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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση της ανάθεσης, δυνάμει της παραγράφου 2
του άρθρου 180 του ν. 4412/2016, στη Διεύθυνση
Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) της αρμοδιότητας για τη διαδικασία
σχεδιασμού, διενέργειας των απαραίτητων διαδικασιών ανάθεσης και εν γένει αρμοδιοτήτων και
καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής της Σύμβασης
Αξιοποίησης για την ανάπτυξη των αεροδρομίων
Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς,
Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.

2

Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/
2014 (2947/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης.

3

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη
βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της
οικονομίας του διαμοιρασμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΣΥ//οικ. 18721
(1)
Έγκριση της ανάθεσης, δυνάμει της παραγράφου
2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016, στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) της αρμοδιότητας για τη διαδικασία σχεδιασμού, διενέργειας των απαραίτητων
διαδικασιών ανάθεσης και εν γένει αρμοδιοτήτων
και καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής της Σύμβασης
Αξιοποίησης για την ανάπτυξη των αεροδρομίων
Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς,
Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α’) «Κωδικοποίηση της

Αρ. Φύλλου 4782

νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 (ΦΕΚ
29/Α’) και ισχύει.
2. Του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 70/2015
(ΦΕΚ Α’/114/22.9.2015) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ
Α’/208/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με
αριθμ. Δ16α/04/773/29-11-1990 περί «Εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών
υπογραφών».
5. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8.8.2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄/148/8.8.2016) για την Ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Παραχώρησης - εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
8. Του π.δ. 123/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Δικτύων (ΦΕΚ 151/Α’).
Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Το γεγονός ότι σήμερα η διαχείριση της λειτουργίας
των κάτωθι είκοσι τριών (23) αεροδρομίων γίνεται με
μέριμνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 180
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
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μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης έργου σε
οποιοδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική
Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
Και επειδή:
1. Είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος
που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας
και την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος,
η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των είκοσι τριών (23) περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας,
των οποίων η διαχείριση και λειτουργία γίνεται από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και συγκεκριμένα των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων,
Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου,
Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου,
Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου,
Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.
2. Στόχος αυτής της διερεύνησης είναι η προετοιμασία
και κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης
των ως άνω αεροδρομίων λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά στοιχεία τους καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού τους.
3. Στα πλαίσια της διερεύνησης αυτής κρίνεται αναγκαία και η εξέταση εναλλακτικών σχεδίων αξιοποίησης
περιλαμβανομένων και σεναρίων Παραχώρησης καθώς
και μέσω ανάθεσης Σύμβασης Αξιοποίησης μέσω Σύμπραξης μεταξύ Δημοσίου και Ιδιώτη.
4. Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) ως καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την
ωρίμανση προς δημοπράτηση Έργων Παραχώρησης,
διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία για να φέρει σε
πέρας ένα παρόμοιο εξειδικευμένο εγχείρημα.
5. Στα πλαίσια της διερεύνησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης των είκοσι τριών (23) αεροδρομίων των οποίων
η διαχείριση και λειτουργία γίνεται με μέριμνα της Υ.Π.Α.,
η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση
Παραχώρησης (Δ16) μπορεί να υποβοηθηθεί από Σύμβουλο Ανάπτυξης και Οργάνωσης Μικρού και Μεσαίου
Μεγέθους Αεροδρομίων, νομικό και χρηματοοικονομικό
Σύμβουλο, εγνωσμένης εμπειρίας στο αντικείμενο.
6. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 180
του ν. 4412/2016, ανάθεση της αρμοδιότητας για τη
διαδικασία σχεδιασμού, διενέργειας των απαραίτητων
διαδικασιών ανάθεσης και εν γένει αρμοδιοτήτων και
καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής της Σύμβασης Αξιοποίησης για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου,
Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας,
Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου,
στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση
Παραχώρησης (Δ16).
2. Ορίζουμε όπως, για τις απαραίτητες προκαταρκτικές
ενέργειες και υποστηρικτικές υπηρεσίες συμβούλων και
εμπειρογνωμόνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ-

Τεύχος Β’ 4782/25.10.2018

θρου 128 του ν. 4412/2016), τα καθήκοντα και αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής ασκούνται από την Διεύθυνση
Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
(Δ16) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ.35686/2018
(2)
Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ.
51738/2014 (2947/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 παρ. 6
του ν. 4251/2014 (80/Α’), «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α’) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (208/Α’).
δ) Του π.δ. 22/2018 (37/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ. 87/2018 (160/Α’) «Αποδοχή παραίτησης
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 51738/10.10.2014 (2947/Β’) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος
ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών
στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών
τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων», η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις αριθμ.
61227/16.9.2015 (2050/Β’), 43366/29.9.2016 (3220/Β’)
και 46710/7.12.2017 ( 4503/Β’) όμοιες.
3. Την αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β’/2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».
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4. Την υπ’ αρ. οικ.44549/Δ9.12193/9.10.2015 (2169/Β’)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με
τις υπ' αρ. οικ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 (3801/Β’) και
οικ. 59285/18416/12.12.2017 (Β'4503) όμοιες.
5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η ισχύς της αριθμ. 51738/2014 (2947/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως 30.9.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Μεταναστευτικής
Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. Πολ. 1194
(3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με
τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο
της οικονομίας του διαμοιρασμού.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του
ν. 4446/2016 (Α’ 240), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν. 4472/2017 (Α’/74).
β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
γ) Των άρθρων 21, 39, 39Α και της παραγράφου 4 του
άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α’/167), όπως ισχύουν.
δ) Του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει.
ε) Του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.
στ) Της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ.1 του άρθρου
10 του ν. 4174/2013 (Α’/170), όπως ισχύει,
ζ) Των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α’/155) και
της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013
(Α’/175).
η) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
(Β’/968 και Β’/1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/
28.1.2013 (Β’/130 και 372) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
3. Την αριθ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
4. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31.07.2017 (Β’ 2743)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης».
5. Την ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή της
με την ΠΟΛ.1170/2018 (Β’ 3720) απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε..
6. Την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης και φορολογικής
μεταχείρισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων
στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όπως έχει
ήδη αναπτυχθεί στη χώρα έως σήμερα.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:
1. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1187/2017
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. οι λέξεις «ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των εφαρμογών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου
φορολογικού έτους,» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος,».
2. Στο ένατο εδάφιο του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1187/2017
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. οι λέξεις «ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των εφαρμογών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου
φορολογικού έτους με δυνατότητα εμπρόθεσμης τροποποίησής του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «28η Φεβρουαρίου του έτους
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος».
3. Μετά το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 της
ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» δύνανται να
τροποποιούνται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και
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πριν την οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».».
4. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 10 της
ΠΟΛ. 1187/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
αντικαθίστανται ως εξής:
«Τα πρόσωπα που, προκειμένου να συνάψουν «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις» της παραγράφου 1 του άρθρου 1
της παρούσας, έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση
ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1.1.2018 μέχρι τις
30.11.2018, εγγράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.
Επιπλέον, υποβάλλεται συγκεντρωτική, ανά ακίνητο,
«Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι 30.11.2018,
για αναχώρηση μισθωτή από το ακίνητο μέχρι και την
31η Οκτωβρίου 2018, στην οποία δεν συμπεριλαμβά-
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νονται τυχόν μισθώσεις που έχουν περιληφθεί ήδη σε
«Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής», ενώ για αναχώρηση μισθωτή από 1.11.2018 και μέχρι 30.11.2018 υποβάλλεται «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις
20.12.2018, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο
5 της παρούσας.».
5. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ. 1187/2017 απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018
O Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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