
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή αναλογουσών πιστώσεων στην Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας από τα τέλη διαδρομής και 
τερματικής περιοχής, σύμφωνα με το άρθρο 42 
του ν. 4757/2020 (Α’ 240) και διαχείριση αυτών.

2 Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των 
στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρη-
στών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 47568 (1)
Κατανομή αναλογουσών πιστώσεων στην Αρχή 

Πολιτικής Αεροπορίας από τα τέλη διαδρομής 

και τερματικής περιοχής, σύμφωνα με το άρθρο 

42 του ν. 4757/2020 (Α’ 240) και διαχείριση αυτών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιό-

τητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (Α’ 240) και ιδιαίτερα της παρ. 3 και της περ. β της 
παρ. 6 του άρθρου 36, του άρθρου 42, του άρθρου 44, 
της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 49, του άρθρου 51 και 
του άρθρου 53 αυτού.

2. Το από 15.8.2020 π.δ. «Διορισμός Διοικητή της Αρ-
χής Πολιτικής Αεροπορίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 662).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4662/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύστασης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

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

7. Το π.δ. 62/04-08-2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπ’  αρ. 2/62519/0049/20-08-2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροπο-
ποίηση της κίνησης λογαριασμού με τίτλο «Ε.Δ. - Λογα-
ριασμός τελών διαδρομής, που αποδίδονται από τον 
Eurocontrol» (Β’ 1808).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την υπ’  αρ. 208916/30-07-2021 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μελών 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (Α.Π.Α.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 659).

11. Την υπ’  αρ. 233749/2-09-2021 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συγκρότηση σε 
σώμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας (Α.Π.Α.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 767).

12. Την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης της Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας δεδομένων και των υποχρεώσεων 
στο εξωτερικό για λόγους που σχετίζονται με θέματα 
ασφάλειας στην Πολιτική Αεροπορία.

13. Την υπ’ αρ. 11/12-01-2022 εισήγηση του Διοικητή 
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας περί κατανομής και 
διαχείρισης αναλογούντων ποσών στην Αρχή Πολιτικής 
Αεροπορίας από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περι-
οχής, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 49 του ν. 4757/2020 
(Α’ 240).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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14. Την υπ’ αρ. 17049/21-01-2022 έκθεση δημοσιονο-
μικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, μεταφέρε-
ται σε ημερήσια βάση, σε λογαριασμό της Αρχής Πο-
λιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), το ποσό που αντιστοιχεί 
στην Α.Π.Α. από τα τέλη διαδρομής και τερματικής πε-
ριοχής, τα οποία αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 
(EUROCONTROL), όπως ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α’ 188), όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4757/2020 (Α’ 240).

Ειδικότερα, μεταφέρεται αυτόματα σε λογαριασμό της 
Α.Π.Α., με ενέργειες της Τράπεζας Ελλάδος, την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την πίστωση του, ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία επί τοις εκατό (3%) 
των καταθέσεων που πραγματοποιούνται στον Ειδικό 
Λογαριασμό 234378/8 με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασμός τε-
λών διαδρομής που αποδίδονται από τον Eurocontrol» 
(GR 9401000230000000002343788) που τηρείται στην 
Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό σε 
αντικατάσταση αυτού μετά την οριστική κατάργησή του.

Η Α.Π.Α. γνωρίζει στην Τράπεζα Ελλάδος και στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους τον οικείο τραπεζικό λογαρια-
σμό, για την έναρξη της ημερήσιας μεταφοράς.

2. Το αναλογούν ποσό της Α.Π.Α. που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό τρία επί τοις εκατό (3%) των καταθέσεων που 
πραγματοποιούνται στον Ειδικό Λογαριασμό 234378/8 
από την 1η Δεκεμβρίου 2020, δυνάμει της παρ. 5 του 
άρθρου 51 του ν. 4757/2020, έως και την έναρξη της 
ημερήσιας μεταφοράς των ποσών, δυνάμει της παρ. 1 
της παρούσας, μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαρια-
σμό της Α.Π.Α. με εισήγηση της Α.Π.Α. και εντολή του 
Υπουργού Οικονομικών περί μεταφοράς βεβαίας ημε-
ρομηνίας και προσδιορισθέντος ποσού, προς την Τρά-
πεζα Ελλάδος.

Για το σκοπό αυτό, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
γνωστοποιεί στην Α.Π.Α. τα μηνιαία ποσά των καταθέσε-
ων από την 1η Δεκεμβρίου 2020 και εντεύθεν και η Α.Π.Α. 
εισηγείται τη μεταφορά αναλογούντος ποσού, υπολο-
γιζομένου βάσει των μηνιαίων πιστώσεων. Διευθέτηση 
διαφορών γίνεται βάσει της παρ. 4 της παρούσας.

3. Τα ως άνω εισπραττόμενα ποσά από την Α.Π.Α. δι-
ατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των κατηγορι-
ών δαπανών που δηλώθηκαν στη βάση κόστους των 
αντιστοίχων τελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εφαρμοστέο διεθνές και ενωσιακό νομικό πλαίσιο, ιδίως 
τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/317 και ιδίως για 
την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης προσωπικού, κατ’ 
αναλογία με τις αποζημιώσεις των άρθρων 34 και 34Α 
του ν. 2682/1999 (Α’ 16), επενδύσεων, λειτουργίας και 
κάθε είδους προμηθειών και δαπανών της Α.Π.Α.

4. Η Α.Π.Α. είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση 
του οικείου λογαριασμού στον οποίο μεταφέρονται τα 
αναλογούντα ποσά της Α.Π.Α. εκ των τελών διαδρομής 
και τερματικής περιοχής ως ανωτέρω.

Η Α.Π.Α. επιστρέφει εντός δύο (2) μηνών από το τέ-
λος κάθε οικονομικής χρήσης ποσά που έχει λάβει ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν τεκμηριωμένου 
αιτήματος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) 
προς την Α.Π.Α. Η μεταφορά γίνεται με εντολή μετα-
φοράς του Διοικητή Α.Π.Α. ή εξουσιοδοτημένου από 
αυτόν οργάνου, σε χρέωση του οικείου λογαριασμού 
της Α.Π.Α.

5. Με ενέργειες της Τράπεζας Ελλάδος, ποσό τριών (3) 
εκατομμυρίων ευρώ εκ των υπολοίπων α) του Ειδικού 
Λογαριασμού 234378/8 με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασμός 
τελών διαδρομής που αποδίδονται από τον Eurocontrol» 
(GR 9401000230000000002343788), ή και β) του Ειδικού 
Λογαριασμού 234379/6 με τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο - 
Προϊόν από τη μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων του 
Ελληνικού Δημοσίου από τον Eurocontrol», (IBAN GR 
72010002300 000000002343796), της παρ. 4 του άρ-
θρου 26Α του ν. 4427/2016 (Α’ 188), όπως προστίθεται 
δυνάμει του άρθρου 53 του ν. 4757/2020, μεταφέρεται 
επιπροσθέτως στην Α.Π.Α., για κάλυψη αποζημιώσεων 
του π.δ. 8/2004 (Α’ 4) των προερχομένων από την Υ.Π.Α. 
υπαλλήλων του κλάδου Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφο-
ρίας της Α.Π.Α.

Η Α.Π.Α. γνωρίζει στην Τράπεζα Ελλάδος τον οικείο 
τραπεζικό λογαριασμό.

Τυχόν υπόλοιπα ή αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 
εκκαθαρίζονται και επιστρέφονται, κατόπιν τεκμηριω-
μένου αιτήματος της Υ.Π.Α. προς την Α.Π.Α. Η μεταφο-
ρά γίνεται με εντολή μεταφοράς του Διοικητή Α.Π.Α. ή 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, σε χρέωση του 
οικείου λογαριασμού της Α.Π.Α.

6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υποδομών 
Υπουργός Οικονομικών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

   Αριθμ. Α.1025 (2)
Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE 

των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημέ-

νων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 5,10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
β) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
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δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και ορ-
γάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγεί-
ας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και 
υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» και ιδίως της 
περ. α) της παρ. 7 αυτού (Α’ 238),

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184), 

ε)  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 (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

2. Τις υπό στοιχεία:
α) ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμ-

ματέα Δημοσίων Εσόδων, «Διαδικασία και δικαιολογητι-
κά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Δια-
κοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19), 

β) ΠΟΛ.1125/16-04-2014 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός λεπτομερειών 
εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 5 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση 
πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 1171),

γ) ΠΟΛ. 1104/12-07-2017 εγκύκλιο του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή 
των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,

δ) Ε. 2133/08-07-2019 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
«Παροχή Διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρ-
θρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,

ε) ΠΟΛ. 1178/07-12-2010 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες TAXISnet» (Β’ 1916),

στ) Α. 1082/10-04-2020 απόφαση του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρη-
στών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet» (Β’ 1303).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα 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 
και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 
5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. 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
1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νο-

μικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην 
ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και 
Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», 
τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και 
τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο). Τα 
στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμε-
νου, να συγχρονίζονται με το Εθνικό Μητρώο Επικοι-
νωνίας (ΕΜΕπ).

2. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία ο συναλλασσόμε-
νος με την ΑΑΔΕ δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των κα-
τωτέρω:

(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη 
διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την 
ανάρτηση -κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων 
και ενημερωτικών μηνυμάτων της Φορολογικής Διοί-
κησης στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην 
εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαμβα-
νομένων αυτών που ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν αφορούν σε φο-
ρολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του 
πολίτη.

(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώνε-
ται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συ-
ναινεί να συνδράμει τον δηλούντα στην εκπλήρωση 
των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του. Κατά τη 
διαδικασία της δήλωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, 
ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται υποχρεωτικά να 
επιλέξει από αποκλειστική λίστα ρόλων (ενδεικτικά, 
λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη 
σχέση του με τον Βοηθό Εκπλήρωσης. Στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλ-
λονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση - κοινοποίηση 
στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή 
e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και 
ενημερωτικών μηνυμάτων της ΑΑΔΕ. Σε αυτά μπορεί 
να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που 
προκύπτουν από ή περιλαμβάνονται σε φορολογικές 
δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ 
δηλώσεις ΕΙ, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσ-
διορισμού). Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του 
φορολογούμενου (check-box), μπορεί να περιέχονται 
και προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή μη), που δεν 
σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη 
προς τη Φορολογική Διοίκηση (π.χ. πρόστιμα ανεμβο-
λίαστων, κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων κατα-
βολής μη φορολογικών υποχρεώσεων, όπως πρόστιμα 
τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Σε περίπτω-
ση μη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο 
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στο «Προσωπικό e-mail» ή, εφόσον δεν έχει καταχω-
ρηθεί τέτοιο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά τις 
κείμενες διατάξεις.

3. Κατά τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλε-
φώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού 
Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται με την απο-
στολή 6ψήφιου κωδικού (αντίστοιχα στο τηλέφωνο ή 
στο e-mail) στον συναλλασσόμενο, για το δε τελευταίο, 
στον Βοηθό Εκπλήρωσης.

4. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας της 
παρ. 1 της παρούσας πρέπει να πραγματοποιείται σε 
κάθε μεταβολή τους. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να 
επικαλείται τις μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας 
έναντι της ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία πραγματοποίησης 
της επικαιροποίησης.

5. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψηφι-
ακά κατάλογο των συναλλασσομένων, οι οποίοι έχουν 
συμπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκ-
πλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, με την 
προϋπόθεση της επιβεβαίωσης μέσω κωδικού που θα 
λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη 
στιγμή της ανάκτησης. Κατόπιν της ανάκτησης, ο Βοηθός 
Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση από τη μερίδα του συναλλασσομένου, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος έχει προηγουμένως 
προβεί σε δήλωση «Προσωπικού e-mail».

Άρθρο 2
Ισχύς - Μεταβατικές Διατάξεις

1. Έως και την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρο-
νικής επικοινωνίας από τους φορολογούμενους, οι ήδη 
δηλωθείσες στην ΑΑΔΕ διευθύνσεις ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στην επιλογή 
«Προσωπικό e-mail». Εφόσον ο φορολογούμενος έχει 
ήδη δηλώσει δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, η δηλωθείσα στο πεδίο που οριζόταν ως «Mail» 
θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή «Προσωπικό 
e-mail», ενώ η δηλωθείσα στο πεδίο που οριζόταν ως 
«Επιπλέον Mail» θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή 
«e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Στην περίπτωση αυτή 
θεωρείται ότι δεν υφίσταται η προβλεπόμενη στο προ-
τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 συναίνεση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένης της παρ. 5 
του άρθρου 1, η έναρξη ισχύος της οποίας ορίζεται δύο 
(2) μήνες μετά την δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 15 Φεβρουαρίου 2022
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