
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία 
Μεταναστών» από το Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου και «Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για 
Πανεπιστήμια Ελλάδος» από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων στον Ηλεκτρονικό Εθνι-
κό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης / e-ΕΦΚΑ.

2 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δια-
βατηρίων» στο Πληροφοριακό Σύστημα «AMKA - 
ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοι-
νωνικής Ασφάλισης A.E. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης 
εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλε-
κτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε 
άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.  4174/2013 
(Κ.Φ.Δ.)», (Β΄ 2470), όπως ισχύει.

4 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του 
ν. 4706/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7972 ΕΞ 2021 (1)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία 

Μεταναστών» από το Υπουργείο Μετανάστευσης 

και Ασύλου και «Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας 

για Πανεπιστήμια Ελλάδος» από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Ηλεκτρονι-

κό Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης / 

e-ΕΦΚΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019  

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

4. Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

5. Του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 «Ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες 
που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνι-
κού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου 
ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56).

6. Του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση 
του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλο-
δαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 215).

7. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

12. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

Γ. Την υπ’ αρ. 300/21.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).

Δ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Ε. Τα υπ’ αρ. 2737/22.4.2020 και 4971/9.11.2020 αι-
τήματα στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλει-
τουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 223585/23.9.2020 και υπό στοιχεία 
302787/Σ.95414/17.11.2020 έγγραφα του e-ΕΦΚΑ προς 
τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη διαδικτυακών υπηρε-
σιών σε παραγωγική λειτουργία.

Ζ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος 
φοιτητικής ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος»

1. Διατίθεται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύ-
στημα του e-ΕΦΚΑ η διαδικτυακή υπηρεσία «Έλεγχος 
φοιτητικής ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος» του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχεται η φοι-
τητική ιδιότητα με βάση την ακαδημαϊκή ταυτότητα ή 
τον ΑΜΚΑ προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορι-
κών φοιτητών (ένδειξη σωστό / λάθος). Επιπλέον, δύ-
νανται να αντλούνται από τον e-ΕΦΚΑ, βάσει της ακα-
δημαϊκής ταυτότητας, τα στοιχεία που ορίζονται στο 
Παράρτημα Α, παρ. Α.1. ή βάσει του ΑΜΚΑ, τα στοιχεία 
που ορίζονται στο Παράρτημα Α, παρ. Α.2.

3. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι 
ο έλεγχος της φοιτητικής ιδιότητας έμμεσα ασφαλισμέ-
νων για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας από τον 
e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Στοιχεία Μεταναστών»

1. Διατίθεται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύ-
στημα του e-ΕΦΚΑ η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία 
Μεταναστών» του πληροφοριακού συστήματος του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, ο e-ΕΦΚΑ δύ-
ναται να αναζητά και να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα 
εγγράφων πολιτών τρίτων χωρών, βάσει του αριθμού 
βεβαίωσης ή του αριθμού ΑΜΑ του ΙΚΑ ή του αριθ-
μού εντύπου. Οι ακριβείς πληροφορίες εγγράφων που 
αντλούνται βάσει των ανωτέρω στοιχείων περιγράφο-
νται αναλυτικά στο Παράρτημα Β, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσης. Τα είδη των εντύπων 
βάσει των οποίων γίνεται η αναζήτηση από τον e-ΕΦΚΑ 
είναι τα ακόλουθα:

• βινιέτα (αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλάται επί 
του διαβατηρίου)

• δελτίο διαμονής
• δελτίο μόνιμης διαμονής
• ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής
• αυτοτελές έγγραφο
3. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι 

η αξιοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών για τον έλεγχο 
και την επαλήθευση αυτών από τον e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απονομής συντάξεων σε δικαιούχους 
με βάση την κείμενη νομοθεσία περί ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Άρθρο 3
Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα 
ασφάλειας και προστασίας 
δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών των προη-
γούμενων παραγράφων διενεργείται μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 
ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημά-
των της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών 
υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο e-ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων 
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και 
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή.

3. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ έχουν την 
υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών 
αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που ορίζεται ανά 
διαδικτυακή υπηρεσία στην παρούσα απόφαση.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Διαδικτυακή υπηρεσία «Έλεγχος φοιτητικής
ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος»

Α.1. Λήψη στοιχείων με βάση τον αριθμό ακαδημαϊκής 
ταυτότητας του φυσικού προσώπου:

• Όνομα τμήματος Ακαδημαϊκού Ιδρύματος
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• Έτος εισόδου
• Τύπος σπουδών
• Τρέχον εξάμηνο
• Φωτογραφία κωδικοποιημένη σε μορφή Base64
• Λόγος ακύρωσης ακαδημαϊκής ταυτότητας
• Αριθμός Φοιτητή
• Ένδειξη φοιτητή Erasmus (Ναι/Όχι)
• Διεύθυνση φοιτητή
• Ημερομηνία λήξης πάσο
• Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών
• Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
• Όνομα στα Ελληνικά
• Σφάλμα επικύρωσης
• Αριθμός ΑΜΚΑ
• Ένδειξη εγκυρότητας πάσο (Ναι/Όχι)
• Κατάσταση αίτησης
• Αριθμός Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
• Όνομα στα Λατινικά
• Επώνυμο στα Λατινικά
• Επώνυμο στα Ελληνικά
• Τοποθεσία Πανεπιστημίου

Α.2. Λήψη στοιχείων με βάση τον ΑΜΚΑ του φυσικού 
προσώπου

• Ακαδημαϊκή κατάσταση (Δυνατές τιμές: Προπτυχια-
κός, Μεταπτυχιακός, Διδακτορικός, Καθηγητής, Υπάλ-
ληλος Ιδρύματος, Ερευνητής, Υπάλληλος Ερευνητικού 
Φορέα)

• Αριθμός Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Μεταναστών»

Αναζήτηση εγγράφων από τον αιτούντα φορέα με 
βάση τον αριθμό βεβαίωσης διαμονής ή τον ΑΜΑ του 
ΙΚΑ ή τον αριθμό και το είδος εντύπου

• Αριθμός Εντύπου
• Εκδότης
• Κατηγορία
• Πρόσβαση στην υπηρεσία ή εργασία
• Τύπος Άδειας
• Περίπτωση
• Αριθμός Διαβατηρίου
• Ημερομηνία Λήξης Διαβατηρίου
• Είδος Εντύπου
• Επώνυμο
• Αριθμός Φακέλου στην Υπηρεσία
• Φύλο (1 = Άρρεν 2 = Θήλυ)
• Ημερομηνία Έκδοσης Εντύπου (ταυτίζεται με την 

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής)
• Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Εντύπου (ταυτίζεται με 

την Ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής)
• Ημερομηνία Γέννησης
• Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Εντύπου (ταυτίζεται με την 

Ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής)
• Κωδικός Ιθαγένειας
• Αριθμός Μητρώου στην Υπηρεσία
• Νομιμότητας Διαμονής (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
• Όνομα
• Κωδικός Υπηρεσίας
• Πατρώνυμο
• Κωδικός Χώρας Γέννησης

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 7973 ΕΞ 2021 (2)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δια-

βατηρίων» στο Πληροφοριακό Σύστημα «AMKA - 

ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοι-

νωνικής Ασφάλισης A.E. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019  

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

2. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της 
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργα-
νωτικές διατάξεις» (Α΄ 245).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).

5. Του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαι-
σίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία» (Α΄ 36).

6. Της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45).

7. Του άρθρου 153 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και 
οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α΄ 58).

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

9. Του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας» (Α΄ 281).
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10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

12. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία οικ.7791/245/Φ80321/30.3.2009 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής 
Άμυνας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυ-
τιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός 
διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 596).

Ε. Το υπ’ αρ. 2748/22.4.2020 αίτημα στην Εφαρμογή Δι-
αχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 880/01/2/29.1.2021 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη της διαδικτυακής 
υπηρεσίας σε παραγωγική λειτουργία.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΜΚΑ - 
ΕΜΑΕΣ» του Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), η διαδικτυακή υπηρεσία 
«Στοιχεία Διαβατηρίων» του πληροφοριακού συστήμα-
τος Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπη-
ρεσίας είναι η επικαιροποίηση και επαλήθευση των 
στοιχείων διαβατηρίων που τηρούνται στο μητρώο 
ΑΜΚΑ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.7791/245/
Φ80321/30.3.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από 
τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 596).

3. Η αναζήτηση των στοιχείων διαβατηρίων από την 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διενεργείται με βάση τον υπάρχοντα αριθμό 
διαβατηρίου και την αιτιολογία αναζήτησης ή με βάση 
το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και την 
αιτιολογία αναζήτησης. Τα στοιχεία του φυσικού προ-
σώπου που αντλούνται βάσει των ανωτέρω μεθόδων 
αναζήτησης είναι τα εξής:

• Αριθμός Διαβατηρίου
• Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Διαβατηρίου
• Ημερομηνία Έκδοσης Διαβατηρίου

• Επώνυμο
• Όνομα
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Τόπος κατοικίας
• Φύλο
• Τόπος Γέννησης
• Κατάσταση
• Κωδικός Κατάστασης
• Αριθμός Ταυτότητας
• Είδος Ταυτότητας
• Ημερομηνία Γέννησης
4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-

ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο ασφάλειας 
των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης δι-
αδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομέ-
νων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή 
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση 
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκό-
πιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού 
συστήματος του «ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ» έχουν την υποχρέωση 
χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά 
και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρού-
σα απόφαση.

6. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Α.1054 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 από-

φασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης 

εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλε-

κτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρ-

τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλ-

λου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 

(Κ.Φ.Δ.)», (Β΄ 2470), όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
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β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).

γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/

23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181).

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

5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

6. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

7. Την υπό στοιχείο 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουρ-
γικού 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, όπως ισχύουν, τις απο-
φάσεις υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 
5294ΕΞ2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και 
κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» 
(Β΄ 2470), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων, δεδομένων των μέ-
τρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνη-
τικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του 
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρ-

μογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 
(Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατ’ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζο-

νται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημε-
δαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδα-
πής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από 
τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, 
τρίτων χωρών).

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές 
συναλλαγές αλλοδαπής.

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού 
ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού 
(Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τη-
λεόρασης.

δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών δι-
οδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα 
της Ελλάδος.

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά 
ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και

στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των ορι-
ζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.».

2. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται στην 

Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των 

οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβι-
βάζονται σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στις 
περ. β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρι-
σμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. κατά τον χρόνο της δι-
αβίβασης των δεδομένων σύνοψης των παραστατικών, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5.

β) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των 
οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβι-
βάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα:

βα) στην περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρι-
σμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά 
το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 
Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα,

ββ) στην περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρα-
κτηρισμός διαβιβάζεται δυνητικά είτε από τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με 
τα δεδομένα που διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης 
και εντός του ίδιου χρόνου διαβίβασης των δεδομένων 
των παραστατικών σύμφωνα με το άρθρο 5 (σε πραγ-
ματικό χρόνο), είτε από την οντότητα στην οποία αφορά 
το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 
Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

βγ) στις περ. β΄ (διαδικασία αυτοτιμολόγησης) και δ΄ 
(διαδικασία ανάθεσης τιμολόγησης) της παρ. 7 του άρ-
θρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα 
στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υπο-
βολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο 
λογιστικό σύστημα.
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γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτη-
ρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα στην 
οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό 
σύστημα.

δ) Ειδικά για τις οντότητες των παραπάνω περ. β΄ και γ΄ 
που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός εσόδων 
διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υπο-
βολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό 
λογιστικό σύστημα.

ε) Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης δι-
αβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστα-
τικών από τον εκδότη, ο χαρακτηρισμός του εσόδου 
διαβιβάζεται εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης 
προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 
του άρθρου 5.

3. Η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός, διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή - φοροτεχνικού κα-
τόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότη-
τες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθα-
ρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή 
της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, και εξετά-
ζονται, για τους σκοπούς της διαβίβασης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο β΄ και γ’ εδάφιο της υποπερ. γα) της 
περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 4, για τα ακόλουθα ανά 
περίπτωση:

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό 
παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτο-
τιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες 
οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρα-
κτηρισμό παραστατικών εξόδων της περ. 4 του άρθρου 
4 της παρούσας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό 
σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται 
σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζο-
νται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα.

β) Για τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού που 
αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την ημε-
ρομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του 
σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές απο-
σβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσό-
δων - εξόδων, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβά-
ζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολο-
γίας Εισοδήματος.».

3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

α) Από την 20.7.2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της 
σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης 
εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών 
στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και 

μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης 
Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προ-
αιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς 
και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση 
αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 
20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρο-
νικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται 
να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα 
δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων 
και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το 
παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους 
διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρο-
νικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις 
επόμενες περ. γ) έως ε).

γ) Έως και την 28.2.2021 δύνανται να διαβιβάζονται 
στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρα-
κτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης 
και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμο-
λόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν 
εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός 
από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγε-
νέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ ανωτέρω. Ειδικά 
στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκ-
δότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για 
στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31.12.2020, αυτά 
δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 1.3.2021 
έως και 31.3.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και 
να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30.4.2021.

δ) Έως την 31.3.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί 
εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περί-
πτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά 
στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και 
την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες 
διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και 
β΄ ανωτέρω.

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση 
των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 
έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την 
31.3.2021.

στ) Από την 1.7.2021 τα δεδομένα των λογιστικών 
στοιχείων της παρούσας που εκδίδονται από την ημε-
ρομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και με τους λοιπούς 
τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

ζ) Έως την 31.10.2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα 
δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, 
καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρι-
σμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφο-
ρούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 
1.1.2021 έως και την 30.6.2021, εκτός από τα δεδομένα 
που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα 
με την περ. α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη δι-
αβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω 
περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκ-
δοθεί έως και την 30.6.2021, αυτά δύνανται να διαβιβά-
ζονται από το Λήπτη από 1.11.2021 έως και 30.11.2021. 
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Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει 
τις εν λόγω συναλλαγές έως 31.12.2021. Τα δεδομένα 
της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές 
χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και 
τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται 
συγκεντρωτικά ανά μήνα.

η) Έως την 30.11.2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα 
δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, 
καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυ-
τοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που 
έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 30.6.2021, 
εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν 
προγενέστερα σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω. Τα 
δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συ-
ναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά πα-
ραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής 
διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

θ) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση 
των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 
έως και την 30.6.2021 διενεργείται έως την 31.12.2021.».

4. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών 
Πίνακας 1. Τυποποιήσεις Παραστατικών» της παρούσας 
τροποποιείται η παρακάτω τιμή:

«Στήλη 11_ Τύπος Παραστατικών.
Ο Τύπος Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής τρο-

ποποιείται σε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (τρο-
ποποίηση)».

5. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατι-
κών Πίνακας 2. Στήλες Παραστατικών» της παρούσας 
προστίθεται η παρακάτω τιμή:

«Στήλη 25_ Κατηγορίες % Φ.Π.Α.
στην υποκατηγορία Άνευ ΦΠΑ
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 6 του κώδικα ΦΠΑ (προσθήκη)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 2/905/3.3.2021 (4)
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του 

ν. 4706/2020.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4706/2000 για την 

«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη 
αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/1131 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 136).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 139 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές 

αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα 
οφείλουν να υιοθετήσουν και να εφαρμόζουν κώδικα 
εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από 
φορέα εγνωσμένου κύρους.

Άρθρο 2
1. Ως φορέας εγνωσμένου κύρους νοείται φορέας, 

στον οποίο εκπροσωπούνται άμεσα ή έμμεσα σε ικανό 
αριθμό οι φορείς της κεφαλαιαγοράς, είναι μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, έχει μεταξύ των σκοπών του την 
προώθηση και την διάδοση των αρχών της εταιρικής 
διακυβέρνησης και εκδίδει κώδικα εταιρικής διακυβέρ-
νησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

2. Ο φορέας δύναται να είναι εθνικός, αλλοδαπός ή 
διεθνής και δύναται να αποτελεί φορέα αυτορρύθμισης, 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση (όταν είναι αλλοδα-
πός) ότι διέπεται από νομοθεσία χώρας ανεπτυγμένης 
στον χώρο του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κε-
φαλαιαγοράς.

Άρθρο 3
1. Εθνικός φορέας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 

2 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προ-
κειμένου να αναγνωρισθεί ως εθνικός φορέας εγνωσμέ-
νου κύρους για τους σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα 
με τα άρθρα 2 και 4.

2. Αλλοδαπός ή διεθνής φορέας που πληροί τα κρι-
τήρια του άρθρου 2 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αναγνωρισθεί αντί-
στοιχα ως αλλοδαπός ή διεθνής φορέας εγνωσμένου 
κύρους για τους σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 2 και 4. Το σχετικό αίτημα δύναται να υποβάλει 
και η εισηγμένη εταιρεία που εφαρμόζει ή προτίθεται να 
εφαρμόσει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εκδίδει 
ένας αλλοδαπός ή διεθνής φορέας.

3. Η αναγνώριση του φορέα εγνωσμένου κύρους (εθνι-
κού, αλλοδαπού ή διεθνούς) γίνεται με απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εκδίδεται εντός 20 
εργασίμων ημερών από την υποβολή όλων των απα-
ραίτητων στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση της αίτησης.

Άρθρο 4
Ο κώδικας, που εκδίδεται από τον φορέα εγνωσμένου 

κύρους του άρθρου 2 εφαρμόζεται με βάση την αρχή 
«Συμμόρφωση ή Εξήγηση για τις αποκλίσεις» και πρέπει 
να ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Άρθρο 5
Οι υπόχρεες εταιρείες έχουν την ελευθερία και την ευε-

λιξία να επιλέγουν τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης 
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που επιθυμούν να εφαρμόζουν, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, τη μετοχική τους σύνθεση και τα 
κριτήρια που επιλέγουν, σύμφωνα με την παρούσα.

Άρθρο 6
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ

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