
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Τμήμα Μελετών 
 

Ταχ. Δ/νση: Κεφαλληνίας 45  
και Κομνά Τράκα 

Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες: 

112 57 Αθήνα 
Π. Μπαράκου 

Τηλέφωνo: 213 2124 741 

eMail: eaadhsy@eaadhsy.gr 

Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700 

Fax: 213 2124 777 
Ιστότοπος: www.hsppa.gr 

www.eaadhsy.gr  
 

 

              
          

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 

Αρ. πρωτ.: 1081 

Αθήνα,  18/02/2021 

 

 

Προς:  

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

 

 

 
 

Θέμα:  «α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρέωση 
αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. 

β. Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας 
σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς». 

 
 
Α. Σας ενημερώνουμε ότι από την 31η Οκτωβρίου 2020 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 19  

του ν. 4704/2020 (Α 133).  

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπονται τα ακόλουθα:  

«Άρθρο 19- Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής 

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 

4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το 

Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 

4623/2019 (Α’ 134). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να παραταθεί το χρονικό διάστημα του προηγούμενου 

εδαφίου και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί 
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να επεκταθεί η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου του παρόντος και για τη βεβαίωση οφειλής της 

παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.». 

Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, ως προς το άρθρο 19, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με το παρόν άρθρο απλοποιείται η διαδικασία υποβολής και λήψης του αποδεικτικού 

ενημερότητας των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013. Συγκεκριμένα, από την 

31η.10.2020, όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να 

λαμβάνουν το ανωτέρω αποδεικτικό ενημερότητας μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών 

τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 

Μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του ανωτέρω 

αποδεικτικού ενημερότητας από τους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις. 

Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα για όλες τις διαδικασίες στις οποίες απαιτείται από τον νόμο ο 

έλεγχος της φορολογικής ενημερότητας των συναλλασσόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, όπως 

στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και, με την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης της προβλεπόμενης Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 

με την οποία δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής εφαρμογής του άρθρου 19, 

από τις 31-10-2020 και εφεξής οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να 

αντλούν ηλεκτρονικά τα σχετικά αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας κατά τις διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016. 

 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης οι 

αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα διασύνδεσης με το 

Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (ΓΓΠΣ) στη διαδρομή https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked, προκειμένου να μπορούν, 

εν συνεχεία, να αντλούν αυτόματα τα σχετικά αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας.  

 

Στην ανωτέρω διαδρομή υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες και υλικό για την ηλεκτρονική υποβολή και 

υλοποίηση των αιτημάτων διαλειτουργικότητας που υποβάλλουν οι δημόσιοι φορείς. Για την 

υποβολή των σχετικών αιτημάτων, διευκρινίσεων και για τυχόν θέματα που μπορεί να προκύψουν, 

θα πρέπει να απευθύνονται στη ΓΓΠΣ.   

https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked
ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ



3 

 

Β. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α.1265/3-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5346/04-12-

2020) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία 

ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 

(Α' 170), όπως ισχύουν», στην οποία προβλέπεται ότι ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιους 

διαγωνισμούς είναι δυνατόν οι οικονομικοί φορείς να ζητούν αποδεικτικό ενημερότητας σε 

παρελθόντα χρόνο και μέχρι τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του οικείου 

αποδεικτικού.  

Ειδικότερα, ορίζεται: 

«2. […]  

ε) Στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά το 

άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3A’ ως εξής: 

 «Άρθρο 3A’  Χορήγηση αποδεικτικού για ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο 

 Ειδικά, εφόσον το αποδεικτικό χορηγείται μόνο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης 

εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόμενου, η φορολογική διοίκηση δύναται να εκδίδει αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι σε 

ορισμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τον χρόνο της 

έκδοσής του, πληρούνταν οι όροι των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 

(Α’ 170) και της παρούσας απόφασης. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος και η ημερομηνία λήξης ισχύος 

αυτού θα είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσής του. Το αποδεικτικό εκδίδεται εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος κατά τον χρόνο έκδοσης του αποδεικτικού». Το αποδεικτικό της 

περίπτωσης αυτής έχει ως συνημμένο υπόδειγμα. […]» 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην ως άνω απόφαση προβλέπεται ρητά ότι τα αποδεικτικά  

ενημερότητας, που κοινοποιούνται ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» της 

προσωποποιημένης πληροφόρησης, στη θυρίδα του φορολογούμενου στο TAXISnet, επέχουν θέση 

πρωτοτύπου και κατ’ επέκταση μπορούν να υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στις 

διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Ο Πρόεδρος 

 

Γεώργιος Καταπόδης 
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Εσωτ. Διανομή: 

1. Γραφείο Προέδρου   

2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου  

3. Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

4. Γενικό Διευθυντή 

5. Δ/νση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων  

6. Δ/νση Συντονισμού  

7. Δ/νση Ελέγχου 

8. Δ/νση Εθνικής Βάσης Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης 

9. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  

10. Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1) Προεδρία της Δημοκρατίας 

2) Βουλή των Ελλήνων 

3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες 

(Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, 

Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, 

 Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]) 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Υπουργείο Υγείας 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 Υπουργείο Εσωτερικών 

 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Υπουργείο Τουρισμού 

 Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη 

 Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Χρήστο Ταραντίλη 

 Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο 

 Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. N. Χαρδαλιά  

 Γενική Γραμματεία Π/Θ, Γενικό Γραμματέα κ. Γρηγόριο Δημητριάδη 
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4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

(προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 

3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 

5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 

6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού 

Γραμματέα) 

7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις 

Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου 

Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 

8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

(Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών) 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων/Διοικητών) 

10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων 
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