
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ13οικ.42815/ 
24-6-2021 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: 
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 
υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Στέγα-
ση και Εργασία για τους αστέγους».

2 Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετα-
κίνησης εκτός έδρας τριών υπαλλήλων της 2ης 
Υ.ΠΕ. για το έτος 2022.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιου-
σίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι-
νωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ13/οικ.19276 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ13οικ.42815/ 

24-6-2021 κοινής υπουργικής απόφασης με 

θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋπο-

θέσεων υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο 

«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 15 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235),

β) των άρθρων 67 - 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύ-
στημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά 
με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων 
(EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρ-
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το 
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 174 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167),

ε) του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επι-
δομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),

στ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ζ) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

η) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87),

θ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ 
(Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 
διατάξεις» (Α’ 245),

ι) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ια) του άρθρου 90 του Κωδικά της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (του π.δ. 
63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιβ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α’ 168),

ιγ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του 
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π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του 
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

ιδ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ιε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α’ 31),

ιστ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνηση» (Α’ 85),

ιζ) 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),

ιη) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιθ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123),

κ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

κα) της υπό στοιχεία Δ14/15834/237/2019 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κα-
θορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων 
Κοινότητας» (Β’ 1344),

κβ) της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β’ 2902),

κγ) της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.07.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

κδ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

κε) της υπό στοιχεία 1786/14-2-2022 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638),

κστ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/09.01.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33),

κζ) της υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,

κη) της υπό στοιχεία Δ13οικ.42815/24-6-2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋπο-
θέσεων υλοποίησης του προγράμματος «Στέγαση και 
Εργασία για τους αστέγους» (Β’ 2788).

2. Την υπ’ αρ. 3718/13-01-2023 εισηγητική έκθεση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παρ.  2 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 
Δ13οικ.42815/24-6-2021 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 
υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και 
Εργασία για τους αστέγους»» (Β’ 2788) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«2. Ο Διαχειριστής Φορέας δύναται με αιτιολογημένη 
εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου, προσαρμο-
σμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες του ωφελούμενου, 
να προβεί:

α. σε έγκριση και ανακατανομή μεταξύ των κατηγοριών 
δαπανών του πρώτου πυλώνα ενεργειών (κατηγορία Α),

β. σε έγκριση και αύξηση των δαπανών για την επιδό-
τηση απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων (κατηγο-
ρία Β.4), με ανακατανομή δαπανών του δεύτερου πυλώ-
να ενεργειών, οι οποίες δεν δύναται να υπερβαίνουν σε 
ποσοστό ανώτερο του 10% τα όρια της παρ. 1 για την 
κατηγορία Β.4 (1.000 ευρώ).

Η απόφαση του Διαχειριστή Φορέα κοινοποιείται στη 
Διαχειριστική Αρχή και την Επιτροπή Εποπτείας του προ-
γράμματος».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Δ13οικ.42815/ 
24-6-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2788).

Άρθρο 2

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Εργασίας και Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων  Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Εσωτερικών  Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

Επικρατείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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      Αριθμ. Γ4β/75291/22 (2)
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετα-

κίνησης εκτός έδρας τριών υπαλλήλων της 2ης 

Υ.ΠΕ. για το έτος 2022.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-

ατάξεις - κύρωση του σχεδίου Σύμβασης οικονομικής 
ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρη-
ματοδότησης» (Α΄ 94), ιδίως την περ. γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2.

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

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

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

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(Α΄ 148).

8. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π./2767/22.1.2018 (Β΄ 232) 
κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού ανώτατου 
ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος για εκτέ-
λεση υπηρεσίας.

9. Την υπό στοιχεία Υ 32/9.9.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Aναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185).

10. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

11. Το υπ’ αρ. 69168/18.11.2022 έγγραφο, με θέμα 
«Σχετικά με έγκριση επιπλέον 20 ημερών μετακίνησης 
προς διακομιδή ασθενών για τα πληρώματα ασθενοφό-
ρου του Κ.Υ. Γαλατά» και συνημμένες «Βεβαιώσεις» του 
Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. περί εξαντλήσεως του ορίου των 
εξήντα (60) ημερών.

12. Την υπό στοιχεία ΑΠ:B2α/οικ.1588/11.1.2023 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 του Γεν. Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του τακτι-
κού προϋπολογισμού της 2ης Υ.ΠΕ., που θα ανέλθει στα 
600,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των 
κωδικών εξόδων ΚΑΕ 0711α, 0715α λαι 0721α.

14. Την υπό στοιχεία 8342/9.2.2023 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 600 ευρώ 
(ΑΔΑ:Ω8ΧΒ469Η2Ξ-5ΟΧ), αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου προβλε-
πόμενου ορίου ημερών για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, 
κατά το έτος 2022, δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων και ενός (1) ΔΕ Οδηγών του Κ.Υ. Γαλατά 
αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ, κατά έξι (6) ημέρες, μετά 
την εξάντληση του επιτρεπόμενου ορίου των εξήντα 
(60) ημερών, λόγω εκτάκτων και αυξημένων αναγκών 
και εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

2) Η δαπάνη των μετακινήσεων θα καλυφθεί από εγκε-
κριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της 2ης Υ.ΠΕ.
με βεβαίωση δέσμευσης αυτών κατά τις διατάξεις του 
Δημόσιου Λογιστικού, σύμφωνα με τα 13 και 14 ανωτέ-
ρω σχετικά.

3) Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν 
τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

    Αριθμ. Α.1018 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληρο-

φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περι-

ουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι-

κοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4987/2022 (Α’ 206) 

περί παροχής πληροφοριών από τρίτους,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρ-
θρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της 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 υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου 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 την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέω-
ση 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 
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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 Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» 
(Β’ 3579), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις 
υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), 
Α.1253/2020 (Β’ 5180), Α. 1050/2021 (Β’ 956), Α.1158/2021 
(Β’ 2974), Α.1170/2021 (Β’ 3548), Α.1255/2021 (Β’ 6053), 
Α.1091/2022 (Β’ 3604) και Α.1112/2022 (Β’ 4352) αποφά-
σεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για δήλω-
ση λύσης της συμφωνίας μίσθωσης.

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

Άρθρο 1
Η παρ.  2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 

1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3579) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την 
οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη 
Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέ-
χρι την 31η Μαρτίου 2023 την ημερομηνία της λύσης, 
διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι 
είναι σε ισχύ».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023 

Ο Διοικητής
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