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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1042
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021,
των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών
εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών
ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167)» (Β΄1098).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄167),
β) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου
7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,
γ) των άρθρων 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 30, 32,
34, 35, 36, 37, 41 και 45 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),
δ) του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
ε) των άρθρων 58, 77 και 78 του ν. 4916/2022 (Α΄65)
στ) του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152),
ζ) του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α΄18),
η) του ν. 27/1975 (Α' 77),
θ) 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) και
ι) της υπό στοιχεία Α. 1017/22.01.2019 απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
έγγαμων φορολογούμενων» (Β΄ 63),
2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213
ΕΞ2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας

Αρ. Φύλλου 1515

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130
και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 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, 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
υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του
ν. 2753/1999, σύμφωνα με τις οποίες «Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε
οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου,
καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να
υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» (Α΄ 249).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/
2000 (Α΄ 285).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 7 (περί αποδεικτικής
δύναμης στοιχείων ταυτότητας) και 8 (περί υπεύθυνης
δήλωσης) του ν. 1599/1986 (Α΄75).
7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης
των αντιγράφων.
8. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 και της παρ.
1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276), περί βεβαίωσης, είσπραξης και επιστροφής εσόδων.
9. Τις διατάξεις του ν. 3525/2007 (Α΄ 16), περί πολιτιστικών χορηγιών και του ν. 3785/2009 (Α΄138), περί της
κύρωσης της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου.
10. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 4647/2019 (Α΄204), οι οποίες αφορούν στη φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους δωρεών, χορηγιών,
χρηματικών παροχών ή παροχών σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».
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11. Τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της
παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), περί
φορολογικών κινήτρων αποκατάστασης κτιρίων στην
περιοχή Γεράνι και Μεταξουργείο στο Ιστορικό κέντρο
της Αθήνας.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013
(Α΄ 81), περί προϋποθέσεων δικαιολόγησης απόκτησης
μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών.
13. Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 (Α΄188), περί του
τίτλου «Apostille (Convention de la Haye du 5 Octobre
1961)» «Επισημείωση (Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961)».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4250/2014 (Α΄74), περί της κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4764/2020
(Α΄256), περί της δυνατότητας παράτασης υποβολής των
φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών φοροτεχνικών που ασθενούν από
κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων πελατών τους.
16. Την υπό στοιχεία Α. 1163/9.7.2020 (Β΄ 3119) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού
δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών
μέσων πληρωμής.
17. Την υπό στοιχεία Α. 1090/16.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των προϋποθέσεων,
των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013» (Β΄ 1636).
18. Την υπ’ αρ. 39937/5.4.2021 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τον
χαρακτηρισμό φορολογούμενου φυσικού προσώπου
ως «επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή
επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για την
εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του
ν. 4712/2020 (Α’ 146)» (Β΄1415).
19. Την υπό στοιχεία Α 1036/24.2.2020 (Β΄624) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
20. Την υπό στοιχεία Α 1217/28.9.2020 (Β΄4215) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
21. Την υπό στοιχεία Α 1087/15.4.2021 (Β΄1691) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
22. Την υπό στοιχεία Α 1034/9.3.2022 (Β΄1098) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
23. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των
φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων,
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του
ν. 4172/2013.
24. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των
δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με
αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών
ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013
(Α΄ 167)» (Β΄1098), ως ακολούθως:
1. Αντικαθίσταται το πρώτο παράρτημα (Έντυπο Ε1Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους
2021) της υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφασης, από το
παράρτημα της παρούσας (Έντυπο Ε1- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2021), που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. α) Μετά την περ. β΄της παρ. 6 του άρθρου 4, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού
προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που
προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, δεν επιβάλλονται τα
πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ.».
β) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του
άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 78 και 79 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, οι οποίες προστέθηκαν με τα άρθρα 58
και 78 του ν. 4916/2022 (Α΄65), αντίστοιχα, η καταβολή
του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του
φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ (8)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός
Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η
δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή
της πρώτης δόσης, δηλαδή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μηνός, την 29η Ιουλίου 2022, παρέχεται, στο
συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).
Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η
καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.».
3. Η περ. ιδ΄της παρ. 43 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
αντικαθίσταται ως εξής: «Στις νέες στήλες των πινάκων των περ. 11, 12 και 13 με τίτλο ’’Αριθμός Δήλωσης
Μίσθωσης’’, συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περι-
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ουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης και στη
νέα στήλη του πίνακα της περ. 12 με τίτλο ’’Αριθμός
παροχής ρεύματος’’, συμπληρώνεται ο αριθμός της παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Οι
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νέοι κωδικοί 818, 820 και 822 συμπληρώνονται σε περίπτωση που στη συγκεκριμένη μίσθωση έχει συμβληθεί
ο/η σύζυγος ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου
τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την
υπόχρεο.».
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 ½ºe

 ½ºe 
çĔčĈĂĕĈĈČĘĈČĒćĒĄĔĕĊĒĈČćČĝĕĊĕĄĈđĒČčāčĄČĆĈďďĊċāčĄĕĈĀĘĒČĕĊď
 ½ºe

 ½ºe 
çĔčĈĂĕĈĈČĘĈČĒĊĄĕČčāćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄčĄČĈĂĔĕĈĄĔėĄĎČĔĀďđēĔĕđďêúïç ôéç 
 ½ºe

êĂĔĕĈčĄĕ¬ĈÿĆĆĈĎĄĄĆĒĝĕĊē
 ½ºe 
 ½ºe

êĂĔĕĈčÿĕđČčđēĘğĒĄēêê ĈčĕĝēêĎĎÿćĄē āêôûčĄČĄđčĕāĔĄĕĈĔĕĊďêĎĎÿćĄĕđĖĎÿĘČĔĕđďĕđĕđĖĄĆčĝĔĈČĔđćčĎ  ½ºe 
 ½ºe

 ½ºe 
àĘĈĕĈĈČĔđćāĄĕĄāčĄČĈĒČđĖĔĂĄ ĄčĂďĊĕĄčĄĕĄċĀĔĈČēčĎ ĔĕĊďĄĎĎđćĄā
çďāčĈĕĈĔĕĊďčĄĕĊĆđĒĂĄĕĚďĄďĄāĒĚďĈđĔđĔĕĝĄďĄĊĒĂĄēĄĝčĄČÿďĚ
 ½ºe

 ½ºe 

çďāčĈĕĈĔĕĊďčĄĕĊĆđĒĂĄĕĊēĄĒĕđĖÿĒċĒđĖď
 ½ºe 
 ½ºe

 ½ºe 
 ½ºe
úČĎđĐĈďĈĂĕĈúõĖĝĘĒĈđĔĈćāĎĚĔĊĈčĕĝēĈčĈĂďĚďĕđĖĂďĄčĄ

 ½ºe 
àĘĈĕĈĖĄĘċĈĂĔĕČēćČĄĕÿĐĈČēĕđĖÿĒċĒđĖçĕđĖïúê
 ½ºe

 ½ºe 
 ½ºe
àĘĈĕĈĖĄĘċĈĂĔĕČēćČĄĕÿĐĈČēĕđĖÿĒċĒđĖèĕđĖïúê

 ½ºe
àĘĈĕĈĖĄĘċĈĂĔĕČēćČĄĕÿĐĈČēĕđĖÿĒċĒđĖéĕđĖïúêĆČĄĈČĔĝćĊĄĄĝČĔċĚĕāĈĒĆĄĔĂĄ  ½ºe 
Ïe¾»º»Âñêî÷ìúôöôù»¿£Æº½ºÎdfeºÁ




ČčĄČđĞĔĕĈĈĂĚĔĊėĝĒđĖİȣȡȫsmitiÏoxizĄĝripÿďĚ
ºxpquzÏxwyÓÏt{w}tiriunitiÏoxiripÿďĚ ixpquo{prh
ČčĄČđĞĔĕĈĈĂĚĔĊėĝĒđĖĈĖĒğĔĞėĚďĄĈĕČēćČĄĕÿĐĈČēĈĒąÜĆÜčĄČćÜÿĒċĒïúê



 ½ºe




 ½ºe



Ïe¾»º»Â g¿f¿»¿£¿¤Àc½ºceÁ¿bdÀºÂºïçîñêî÷êî÷
ºceÁ¿bdÀººÎ¿ÀeÁ¼ÆÂìêöéç÷îçïçî÷ùòøçóêî÷õçöçïöçøìíêòøê÷úôöôîïçîñêî÷êî÷

qxwpyuĄrĄqĄxÓtÏwyÓtĄÏupyqwÑzounxwuyqpĄ rsÏ nr{zÏnx

qxwpyuĄrĄqĄxÓtÏwyÓtĄÏrÑxpnzy}t{hvnpz nr{zÏnx 

qxwpyuĄrĄqĄxÓtÏwyÓtĄÏnÏprw}xprÐzy}t{hvnpzunxyuĄ{ĄrsÏ nr{zÏnx 
ºuwpkÐzunsÓtbÁ{ozÏnxlÏĄ x{w}hxqx¹úcćČĄĘêõêîïêôêêêčĎ

cpylouĄĄÏnÏpnpxouĄ{prÒlxĄy{oxp{o{Ą{ozÏnxy{ÏĄ x{w}hxqx¹úc


qxwpyuĄrĄqĄxÓtÏwyÓtĄÏÏĄ xwÒnxmĄyĄ zunnxmyouw

cpylouĄĄÏwprwlwuprhÐtyouĄ Ą }{Ąy|hspyorsÏ
cpylĊĄ{tÏnx ÏtºrĄpÏĄxhxqx¹úcĘĚĒĂēĊĎĈčĕĒđďČčāĎĊĒđėĝĒĊĔĊ 
cpy|wxÐzynĄy|ĄsČĔĕČčđĞēwxmĄt }ÏwxrÒzĄy|hspyozÏw}ĄÏwllwt{ĄpĄÏ{wtĂćČđĕđďĄĔėĄĎČĔĀďđ 
úxwzÏw}ÏĄxĄrxĄ{Òqorny{w}zupyqwÑzy}t{hvnpzĄuwpkÐzunsÓtbÁ Ïnx  

ÎwyÏw}ÏĄxĄrxĄ{ÒqornmpĄnplprÒnpy|wxhĄssosnmmÑoz{w}hxqxw}$ïúê

úxwzÏw}ÏĄxĄrxĄ{Òqorny{otÏnxÏ{yo
ÎwynplprÒznpy|wxhzĄssosnmmÑoz{w}hxqx $ïúêÏw}ÏĄxĄrxĄ{Òqorny{otÏnx 
¹ĄqĄxÏwyĄÏupyqwÑzy}t{hvnpzrsÏĄsswlĄÏÒzÏxwÐsn}yozÏw}ocsshlĄÐnpćČčĄĂĚĄėđĒđĎĝĆĊĔĊē

úxwzÏw}rĄ{ĄksÒqorny{otĄsswlĄÏÒmpĄ{wnpylouĄ{Ěď Ïnx 
¹ĄqĄxÏwyĄÏupyqwÑzy}t{hvnpzrsÏĄsswlÏxwÐsÏw}ocsshlĄkhynp÷çúĀĘĈČĄđčĎĈČĔĕćČčĄĂĚĄėđĒđĎ 
ºÏwlwÐzmpĄ}ÏoxnyÏw}ÏĄxÐy{otĄ sswlĄÏÒĄÏ|wxwsrh{wprwêĎĎÿćĄēčĄČčĄĕĄąÿĎĄĝĊĈćĄĀēĈĕĄČĒĂĈē 


çĔėÿĎČĔĄđĄćČčğďĄĔėĄĎČĔĕĊĒĂĚďĔĖďĕĄĐČđćđĕČčğďĔĖąđĎĄĂĚďĄĎĎđćĄāē
çđČąĀēĕĊēĄĒĄĕđĖÿĒċĒđĖĕđĖïúêĊĈćĄāēĒđĀĎĈĖĔĊē ĄċĎĊĕĀēĒđđďĊĕĀēčĎ  
çđČąĀēĕĊēĄĒĄĕđĖÿĒċĒđĖĕđĖïúêĄĎĎđćĄāēĒđĀĎĈĖĔĊē ĄċĎĊĕĀēĒđđďĊĕĀēčĎ 
 ñĀĒđēĕđĖ÷ĖėğďđĖ÷ĖąĂĚĔĊē

ĈďĔĖĎĊĒğďđďĕĄČĝĕĄďĖÿĒĘĈČĄĝėĄĔĊĔĖďĕĄĐČđćĝĕĊĔĊēĄĔėĄĎČĔĕČčđĞėđĒĀĄ

 ½ºe

 ½ºe



































































¤Î¿¤f£ce¿üìúîçïì÷îçïùèêöòì÷ì÷ééõ÷ðô÷êðù
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¸êî÷ôìñçøççóïòïçîïçøõðìöñçøô÷êñõôöîïôùòçùøîïôù êò  ïùèêöòìøòñìûïòçêöô÷ïçúò ¤Ïxnw}ñ÷÷

qxwpyuĄrĄqĄxĄÏwlwÓtÏw}rĄ{ĄksÒqorĄtynn}xÓrĄqÓzrĄpynvÐtwtupyuĄĈĕÿĕĊĈĕĄĕĒđāĔĈĈĖĒğ
qxwpyuĄrĄqĄxÓtĄÏwlwÓtÏw}rĄ{ĄksÒqorĄtynn}xÓrĄqÓzrĄpynvÐtwtupyuĄ

Ĉĕÿ{oun{Ą{xwÏÒynn}xÓĘĚĒĂēosnr{xwtprÒÏsoxw|xoyo



úxwzÏw}ĄĒĄčĒĄĕāċĊčĈunkhyo{pzknkĄpÓynpzĄ ÏwlwÓt

úxwzÏw}ĄĒĄčĒĄĕāċĊčĈunkhyo{pzknkĄpÓynpzĄ ÏwlwÓtĘĚĒĂē osnr{xwtprÒÏsoxw|xoyo 

ÎwynplprÒznpy|wxhzĄssosnmmÑozhxqx$.úêÏw}ÏĄxĄrxĄ{ÒqornĘĚĒĂēĊĎĈčĕĒđďČčāĎĊĒđė 

¹ĄqĄxÏwyĄÏwlwÓtĄ ĎĎđćĄāēĒđĀĎĈĖĔĊē ynn}xÓ


 úxwzÏw}ÏĄxĄrxĄ{ÒqornārĄ{ĄksÒqorny{otĄsswlĄÏÒ ynn}xÓ

¹ĄqĄxÐzĄÏwlwÐzrĄ{Ó{ÏsoxÓuĄ{wzÏw}{otlpĄxÒyoÐnprĄp{otplp{o{Ą Ą vpuĄ{prwÑĈđĒďĄĖĕČčđĞ 

¹ĄqĄxĝđĔĝĄđćđĘğďĄĎĎđćĄāēĒđĀĎĈĖĔĊērĄ{Ó{ÏsoxÓuĄ{wzÏw}{otlpĄxÒyoÐnprĄp{otplp{o{Ą 
ĄĐČĚĄĕČčđĞĈđĒČčđĞďĄĖĕČčđĞ ĔĈĈĖĒğ


¹Ą{omwxĄĈÏĄmmÐsuĄ {wz y}uÏsoxÓy{n{wtĄthswmwrlpr  ºvrzêò.ĄĕğĕĎāĒĚĄêò

ïĄĕğĕÏsÒxuĄrĄpĄvrz êòĈďĕĝēĕđĖČćĂđĖĀĕđĖēïĖąĈĒďāĕĊēĔĖĆčĖąĕĊēčĄČĊĘčĝēĄĈĒđĔčĄėğď 
£ceÁ¿bdÀººÎ¿çéöôøîïìêõîûêîöìñçøîïìöç÷øìöîôøìøç


 ¹ĄqĄxnpylouĄĄÏhyroyoĄ{wuprÒzĄmxw{prÒzlxĄy{oxp{o{Ąz

 ¹iqixnpylouiiÏhyroyoi{wuprÒzimxw{prÒzlxiy{oxp{o{izisswliÏÒzÏxwÐsn}yoz 


 ouph{w}lpw}|wxwswmprwÑÐ{w}zĄ ÏhyroyoĄ{wuprÒzĄmxw{prÒzlxĄy{oxp{o{Ąz


 oupÐzÏxwomwÑunttn{ÓtĄÏhyroyoĄ{wuČčāēĄmxw{ČčāēlxĄy{oxp{o{Ąz


 ºrĄqhxpy{ĄÐywlĄĄÏhyroyoĄ{wuprÒzĄmxw{prÒzlxĄy{oxp{o{Ąz


 gxwzÏw}ri{iksÒqorny{otisswliÏÒ
£ceÁ¿bdÀººÎ¿êõîûêîöìñçøîïìöç÷øìöîôøìøç

 ¹ĄqĄxhrÐxloĄÏĕĊďÿĔčĊĔĊnÏpnpxouĄ{prÒēlxĄy{oxp{o{Ąē

 ouph{w}lpw}|wxwswmprwÑÐ{w}zĄ ÏĕĊďÿĔčĊĔĊ nÏpnpxouĄ {prÒē lxĄ y{oxp{o{Ąē

 oupÐzÏxwomwÑunttn{ÓtĄ ÏĕĊďÿĔčĊĔĊ nÏpnpxouĄ {prÒē lxĄ y{oxp{o{Ąē

 ºrĄqhxpy{ĄÐywlĄĄÏĕĊďÿĔčĊĔĊnÏpnpxouĄ{prÒēlxĄy{oxp{o{Ąē
êČĔĝćĊĄĄĝnÏpnpxĊĄĕČčāćxĄy{oxČĝĕĊĕĄĘĚĒĂēĀďĄĒĐĊ


êČĔĝćĊĄĄĝnÏpnpxlxĄy{oxĘĚĒĂē ĊĎĈčĕĒĎĊĒđėčĄČĘĚĒĂēĀďĄĒĐĊ
êČĔĝćĊĄĄÏnÏpnpxĊĄĕČčālxĄy{ĊĒČĝĕĊĕĄ{ozÏĄxhxqxđĖ¹úc


 ¹ĄqĄxhrÐxloĄÏnÏpnpxouĄ{prÒlxĄy{oxp{o{ĄĄsswlĄÏÒz

 úxwprĄpÏw}ÏxwrĄ{ĄksÒqorĄt ÏĄxĄhxqxw}¹úc
 úxwprĄpÏw}ÏĄxĄrxĄ{ÒqorĄt ÏĄxlhxqrĄpmhxq¹úc  
úxwpmpĄ{w}zwÏww}zlnt}Ïhxnposnr{xwtprÒÏsoxw|xoyo

 úxwpÏw}rĄ{ĄksÒqorĄty{otĄsswlĄÏÒ

 úxwēÏw}ĒđĔćČđĒĂĔĕĊčĈĈĕČēćČĄĕÿĐĈČēĕđĖÿĒċĒđĖĕđĖďć

ïĄċĄĒÿčĀĒćĊĕĊēĄĒĕđĖÿĒċĒđĖëĕđĖïúê


 ëĊČÿĕĊēĄĒĕđĖÿĒċĒđĖëĕđĖïúê
ñêöî÷ñçøçøôïôîîïçîñçøç
ÀĈĒĂĔĄĕĄ Ïxw|xw} ounlĄÏÒzÏxwÐsn}yoz ½õ rĄp½đôďĕĝĕĊĕĈēĈćČĎđĆĒĄėČčÿąČąĎĂĄ 

 ÀĈĒĂĔĄĕĄ Ïxw|xw} ĄsswlĄÏÒzÏxwÐsn}yoz

 ǼȚıĮȤșȑȞĲĮȝİȡȓıȝĮĲĮʌȜȠȚȠțĲȘĲȡȚȫȞİĲĮȚȡȚȫȞʌȠȣĳȠȡȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚȝİĲȠȞȞ

 Ârwp Ïxw|xw} ounlĄÏÒzÏxwÐsn}yoz
 Ârwp Ïxw|xw} ĄsswlĄÏÒzÏxwÐsn}yoz

bprĄpÓuĄĕĄ Ïxw|xw} ounlĄÏÒzÏxwÐs Ïw}npyÏxh{{wt{ĄprĄplntĄ|wxwÑt{otĈČĘĈČĒćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕÿĔĄē 
bprĄpÓuĄ{Ą Ïxw|xw} ĄsswlĄÏÒzÏxwÐsÏw}npyÏxh{{wt{ĄprĄplntĄ|wxwÑtĕĊďĈČĘĈČĒćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕÿĔĄē 
 úxwzÏw}ÏĄxĄrxĄ{ÒqornĆČĄuĈĒĂĔĄĕĄounlĄÏÒzÏxwÐsn}yoz

 úxwzÏw}ÏĄxĄrxĄ{ÒqornĔĕĊďêĎĎÿćĄĆČĄuĈĒĂĔĄĕĄĄsswlĄÏÒzÏxwÐsn}yoz


 úxwzÏw}ÏĄxĄrxĄ{ÒqornĆČĄ{rw}zounlĄÏÒzÏxwÐsn}yoz
 úxwzÏw}ÏĄxĄrxĄ{ÒqornĔĕĊďêĎĎÿćĄĆČĄ{rw}zĄsswlĄÏÒzÏxwÐsn}yoz

 gxwzÏw}Ïixirxi{ÒqornĆČĄlpripÓui{iounliÏÒzÏxwÐsn}yoz


 gxwzÏw}Ïixirxi{ÒqornĔĕĊďêĎĎÿćĄĆČĄlpripÓui{iĄsswliÏÒzÏxwÐsn}yoz
úxwzÏw}Ïixirxy{otĄsswliÏÒĄÏnpywlÒu{tÏnxripÏw}ÐnpćČčĄĂĚĄ|wxwsmripocsshli 
êî÷ôìñççõôçïîòìøìõêöîôù÷îç

ºriqhxpy{wnpylouiĄÏnruyqyoĄ čĄĕđČčČğď
ą čĄĕĄĔĕĕĚďĆĒĄėĈĂĚďĄđċĊčğďĘğĒĚďĔĕÿċĈĖĔĊēčĄĕđČčČğďĖĈčČĔċĚĀďĚďĐĈďđćđĘĈĂĚďčĎ 

m kpwuoitwy{iytnuÏwxprÓtrÐt{xtun}ÏimmÒynúÎº

l ĆipÓtĆĊēnmri{iy{hyntÒri{iyrn}Ót pq}wrisspÐxmnpisutnzrsÏ

n Óxt{wÏwqÐ{oyoznÏpmxi|Ót

ºriqhxpy{wnpylouiĄÏ}ÏnruyqyoĄrČďāĕĚď

Á{otÏnxÏ{yoĄ}{Ò{pntwrpwÐn{nri{ikhsnp

ºriqhxpy{wnpylouiĄÏĖĈčĂĔċĚĔĊĆĄČğďĆĊē

÷ĕĊďĈĒĂĕĚĔĊĄĖĕāĕČĈďđĂčČđĀĘĈĕĈčĄĕĄąÿĎĈČ

ºriqhxpy{wnpylouiĄÏlxnhtÏixiÓxoyoĄ ri{wprpÓt
k ri{iy{ouh{tmxi|ntĄÏwqorÓtÓxty{hqun}yozvntwlwntrsptprÓtčĎ  

Ć ĆĄČğďĆĊēĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈĚďāčĄĕĄĔčĈĖğď ČĘċĖđčĄĎĎČĀĒĆĈČĄĎĂďĈēčĎ
ć ĘğĒĚďĕđđċĀĕĊĔĊēĈČĆĒĄėğď

































































































÷}Ñmw}ñ÷÷
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ºriqhxpy{wnpylouiĄÏČćČđĘĒĊĔČđđĂĊĔĊ
Ą ri{iy{ouh{tmxi|ntĄÏwqorÓtÓxty{hqun}yozvntwlwntrsptprÓtĔĘđĎĈĂĚďčĎ




ą ĆĄČğďĆĊēĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈĚďāčĄĕĄĔčĈĖğď ČĘċĖđčĄĎĎČĀĒĆĈČĈēĎĂďĈēčĎ
ºriqhxpy{wnpylouičđČďĝĘĒĊĔĕĚďĘğĒĚďĄĝ
Ą êčĂĔċĚĔĊčĄĕĄĔĕĊÿĕĚďĆĒĄėĈĂĚďĄđċĊčğďčĎ ĈčĕĝēčĄĕđČčČğď

ą cruyqyočĄĕđČčČğďčĄČćĚĒĈÿďĄĒĄĘğĒĊĔĊČćČđĘĒĊĔČđđĂĊĔĊčĄĕđČčČğďčĄĕĄĔĕĊÿĕĚďĆĒĄėĈĂĚďčĎ 
êČĔĝćĊĄĄĝĄđĉĊĂĚĔĊčĄĕĄąĎĊċĈĂĔĄĈďĝđĄĝČĔċĚĕāĔĕđďĈčČĔċĚĕā

 çđĉĊĂĚĔĊčĄĕĄąĎĊċĈĂĔĄĈďĝđĔĕđČĔċĚĕāĆČĄĕĊĎĞĔĊĕĊēĈĄĆĆĈĎĄĕČčāēĂĔċĚĔĊē 

Ą



ą çčĄċÿĒČĔĕđĈČĔĝćĊĄĕđĖĄčČďāĕđĖĕĊēĈĒĄ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1515/30.03.2022

Άρθρο 2
Ισχύς
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022
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