
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Υπουργού» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στους Προϊσταμένους των Περιφερει-
ακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, κατά λόγο αρμοδιότητας.

2 Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ  116  Β΄) με θέμα 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμά-
των για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας 
μέσω της ανάρτησης στο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ 
των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρ-
θρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)».

3 Τροποποίηση της Α.1009/2019 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βε-
βαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης 
των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 
και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, 
τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 34521 (1)
   Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-

λή Υπουργού» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 

πράξεων στους Προϊσταμένους των Περιφερει-

ακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 13 του ν. 4587/2018 «Επείγουσες ρυθ-

μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 218 Α΄),

β. του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμ-
βάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ’’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά-
φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133 Α΄),

γ. του άρθρου 125 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) -Ρυθμίσεις σχετικές με την ορ-
γάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - 
Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄),

δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως ισχύει,

ε. των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την αριθμ. 95/16-4-2019 εισήγηση της Προϊσταμέ-
νης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/26-3-2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Μείωση των υπογραφών στις 
διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα» (Α.Δ.Α.: 
ΒΕ2ΨΧ-ΙΔ7).

4. Την ανάγκη μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής 
για την επιτόπια διεκπεραίωση υποθέσεων που αφο-
ρούν τρέχοντα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας 
του Υπουργείου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Στους Προϊσταμένους των περιφερειακών Διευ-
θύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στους νόμιμους ανα-
πληρωτές τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογρά-
φουν «Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών» τις παρακάτω 
πράξεις και έγγραφα:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλή-
λων αρμοδιότητάς τους, στα Τμήματα της Διεύθυνσης 
εντός της έδρας αυτής.

2. Πράξεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών (κανο-
νικής, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης ανηλίκων 
τέκνων, αναρρωτικών, φοιτητικών, αδειών μητρότητας, 
γάμου, ασθένειας τέκνων, συνδικαλιστικών, κ.λπ.) προ-
βλεπομένων από τον υπαλληλικό κώδικα, εκτός εκείνων 
που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου, οι οποίες αφορούν στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων της Διεύθυνσης, στην έδρα αυτής καθώς και 
στους νομούς, εφόσον προβλέπεται εκεί Τμήμα.

3. Αποφάσεις χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών της 
παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε 
φορά, που αφορούν στους Προϊσταμένους Τμήματος και 
τους υπηρετούντες υπαλλήλους της Διεύθυνσης, εκτός 
εκείνων που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου.

4. Τεκμηριωμένα αιτήματα του άρθρου  66 του 
ν. 4270/2014 προς τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες 
για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μετα-
κινήσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης στο εσωτερικό της χώρας, για υπηρεσιακούς 
λόγους, εκτός και εντός των ορίων της περιφερειακής 
Διεύθυνσης.

5. Αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης Προϊσταμένων 
Τμημάτων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης στο εσωτερι-
κό της χώρας, για υπηρεσιακούς λόγους, εκτός και εντός 
των ορίων της περιφερειακής Διεύθυνσης.

6. Έγκριση αιτήσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια που υλοποιούνται οπουδήποτε εντός του 
ελλαδικού χώρου των προϊσταμένων τμημάτων της Δι-
εύθυνσης.

7. Διαβίβαση των δικαιολογητικών των οδοιπορικών 
εξόδων στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για τις 
εκτός έδρας μετακινήσεις των Προϊσταμένων Τμημάτων 
καθώς και των νομών εφόσον προβλέπεται εκεί τμήμα, 
και των υπηρετούντων υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

8. Πράξεις καθορισμού ωραρίου προσέλευσης πολι-
τών στα τμήματα της Διεύθυνσης στην έδρα και στους 
νομούς αυτής.

9. Η μέριμνα για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την εξέλιξη των εκδοθέντων από τις αρμόδιες προς αυτό 
κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ψηφιακών πιστο-
ποιητικών και αδειών εισόδου και διαχείρισης δεδομέ-
νων στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί 
η Διεύθυνση, όπως η ψηφιακή υπογραφή, το σύστημα 
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και οι διάφορες 
βάσεις δεδομένων.

10. Βεβαιώσεις πιστοποίησης της ιδιότητας των εν 
ενεργεία υπαλλήλων ως μονίμων, αορίστου χρόνου, ορι-
σμένου χρόνου κ.λπ. και της θέσης στην οποία ασκούν 
τα καθήκοντά τους (νομός και τμήμα).

Β. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Πολιτογρά-
φησης και Ιθαγένειας και στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων Ιθαγένειας ανά νομό των περιφερειακών Δι-
ευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στους νόμιμους 
αναπληρωτές τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπο-
γράφουν «Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών» τις παρα-
κάτω πράξεις και έγγραφα:

1. Αποφάσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων και καθηκό-
ντων στο προσωπικό του Τμήματος.

2. Πράξεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών (κανο-
νικής, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης ανηλίκων 
τέκνων, αναρρωτικών, φοιτητικών, αδειών μητρότητας, 
γάμου, ασθένειας τέκνων, συνδικαλιστικών, κ.λπ.) προ-
βλεπομένων από τον υπαλληλικό κώδικα όπως ισχύει, 
και αφορούν στους υπαλλήλους του Τμήματος, εκτός 
εκείνων που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου.

3. Έγκριση αιτήσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια που υλοποιούνται οπουδήποτε εντός της 
ελληνικής επικράτειας των υπαλλήλων του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

Αριθμ. ΔΗΔ/17089 (2)
Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ  116  Β΄) με θέμα 

«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 

για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 

της ανάρτησης στο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ των 

δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρ-

θρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)».

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενί-

σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα 
Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 16 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφορι-
ών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση 
του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄), προσαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαι-
τέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Ει-
σαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»,

2. του άρθρου 64 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄),
3. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

4. της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 1301 Β΄) υπουργι-
κής απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,

5. της ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2012 
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και 
τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του ν. 3861/2010 
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(ΦΕΚ 112 Β΄) ’’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις’’»,

6. της ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (ΦΕΚ 116 Β΄) υπουργι-
κής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας 
μέσω της ανάρτησης στο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ των 
δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β 
του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4305/2014)»,

7. της ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (ΦΕΚ 2844 Β΄) υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα ’’Ρύθμιση 
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγού-
μενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)’’»,

8. της ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 (ΦΕΚ 1507 Β΄) υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) ’’Ρύθμιση λεπτομε-
ρειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενί-
σχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρό-
γραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων 
φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)’’»,

9. της ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 (ΦΕΚ 2277 Β΄) υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14·1·2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα ’’Ρύθμιση 
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγού-
μενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)’’»,

10. της ΔΗΔ/17304/2018 (ΦΕΚ 1810 Β΄) υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα ’’Ρύθμιση 
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγού-
μενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4305/2014)’’»,

11. του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

12. του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

13. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου  9 της ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14-1-2015 (ΦΕΚ 116 Β΄) υπουργικής απόφασης 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν 
δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2018 έως 31-12-2018 
αναρτώνται μέχρι την 31-5-2019.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Α.1187 (3)
Τροποποίηση της Α.1009/2019 απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων, που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βε-

βαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης 

των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 

και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, 

τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄),
β) των παρ. 3, 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013,
γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

δ) της παρ.  4 του άρθρου  8 του ν.  4172/2013 
(ΦΕΚ 167 Α΄),

ε) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 
45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68 του ν. 4172/2013,

στ) του άρθρου 52 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄),
ζ) της ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1051/19-2-2015 (ΦΕΚ 373 Β΄) από-

φασης, της ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/30-12-2015 (ΦΕΚ 2919 Β΄) 
απόφασης Αναπληρωτή, της ΠΟΛ 1025/21-2-2017 
(ΦΕΚ 618 Β΄) απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της ΠΟΛ 1045/7-3-2018 
(ΦΕΚ 881 Β΄) απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της Α.1009/10-1-2019 
(ΦΕΚ 21 Β΄) απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύουν,

η) των ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1088/17-4-2015 (ΦΕΚ 763 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ 
1132/25-6-2015 (ΦΕΚ 1407 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1041/4-4-2016 
(ΦΕΚ 926 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1096/4-7-2016 (ΦΕΚ 2043 Β΄) 
αποφάσεων, της ΠΟΛ 1034/7-3-2017 (ΦΕΚ 759 Β΄) από-
φασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), της ΠΟΛ 1068/12-4-2018 (ΦΕΚ 1319 Β΄) 
απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της Α.1041/29-1-2019 (ΦΕΚ 353 Β΄) 
απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύουν,
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θ) της ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1033/28-1-2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφα-
σης, όπως ισχύει,

ι) της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (ΦΕΚ 968 Β΄ 
και ΦΕΚ 1238 Β΄) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ και 
ΦΕΚ 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του 
άρθρου  41 του ν.  4389/2016, όπως ισχύουν και την 
39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης 
κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και 
παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαι-
ώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαι-
ώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και 

στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 
δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω 
εισοδήματα.

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

Η παράγραφος 11 του άρθρου 6 της Α.1009/2019 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν 
στο φορολογικό έτος 2018 στους δικαιούχους των 
άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (στελέχη που 
εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι 
των ίδιων κατηγοριών), αποστέλλονται με τον κωδικό 48 
του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συ-
ντάξεις. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου 
βεβαιώσεων υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονικό αρχείο 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που κατ’ 
εφαρμογή της Α.1009/2019 απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
τα χρηματικά αυτά ποσά έχουν ήδη αποσταλεί με τον 
κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή ερ-
γασία και συντάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Μαΐου 2019

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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