
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πεν-
θημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής εργασίας, δύο (2) υπαλλήλων ειδικο-
τήτων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Ημερησίων 
Φυλάκων Αρχαιοτήτων, και ΔΕ Φύλαξης  - Πλη-
ροφόρησης, Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, που 
εξακολουθούν να εργάζονται σε αρχαιολογικούς 
χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Πόλης Αθηνών με δικαστική απόφαση ασφα-
λιστικών μέτρων, για το έτος 2021.

2 Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσε-
ων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/
2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φο-
ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/ 
742836/75655/51304/47992/13685 (1)
   Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πεν-

θημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο-

χρεωτικής εργασίας, δύο (2) υπαλλήλων ειδικο-

τήτων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Ημερησίων 

Φυλάκων Αρχαιοτήτων, και ΔΕ Φύλαξης - Πληρο-

φόρησης, Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, που εξα-

κολουθούν να εργάζονται σε αρχαιολογικούς χώ-

ρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Πόλης Αθηνών με δικαστική απόφαση ασφαλι-

στικών μέτρων, για το έτος 2021. 

 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-

τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει.

β) Των παρ. A1 και Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.

γ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

ε) Του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

στ) Της περ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4761/
2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργα-
νισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, 
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, 
ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο 
“Φοίβος Ανωγειανάκης” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 248).

ζ) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 «Ίδρυση 
Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” προστασία Ολυ-
μπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 84), δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση 
του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλο-
γές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε 
ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο 
ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

η) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως ισχύει.

θ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων» (Α΄ 114). «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
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Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ια) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

ιβ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού “Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού” (ΥΟΔΔ 198).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/222899/821/
18-5-2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “Εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής, κατά 
περίπτωση, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα Πολιτι-
σμού)” (Β 1908).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 Κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού» και την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/
16-6-1988 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόσθετες αμοι-
βές φυλάκων αρχαιοτήτων» (Β 431), οι οποίες κυρώθη-
καν με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990 (Α΄ 42), όπως συ-
μπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 8 εδ. γ - δδ του 
άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/
19-12-2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου 
εργασίας του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού» (Β 2883).

6. Την υπ’ αρ. 495/2016 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέ-
τρων), όπως διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (Τομέα Πολιτισμού) με το υπό 
στοιχεία 233 117/Φ4765/27-01-2016 έγγραφο του Γρα-
φείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, καθώς και το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΔΟΥ/736716/523421/26761/14531/
29-12-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης 
Αθηνών, βάσει των οποίων οι αναφερόμενοι στην πα-
ρούσα απόφαση υπάλληλοι εξακολουθούν να εργάζο-
νται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/
736187/74923/49486/29456/13415/29-12-2020 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής 
Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο 
από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συ-
νολικού ύψους οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 
δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (8.772,48), η οποία 
βαραίνει τις πιστώσεις του Οργανισμού Διαχείρισης και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΔΙΟΙΚ/Β/17395/31-12-2020 
(ΑΔΑ: ΨΛΣΑ469ΗΔΞ-1Ι3) απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πο-
λιτιστικών Πόρων, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω 
δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολο-
γισμού εξόδων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανά-
πτυξης Πολιτιστικών Πόρων, οικονομικού έτους 2021 
(ΚΑΕ 026152, 026352).

9. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η εργασία του 
αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπικού 
πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη 
λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Πόλης Αθηνών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει: 
μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα την εργασία πέραν 
του πενθημέρου και μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά 
μήνα την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, για καθέναν από τους δύο (2) υπαλλήλους, 
ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Ημερησίων 
Φυλάκων Αρχαιοτήτων, και ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρη-
σης, Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, που εξακολουθούν 
να εργάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότη-
τας της Εφορείας Πόλης Αθηνών με δικαστική απόφαση 
ασφαλιστικών μέτρων.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται ο Προϊστάμενος των 
υπαλλήλων.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της μέ-
χρι και 31-12-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

H Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.α.α.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α. 1301 (2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δη-

λώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζε-

ται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικη-

τή της Α.Α.Δ.Ε. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 

περί παροχής πληροφοριών από τρίτους (Α’ 170), όπως 
ισχύουν,

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
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και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού (Α’  94), όπως 
ισχύουν,

γ) την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 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 παραγρά-
φου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφο-
ριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με 
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου» (Β’  3579), όπως τροποποιήθηκε με τις 
Α. 1139/2020 (Β’  2269), Α 1243/2020 (Β’  4914) και Α 
1253/2020 (Β’ 5180) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
και ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία Α. 1264/2020 απόφαση του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας υποβολής της 
«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνη-
της Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης 
του άρθρου 9 καθώς και της προθεσμίας της παρ. 8 του 
άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει» (Β’ 5345).

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων που λαμ-
βάνουν ειδοποίηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» 
ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας», προκειμένου να διορθώσουν 
λάθη ή παραλείψεις τους.

6. 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:

Άρθρο 1
Η προθεσμία της παρ.  8 του άρθρου 11 της υπό 

στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται 
μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

 Αριθμ. Α. 1302 (3)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φο-

ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7, του 

άρθρου 15,του άρθρου 18, του άρθρου 30, του άρθρου 
31 και του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως 
ισχύουν,

β) των άρθρων 3, 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 
69 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν,

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’  94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού, όπως ισχύουν,

δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 (Β’ 4738) 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία 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 Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την υπ’  αρ. 1/20.1.2016 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 παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’  αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Α. 1070/2020 απόφαση του Διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 1267).

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/
1992 (Α’ 34).

6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
φορολογουμένων που λόγω των μέτρων για την αντι-
μετώπιση του COVID-19 και την απορρύθμιση της οικο-
νομικής και κοινωνικής ζωής, αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
στην έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υπο-
χρεώσεων.

7. 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:

Άρθρο 1
Παρατείνεται έως την 26η Φεβρουαρίου 2021 η προ-

θεσμία υποβολής των κάτωθι δηλώσεων φορολογίας 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ68066 Τεύχος B’ 5865/31.12.2020

εισοδήματος φυσικών προσώπων των οποίων η καταλη-
κτική προθεσμία υποβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020:

1) Τροποποιητικές δηλώσεις, για ποσά αγροτικών επι-
δοτήσεων, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον 
η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ εντός του 2020.

2) Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση 
θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι 
σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.

3) Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε 
δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους 
κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγι-
νε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα 
δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν 
κρίθηκαν επαρκή και ακριβή (σχετ. ΠΟΛ. 1201/2017 
άρθρο 5).

4) Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με 
αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, 
αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του 
ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, 
κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων 
εκδόθηκαν εντός του 2020.

5) Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκ-
πρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των 
εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής 
αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην 
Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο 
φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρού-
νται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα 
εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020.

Άρθρο 2
Για όλες τις ανωτέρω από 1 έως 5 περιπτώσεις, οι δη-

λώσεις υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φυσικό φάκελο ταχυ-
δρομικά (με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυ-
μεταφοράς).

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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