την υπό στοιχεία 
Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

12. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυα-
σμό 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 
Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, περί ανανέ-
ωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 και κατά της παρ. 1 
του άρθρου δεύτερο του ν. 4428/2016.

14. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης 
στο σημείο 2 της παρούσας απόφασης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες Δη-
λωτέες Δικαιοδοσίες για το έτος 2021 αναφορικά με 
πληροφορίες του έτους 2020 και του έτους 2019, ανα-
λόγως της περίπτωσης, να τροποποιηθεί ο κατάλογος 
Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για το έτος 2020 και να 
προσδιοριστεί ο αντίστοιχος κατάλογος για το έτος 2021, 
για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής 
του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 
χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 

1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, στο οποίο προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως 
ακολούθως:

«5. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρη-
ματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά 
το έτος 2021, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της 
Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου 
τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του
ν. 4428/2016, λογίζονται οι Δικαιοδοσίες των παρ. 1, 2, 3
και 4 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2020, με την 
προσθήκη των ακόλουθων Δικαιοδοσιών αναφορικά με 
πληροφορίες του έτους 2020 και του έτους 2019, ανα-
λόγως της περίπτωσης:
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1 Κόστα Ρίκα Costa 
Rica Χ Χ

2 Κουρασάο Curaçao Χ Χ
3 Γιβραλτάρ Gibraltar Χ
4 Γρενάδα Grenada Χ
5 Περού Peru Χ Χ

6 Ηνωμένο 
Βασίλειο

United 
Kingdom Χ

2. Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 
1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:

α. Το σημείο Ε’ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχεί-

ων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2020:
Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδο-

σίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’, Γ’ και Δ’ 
του παρόντος άρθρου και προστίθεται η ακόλουθη Δι-
καιοδοσία:

Πίνακας E’

Ονομασία Δικαιοδοσίας 
στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία
Δικαιοδοσίας στην 

αγγλική γλώσσα
Περού Peru

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο 
σημείο Ε’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη 
για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και 
δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2020.

β. Μετά το σημείο Ε’ του άρθρου 2 προστίθεται σημείο 
ΣΤ’, ως εξής:

«ΣΤ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχεί-
ων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2021:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδο-
σίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’, Γ’, Δ’ και 
Ε’ του παρόντος άρθρου.

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο 
σημείο ΣΤ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη 
για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και 
δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2021.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαΐου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020611905210004*
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