
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Πα-
ράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογι-
κών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που 
ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 
(Β’  4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
“Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που 
έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ 
Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 
(Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16.1.2020 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση 
από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρο-
νικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια κα-
ταλληλότητας με βάση τις υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ1135/ 
26.10.2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και 
των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85).

3 Κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388 
ΕΞ2020/19.11.2020 απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρ-
διών και των ωρών εισόδου του κοινού σε 
Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κο-
ρωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσε-
ων» (Β’ 5102), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία ΔΔΑΔΑ 1136232ΕΞ2020/25.11.2020 
(Β’ 5282) όμοια.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1152 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Πα-

ράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογι-

κών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που 

ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 

απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’  4486) 

“Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που 

έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ 

Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 

(Β’ 1338)”» (Β’ 1220). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), 

όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση αυτού με τις διατά-
ξεις του άρθρου 77 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256),

β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),

γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλή-
ρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρο-
νικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης 
και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων 
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/8.12.2017 απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από τη χρήση 
μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας 
με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)» (Β’4486),
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ε) της υπό στοιχεία Α. 1068/29.3.2021 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των 
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
(Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 
(Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε “Απόσυρση 
από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλ-
ληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) 
και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220),

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/24.3.2015 απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες 
έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων 
άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων 
τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β’ 497).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 94).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

6. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

7. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα 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, τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέω-
σης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά 
την 30.6.2021, για την υποβολή δήλωσης παύσης των μο-
ντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση 
με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 
(Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προκει-
μένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρω-
ση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η 
οριστική διαγραφή των εν λόγω μοντέλων Φ.Η.Μ. από 
αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση 
απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρο-
νικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό 
στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων 
ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την 
ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 
(Β’ 1338)”» ως ακολούθως:

Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέλων 

Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα 
taxis και τα οποία κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
101 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) έπρεπε να αποσυρθούν από 
τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 
1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., 
χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31.10.2021.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των 
μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι της δημοσί-
ευσης της παρούσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Α.1153 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16.1.2020 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Από-

συρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλα-

βαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπό 

στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 1362) 

και ΠΟΛ1135/26.10.2005 (Β’ 1592), εκτός των 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85). 

 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 251).

β) Της υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέ-
λων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), 
που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 
(Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξι-
μέτρων» (Β’   85), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφά-
σεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1100/29.4.2020 (Β’ 1751), 
Α.1176/23.7.2020 (Β’ 3293), Α.1238/23.10.2020 (Β’ 4755), 
Α.1287/23.12.2020 (Β’ 5831) και Α.1078/26.3.2021 (Β’ 1258).
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γ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/31.12.2012 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλή-
ρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονι-
κών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης 
και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων 
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517).

δ) Της υπό στοιχεία 1081253/320/0015/ΠΟΛ 
1234/9.10.2002 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» (Β’ 1362).

ε) Της υπό στοιχεία 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/
26.10.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τε-
χνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών και συστημάτων-διαδικασίες χρήσης και 
λειτουργίας τους (Αρ. 1100772/1474/0015)» (Β’ 1592).

στ) Της υπό στοιχεία 1036197/446/0015/
ΠΟΛ.1063/26.3.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οι-
κονομίας και Οικονομικών «Απαγόρευση εισαγωγής/
παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων 
ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η 
άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημε-
ρομηνία χορήγησής της» (Β’ 633).

ζ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1285/31.12.2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποί-
ηση της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (Β’ 257/ 
13.2.2012) “Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ 
και φορολογικών μνημών”, όπως τροποποιήθηκε από 
την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ 1200/2012» (Β’ 54/2014).

η) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/2014 (Β’ 592) Α.Υ.Ο.Ο. 
«Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ1285/31.12.2013 
(Β’ 54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης 
Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών».

θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/24.3.2015 απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες 
έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων 
άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων 
τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β’ 497).

ι) Tου Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα 
της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

ια) Tης 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 υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 
Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. 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 συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 

άρθρου 41 του ν.  4389/2016, τις αποφάσεις υπ’  αρ. 
39/3/30.11.2017(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέω-
σης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη δι-
ευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης απόσυρσης από τη χρήση των Φορολο-
γικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν 
άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 
(Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ-
τρων, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 
ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σης του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η 
κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από 
τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μη-
χανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας 
με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και 
ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85), ως ακολούθως:

Η παρ. Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από 
τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται 
υποχρεωτικά μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις 
που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω 
COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Δι-
οίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα 
έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχει-
ρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ 
λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις 
της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακα-
θάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις».

Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται 
να δηλώσουν, την παύση αυτών μέχρι την 31-08-2021 
για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμε-
νους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές 
πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν 
ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για 
τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμε-
νους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές 
πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν 
ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για 
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις».

Η παρ. Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την επομένη 
των ως άνω καταληκτικών ημερομηνιών και εξής, η 
τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. 
των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο - χρή-
στη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του 
ν. 4174/2013».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 29 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1055237 ΕΞ 2021 (3)
Κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388 

ΕΞ2020/19-11-2020 απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κα-

θορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών 

και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσί-

ες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και 

λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων» (Β’  5102), 

όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑ-

ΔΑ 1136232ΕΞ2020/25.11.2020 (Β’ 5282) όμοια. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και ειδικότερα της περ. δδ’ της υποπαρ. θ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, καθώς και 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

β) της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και 
ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A’ 55) 
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76),

γ) του άρθρου 41 «Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημο-
σίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 3979/2011 «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 138),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α΄ 208).

2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευ-
σης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769).

β) Το υπό στοιχεία Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/8.8.2011 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τε-

λωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με 
θέμα: «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
για Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης 
των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Την υπό στοιχεία 1078370/1894/0001Α/Φ.71/ 
14.9.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των 
ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις 
Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι-
κών» (Β’ 1439), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
Δ6Δ 1169176 ΕΞ 2012/7-12-2012 (Β’ 3381, ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-
ΒΡΖ), Δ6Δ 1058692 ΕΞ 2013/5-3-2013 (Β’ 904 και Β’ 1018, 
ΑΔΑ: ΒΕΑ8Η-ΙΔΘ) και Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013/12.12.2013 
(Β’ 3359, ΑΔΑ: ΒΙ6Α1-5Σ5) αποφάσεις του Υπουργού Οι-
κονομικών.

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μέτρα κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λει-
τουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 858) και τις 
επιμέρους εγκυκλίους, που έχουν εκδοθεί για την ορθή 
εφαρμογή αυτής.

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 39842 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» 
(Β’ 2744).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/ 
28.06.2021 (ΑΔΑ:6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8) εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-
49η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ».

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

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα 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 Δι-
οίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών 
περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

9. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388ΕΞ2020/
19.11.2020 (Β’  5102 - ΑΔΑ: 6ΖΜΚ46ΜΠ3Ζ-32Ζ) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρ-
διών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών 
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περιπτώσεων», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία ΔΔΑΔΑ1136232ΕΞ2020/25.11.2020 (Β’ 5282 ΑΔΑ: 
ΩΑΧ446ΜΠ3Ζ-Γ1Ρ) όμοια.

10. Τις υφιστάμενες συνθήκες από τις οποίες δεν προ-
κύπτει πλέον η αναγκαιότητα συνέχισης του ανακαθορι-
σμού του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών 
εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Καταργούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388ΕΞ2020/ 
19-11-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ωραρίου εργα-

σίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε 
Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορι-
σμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρε-
τικών περιπτώσεων» (Β’ 5102), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ 1136232ΕΞ2020/25.11.2020 
(Β’ 5282) όμοια.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της 
δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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