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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Υποστράτηγου
ε.α. ΚΑΪΜΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ προς την Καρδιολογική
Κλινική του 417 Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για
έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) - Καθορισμός εντύπου διοικητικής διαδικασίας.
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των
μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Υποστράτηγου
ε.α. ΚΑΪΜΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ προς την Καρδιολογική
Κλινική του 417 Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
Με την υπ’ αρ. 52280 ΕΞ2020 ΥΠΟΙΚ/28.5.2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019, καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του Υποστράτηγου ε.α. ΚΑΪΜΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, προς
την Καρδιολογική Κλινική του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., σύγχρονου καρδιολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο
General Electric, εκτιμώμενης αξίας εκατόν ενενήντα
χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., αποτελούμενου από τα εξής μηχανήματα:

Μηχάνημα

Υπερηχοκαρδιογράφος τρισδιάστατης
απεικόνισης
VIVID E95

Τιμή

ΦΠΑ
(24%)

Συνολική
Τιμή
(με ΦΠΑ
24%)

145.000 € 34.800 € 179.800 €

Αναβάθμιση
υπάρχοντος
Εξωτερικού
Σταθμού Εργασίας
ECHOPAC

6.000 €

1.440 €

7.440 €

Φορητός Υπερηχοκαρδιογράφος
VIVID IQ

40.000 €

9.600 €

49.600 €

Δωδεκακάναλος
Ηλεκτροκαρδιογράφος με τροχήλατη
βάση MAC 2000

2.800 €

672 €

3.472 €

Holter ανάλυσης
καρδιακού ρυθμού
CARDIODAY
με καταγραφικό
48ώρου SEER 1000
και αναβάθμιση του
υπάρχοντος

5.500 €

1.320 €

6.820 €

Holter αρτηριακής
πίεσης TONOPORT VI

1.500 €

360 €

1.860 €

Συνολική Τιμή:

200.800 € 48.192 € 248.900 €

Τελική Τιμή
(μετά από Έκπτωση)

153.225 € 36.774 € 190.000 €

Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
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Αριθμ. 13637 ΕΞ 2020
(2)
Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για
έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Καθορισμός εντύπου διοικητικής
διαδικασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 15 και 17 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση
και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄ 195).
3. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).
4. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57).
5. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 75).
7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2004/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004,
όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 40).
12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως ισχύει.
13. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e- Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8), όπως
ισχύει.
14. Την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).
15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 2160/04.06.2020

Άρθρο 1
1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) μπορεί να
διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο
31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει.
2. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 2
1. Οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. πιστοποιούνται στον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e- EΦΚΑ) ως χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκδοσης Ε.Κ.Α.Α.
2. Κατά την προσέλευση του ασφαλισμένου στα ΚΕΠ
οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι καταχωρούν τον ΑΜΚΑ
και τα λοιπά στοιχεία του Ασφαλισμένου στην ηλεκτρονική υπηρεσία και υποβάλλουν για λογαριασμό του, το
αίτημα έκδοσης της Ε.Κ.Α.Α. Στη συνέχεια εκτυπώνουν
το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης και το
παραδίδουν στον Ασφαλισμένο. Η Ε.Κ.Α.Α. αποστέλλεται
ταχυδρομικά από τον e-ΕΦΚΑ στη διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο Ασφαλισμένος.
3. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Μητρώου του
ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ του Ασφαλισμένου είναι διαφορετικά από
τα αναγραφόμενα στα ταξιδιωτικά του ασφαλισμένου
(ταυτότητα, διαβατήριο), απαιτείται προηγούμενη διόρθωση στα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του e-EΦΚΑ σε συνεργασία
με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), παρεμβαίνει στα συστήματά της προκειμένου
να υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου
(web services) από την πλευρά της, ώστε να διασυνδεθεί
και διαλειτουργήσει με το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το
ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ,
τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης
των ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά
και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που
διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση
οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του e-EΦΚΑ θα
πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να γίνονται έγκαιρα οι
απαραίτητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα
υποστήριξης των ΚΕΠ.
5. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ κατά την υποβολή της
αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την
έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ, εγχειρίδιο χρήσης
της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Άρθρο 3
1. Η περ. 1 της υπ’ αρ. 17062/6.9.2005 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
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και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας (Β΄ 1309) καταργείται.
2. Οι περ. 1 και 2 της παρ. Γ΄ της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Ε/10264
/1.4.2003 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 726) και η υπ’ αρ.

22329

Φ.80000/4464/240/12.5.2005 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(Β΄ 702) καταργούνται.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα
από τη δημοσίευσή της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

Ȝ Ȥ Ȯ Ȣ ȭ Ȣ – ȯȫȠȯȣȯȨȢ ȟȢȦȳȭȢ (əɏɅɏɍ 8 Ȩ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ
(ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : « ǲțįȠıȘ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ȀȐȡĲĮȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ ǹıșİȞİȓĮȢ (Ǽ.Ȁ.ǹ.ǹ.)».
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ǼĭȀǹ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(1):

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉȘȜ:

Fax:

E – mail:

ǼȆȍȃȊȂȅ Ȉȉǹ
ȁǹȉǿȃǿȀǹ

ȅȃȅȂǹ Ȉȉǹ
ȁǹȉǿȃǿȀǹ

ǹȂȀǹ

ȉȀ:

ǹȂǹ

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ įȘȝȩıȚĮ
ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ʌİȡȓ įȚțȘȖȩȡȠȣ įİȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ İȐȞ ĮȣĲȩȢ
ȑȤİȚ ȣʌȠȖȡȐȥİȚ ĲȠ ȑȞįȚțȠ ȝȑıȠ Ȓ ʌĮȡĮıĲȐșȘțİ ıĲȘȞ ʌȡȦĲȩįȚțȘ įȓțȘ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ǹ. ǵĲĮȞ Ș ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ĮȚĲȠȪȞĲĮ
ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ ȂǼ
ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹ ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ(3)

ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ǹıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǼʌȚȜȑȟĲİ ȝİ ʌȠȚȠ ĲȡȩʌȠ șȑȜİĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ:
ȃĮ ıĮȢ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝİ ıȣıĲȘȝȑȞȘ İʌȚıĲȠȜȒ ıĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ:………………………………………………………………………..

ȋȇȅȃȅȈ : ǲȦȢ ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıĲȘȞ
ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮ(Ƞ ȤȡȩȞȠȢ įİıȝİȪİȚ ĲȘȞ İțįȓįȠȣıĮ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȐȟȘ
ȣʌȘȡİıȓĮ).
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (2), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ
ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:

(3) ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ĲȠ ȀǼȆ (ȐȡșȡȠ 31 ȃ. 3013/2002) ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ (ĮȞĮȗȒĲȘıȘ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ țȜʌ) ȖȚĮ ĲȘ įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȩșİıȒȢ ȝȠȣ.
(4) ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ĲȠȞ/ĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ/Ș ȞĮ țĮĲĮșȑıİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ Ȓ/țĮȚ ȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȐȟȘ. (ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ İțʌȡȩıȦʌȠȢ)

…….……………..20…………..
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ: ʌȤ Ș 7 ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1969
ȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ: 070269

(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ
ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ
ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ
Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɀȰɈɃɇ
ǹȓĲȘȝĮ:

«ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ȀȐȡĲĮȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ ǹıșİȞİȓĮȢ (Ǽ.Ȁ.ǹ.ǹ.)».

ȊʌȘȡİıȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ:

Ǿȝ/ȞȚĮ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȝȩįȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǹȚĲȫȞ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ǹ. ǵĲĮȞ Ș ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ĮȚĲȠȪȞĲĮ
ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ ȂǼ
ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ

ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹ ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ(3)

1: ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ǹıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ȋȇȅȃȅȈ: ǲȦȢ ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮ(Ƞ ȤȡȩȞȠȢ
įİıȝİȪİȚ ĲȘȞ İțįȓįȠȣıĮ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȐȟȘ ȣʌȘȡİıȓĮ).

ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȅȊ ǼȆǼȁǼīǾ:

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Εργασίας και Κοινωνικών

Υφυπουργός

Υποθέσεων

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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Αριθμ. Α.1123
(3)
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των
μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παραγράφο 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992
(Α΄ 34), όπως ισχύει, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με απόφασή του που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές
διατάξεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 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 την παράγραφο 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει και την υπ’ αρ. 5294/
ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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8. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών
από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αρ. Α.1064/27.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών
χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά
παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των
μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020» (Β΄ 1079).
10. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των
υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών,
δωρεών και γονικών παροχών στο πλαίσιο των μέτρων
που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών,
δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός των
μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και των
δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε
η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης,
ανεξάρτητα από την υποβολή της αίτησης παράτασης.
Η δυνατότητα υποβολής αίτησης για παράταση της
προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών,
δωρεών και γονικών παροχών, εξακολουθεί να ισχύει για
όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έληγε εντός των μηνών
Απριλίου και Μαΐου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021600406200008*

