
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1030 
   Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του πο-

σού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μι-

σθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ’ 

επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/

2020 (Α’ 104), όπως ισχύουν μετά και την τροποποίηση 
τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 
(Α’ 242) και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/
2021 (Α’ 17).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167).

3. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το 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).

7. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Kυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

15. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 
«Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρ-
θρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

16. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» 
(Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α. 
1139/2020 (Β’ 2269), Α. 1243/2020 (Β’ 4914), Α. 1253/2020 
(Β’ 5180) και Α.1264/2020 (Β’ 5345) αποφάσεις του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.

18. Την από 8.2.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

19. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής 
των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των εκμι-
σθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή 
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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20. Την υπό στοιχεία οικ. 2/2837/ΔΠΓΚ/22.01.2021 
εισήγηση του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη στον 
τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, που δεν είναι εκ των 
προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται 
από πραγματικά περιστατικά, και θα καλυφθεί με μετα-
φορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις 
για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορω-
νοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες» προς τους ΑΛΕ από τους οποίους θα 
διενεργηθεί η πληρωμή, οι οποίοι είναι:

α) ο ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά 
πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» για 
τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα και

β) ο ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς» για δικαιούχους νομικά 
πρόσωπα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για τα 
πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 
(ΚΦΕ), που δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, σύμφωνα με διατάξεις 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κο-
ρωνοϊού COVID-19, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 
καταβολής: α) για τα φυσικά πρόσωπα ποσού ίσου με 
το ογδόντα τοις εκατό (80%)του συνολικού μισθώματος 
εκάστου μήνα και β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομι-
κές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 
του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα, ποσού ίσου με το εξήντα τοις εκατό 
(60%) του συνολικού μισθώματος εκάστου μήνα, στον 
τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί στη 
διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του τρίτου και τέταρτου εδαφίου, αντίστοιχα, της περ. α’ 
της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.

2. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε 
καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιον-
δήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του 
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά 
περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται 
και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δη-
μόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα 
των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά 
ιδρύματα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 
47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφα-
λαιοποίησης του ποσού της παρ. 1 του παρόντος στην 
περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής 
οντότητας.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομι-
κές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 
του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης 
για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα 
πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και δεν εισπράττουν 
μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 
από τους αντισυμβαλλόμενους, μισθωτές, κατ’ επιταγή 
του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού COVID-19.

2. Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νο-
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της 
παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς 
και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει δικαιώματος υπεκ-
μίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και 
δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, 
υπομισθωτές, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντι-
μετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19.

3. Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που 
έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη 
Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογη-
τικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι 
του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του 
Φορολογικού Μητρώου (σχετ. ΠΟΛ.1006/31-12-2013,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

4. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά κα-
ταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. 
Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις κα-
ταβολής του ποσού της αποζημίωσης για τους εν λόγω 
δικαιούχους θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση κα-
τόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid»

1. Ο δικαιούχος είσπραξης εκμισθωτής/υπεκμισθω-
τής προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων 
που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλ-
λει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση 
Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση της με τις υπό 
στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), 
και Α.1253/2020 (Β’ 5180) αποφάσεις του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

2. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής 
αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την «Δήλωση Covid» 
μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του 
ποσού που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) 
του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα, καθίστανται 
οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. 
του θανόντος την εν λόγω δήλωση, κατ’ εφαρμογή των 
οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
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Α.1139/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, εντός 
δύο (2) μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθε-
σμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς 
που ορίζεται στα άρθρα 62, 63 και 64 του ν. 2961/2000.

3. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει 
μετά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει 
γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην 
ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1140/2006, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει τότε:

3α. Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μο-
ναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε 
από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κλη-
ρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκο-
μίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο 
τηρείται ο λογαριασμός αυτός.

3β. Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδι-
κό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι 
αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανό-
ντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα 
ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιου-
σία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης 
Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί 
στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώμα-
τος έκαστου μήνα καταβάλλεται κατά το ποσοστό που 
αναλογεί σε καθένα εξ’ αυτών, στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στην 
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της 
Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση της παρούσας υποβάλλεται εντός δύο 
(2) μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας 
για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς που 
ορίζεται στα άρθρα 62, 63 και 64 του ν. 2961/2000.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού 
στους δικαιούχους

1. Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
«Δήλωσης COVID» και εντός τριάντα (30) ημερών, επε-
ξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» και τις γνωστοποιήσεις 
του άρθρου 3 της παρούσας, με βάση τα στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα 
για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, 
ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται 
από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για 
την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέρ-
γειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή 
της.

2. Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διε-
νεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά 
δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής της «Δήλωσης Covid», όπως αυτή ορίζεται με 
την ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
(Β’ 3579) ως ισχύει και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) 
ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Η ημε-
ρομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. 
Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργεί-
ται σταδιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση.

3. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό 
(80%) ή στο εξήντα τοις εκατό (60%), κατά περίπτωση, 
του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα, καταβάλλεται 
στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει 
δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του 
TAXISnet της ΑΑΔΕ.

4. Η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική 

μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, Α.Φ.Μ.) τον 
αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, 
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται 
ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαι-
ούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης 
αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά 
συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβι-
βάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυ-
πη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό 
των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολο-
γράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυ-
μα. Η εν λόγω κατάσταση διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ και 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται 
από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, 
έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.

5. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β’ της 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται μέσω της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του 
Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέ-
ντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του 
ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 
κωδικό IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με 
ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ 
ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με i) το συ-
νολικό ποσό προς τους δικαιούχους και ii) με το ποσό 
που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς 
τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πρά-
ξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα 
της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά 
συναλλαγή προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με 
ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμέ-
νου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ανωτέρω 
εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί-
ρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν 
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 
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0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης 
τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστι-
κοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. 
Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το 
Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

7. Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις μη επιτυχείς 
πληρωμές του πρώτου κύκλου πραγματοποιείται σε δύο 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου 
σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή 
παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» 
ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό 
λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση 
του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στο δεύτερο στάδιο η Α.Α.Δ.Ε. 
επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» μετά τις διορθώσεις 
και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενερ-
γηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων ακολουθώντας τα 
βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, 
δημιουργία νέας κατάστασης από Α.Α.Δ.Ε., μεταφορά 
ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών 
μέσω ΔΙΑΣ). Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής είναι τελικός.

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών.

9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) η παρούσα απόφαση,
β) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την 

έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος,
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 4 

του παρόντος άρθρου,
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα 

της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπε-
ζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. 
Για την πληρωμή του εν λόγω ποσού, η ειδική εντολή 
πληρωμής της παρ. 5 του παρόντος επέχει θέση από-
φασης ανάληψης υποχρέωσης.

Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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