
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομι-
κών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη-
μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

2 Τροποποίηση της από 27-12-2019 και με αριθμ.  
536ΕΞ2020ΥΠΟΙΚ/7-1-2020 απόφασης του Υφυ-
πουργού Οικονομικών περί αποδοχής της πρότα-
σης δωρεάς αξίας πέντε εκατομμυρίων τριακοσί-
ων χιλιάδων ευρώ (5.300.000,00 €), του ιδρύματος 
με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» προς το 251 Γενικό Νοσοκομείο 
Αεροπορίας, για την προμήθεια ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισμού.

3 Τροποποίηση της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077).

4 Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1024/
2020 (ΦΕΚ 317Β΄/6-2-2020) «Συμπληρωματικές 
τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνί-
ας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδο-
μένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    43177 ΕΞ 2020 (1)

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομι-

κών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη-

μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση 

συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολο-
γισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),

β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

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

3. Το 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).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Την αριθμ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήμα-
τα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά 
μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο 
ως ακολούθως:

Α. Κεντρική Υπηρεσία - Γενικές Γραμματείες - Ειδική 
Γραμματεία.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες
Γ. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Δ. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
1. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 

(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
2. Βαρβάκειο Ίδρυμα.
3. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

(ΕΛΤΕ).
4. Επιτροπή Ολύμπιων και Κληροδοτημάτων (ΖΑΠ-

ΠΕΙΟ).
5. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.).
6. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ε. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
1. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.).
2. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 

(Τ.Ε.Κ.Ε.).
3. Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) -

θυγατρική εταιρεία της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.
ΣΤ. Ανώνυμες Εταιρείες.
1. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ 

(ΕΕΣΥΠ ΑΕ).
2. Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ 

ΑΕ) - θυγατρική της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.
3. Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) - θυγατρική 

της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.
4. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε.).
5. Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛ. Β.Ο. Α.Β.Ε.) - 

βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
6. Ελληνικό Α.Ε.
7. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ ΑΕ).
8. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
9. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ Α.Ε.).
Ζ. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.
1. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
3. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.).
Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργούνται οι 

αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8-4-2013 και 2/114755/ΔΥΕΠ/
23-12-2013 αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

I

(2)
    Τροποποίηση της από 27-12-2019 και με αριθμ.  

536ΕΞ2020ΥΠΟΙΚ/7-1-2020 απόφασης του Υφυ-

πουργού Οικονομικών περί αποδοχής της πρό-

τασης δωρεάς αξίας πέντε εκατομμυρίων τρι-

ακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.300.000,00 €), του 

ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥ-

ΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» προς το 251 Γενικό Νο-

σοκομείο Αεροπορίας, για την προμήθεια ιατρο-

τεχνολογικού εξοπλισμού. 

   Με την από 30-4-2020 με αριθμ. 43025ΕΞ2020Υ-
ΠΟΙΚ/4-5-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
παρ. 1 του ν. 4182/2013, όπως αυτό ισχύει, τροποποιεί-
ται η αριθμ. 536ΕΞ2020ΥΠΟΙΚ/7-1-2020 προηγούμενη 
απόφασή του, και γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς 
αξίας πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(5.300.000,00 €), του ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» προς το 251 
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, για την προμήθεια ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού, ήτοι:

Α) ενός πλήρους ψηφιακού αγγειογραφικού συστή-
ματος δύο επιπέδων,

Β) ενός ψηφιακού συστήματος ποζιτρονικής τομογρα-
φίας,

Γ) ενός αξονικού τομογράφου κωνικής δέσμης με πλή-
ρες πακέτο εφαρμογών λογισμικού, Δ) ενός πλήρους 
ψηφιακού ενδοσκοπικού συστήματος υψηλής ανάλυ-
σης, και

Ε) ενός ολοκληρωμένου λογισμικού προγράμματος 
υποστήριξης κεντρικής μονάδας διάλυσης κυτταροστα-
τικών φαρμάκων.

Η υλοποίηση της δωρεάς θα γίνει σύμφωνα με τη δι-
αδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
διατάξεις του άρθρου 3 Α του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 
(Α΄ 139). 

 Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

I

Αριθμ.    Δ.15/Δ΄/οικ.16681/516 (3)
Τροποποίηση της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020

υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο 
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 
(Α΄ 86), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

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

6. Την αριθμ. Α.1053/20-3-2020 (Β΄ 949) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομε-
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ρειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11-3-2020 ΠΝΠ 
(Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 1062/24-3-2020 (Β΄ 1043) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

7. Την αριθμ. Α.1054/20-3-2020 (Β΄ 950) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ 
(55 Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 1063/24-3-2020 (Β΄ 1043) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

8. Το αριθμ. οικ.17023/959/30-4-2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν.4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 
παρ. 1 του ν.4484/2017 (Α΄ 110).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον προ-
ϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.15/
Δ΄/οικ.13412/327/27-3-2020 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1077) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτο-
τελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του 
ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22
του ν. 4670/2020 (A΄ 43), καθώς και πρόσωπα που υπά-
γονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά 
ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο 
κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020, ή των οποίων 
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 κω-
δικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους ανα-
γραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β΄ 949) και 
Α.1054/2020 (Β΄950) υπουργικών αποφάσεων, όπως 
ισχύουν κάθε φορά, όπως αυτά προκύπτουν από την 
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.

2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν 
πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν πα-
ράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση 
του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζο-
νται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηρι-
ότητας στις 20-3-2020, ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 
κατά την 20-3-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστη-
ριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες 
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. 
Α. 1053/2020 (Β΄ 949) και Α. 1054/2020 (Β΄ 950) υπουργι-
κών αποφάσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήμα-

τος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 20-3-2020».

2. Ο συνημμένος πίνακας Κωδικών Αριθμών Δρα-
στηριότητας στο τέλος της αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/
327/27-3-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077) διαγρά-
φεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

I

Αριθμ. 1102 (4)
    Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1024/

2020 (ΦΕΚ 317Β΄/6-2-2020) «Συμπληρωματι-

κές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επι-

κοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβί-

βαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα 

των ΦΗΜ».

  O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (A’ 251) 

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και 
άλλες διατάξεις».

β) Της απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων Α.1024/2020 (ΦΕΚ 317Β΄/6-2-2020) «Συ-
μπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση 
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ».

γ) Της απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων ΠΟΛ 1166/2018 (Β’ 3603) «Τεχνικές προ-
διαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογρά-
φησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό 
σύστημα των ΦΗΜ».

δ) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β’ 3517) «Κωδικοποίηση-
Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικα-
σίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές απο-
στελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».

ε) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1221/2012 (Β’ 3513) «Αναβάθμιση 
λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - Καθορισμός 
αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών 
στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23-4-2010)».

στ) Της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1-4-2015 (Β’497) 
«Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρε-
ώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., 
πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών 
Φ.Η.Μ..».
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ζ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των 
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41
αυτού.

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

2. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφά-
σεις αριθμ. 39/3/30-11-2017(ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 
αριθμ. (5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουρ-
γού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη δι-
ευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης αναβάθμισης λογισμικών των χρησιμο-
ποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
(Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ, 
ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου), που αφορούν στο πρωτόκολλο επι-
κοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση των 
δεδομένων τους στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ, 
σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντι-
μετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1024/2020 (ΦΕΚ 
317Β/6-2-2020) «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγρα-
φές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για 
τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα 
των ΦΗΜ», ως ακολούθως:

Η παράγραφος 6.3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6.3. α. Οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη στον 
εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εκδοθεί άδεια 
καταλληλότητας σε νέο μοντέλο ΦΗΜ.

β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες 
ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31/7/2020.

γ. Για την εφαρμογή της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4.
της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1068/1- 4-2015 (Β’497), σε 
σχέση με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι 
εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αιτή-
σεις κατασκευαστών νέων μοντέλων ΦΗΜ, όσο και οι 
κατασκευαστές για τους οποίους έχουν ήδη εγκριθεί ή 
εγκρίνονται αναβαθμισμένα μοντέλα ΦΗΜ σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της παρούσας.

δ. Με την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. 
της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1068/1- 4-2015 (Β’497), δεν 
επιτρέπονται πωλήσεις μη αναβαθμισμένων ΦΗΜ, με 
εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 29 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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