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ΘΕΜΑ: Κακοριςμόσ των ειδικότερων όρων, των προχποκζςεων, τθσ διαδικαςίασ και 

κάκε άλλου ςχετικοφ κζματοσ για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 2 του άρκρου 186 

«Ρυκμίςεισ για τουσ παρόχουσ περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ» του 

ν.4764/2020 «Ρυκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ ςυνζπειεσ τθσ 

πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ενίςχυςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν 

επιτάχυνςθ τθσ απονομισ των ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ οφειλών προσ τουσ 

Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ.» (Α’ 256). 
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Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ: 

α) του ν. 4764 / 2020 (Α’ 256) «Ρυκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από 

τισ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ενίςχυςθ των μζςων 

μαηικισ μεταφοράσ, τθν επιτάχυνςθ τθσ απονομισ των ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ 

οφειλϊν προσ τουσ Oργανιςμοφσ Σοπικισ Aυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ κατεπείγουςεσ 

διατάξεισ» και ιδίωσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 186 του νόμου αυτοφ, 

β) του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’184),  

γ) του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 

94) και ιδίωσ των άρκρων 13 και 41,  

δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 170 - Κ.Φ.Δ.), 

ε) του ν. 4093/2012  «Εγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 

τρατθγικισ 2013-2016 - Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του 

Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016» (Α’ 222) και 

ιδίωσ τθσ υποπαρ. Ε2 τθσ παρ. Ε του πρϊτου άρκρου αυτοφ, 

ςτ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων εςόδων» (Αϋ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), 

η) του  π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υποσργείοσ Οικονομικών» (Α΄ 181), 

θ) του π.δ. 56/2021 «Διοριςμόσ Τπουργοφ και Τφυπουργϊν» (Αϋ 142), 

θ) του π.δ.  40/2020 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ» (Α’ 85), 

ι) του π.δ. 16/1989 «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

(Δ.Ο.Τ.) και των Σοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν» (Αϋ 6), ιδίωσ τα 

άρκρα 98 και επόμενα. 

2. Σθν υπό ςτοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ 4738), όπωσ ιςχφει. 

3. Σθν υπό ςτοιχεία Τ2/9.7.2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ Θζςεων 

Αναπλθρωτι Τπουργοφ και Τφυπουργϊν» (Βϋ 2901). 

4. Σθν υπ’ αρικμ. 4252/30.8.2021 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Επικρατείασ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Βϋ3996).  

5. Σθν υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν, Απόςτολο 

Βεςυρόπουλο» (Βϋ 3051). 

6. Σθν υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και 

διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 

Τπουργείου Οικονομικϊν» (Τ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 

του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν, τθν υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
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απόφαςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

«Ανανζωςθ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 

689), κακϊσ και τθν υπό ςτοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαςθ του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27). 

7. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ των ειδικότερων όρων, των προχποκζςεων, τθσ 

διαδικαςίασ και κάκε άλλου ςχετικοφ κζματοσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 186 του ν. 4764/2020. 

8. Σθν ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

9. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε 

βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 

1. τον πάροχο δικτφου με τθν επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΠΑΡΟΧΟΤ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑΔΟΕΩΝ» (Α.Φ.Μ. 997984486) και 

τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.» παρζχεται το ευεργζτθμα τθσ 

απομείωςθσ ανεξόφλθτων βεβαιωμζνων φορολογικϊν οφειλϊν κάκε είδουσ προσ το 

Ελλθνικό Δθμόςιο, ιςόποςθσ με τθ μθ καταβλθκείςα μθνιαία αμοιβι, για τουσ μινεσ 

που ορίηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 186 του ν. 4764/2020 από παρόχουσ 

περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ 

περιφερειακισ εμβζλειασ. Για τθν παροχι του ωσ άνω ευεργετιματοσ απαιτείται θ 

αποςτολι απόφαςθσ, εντόσ τθσ προκεςμίασ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 2 αρ. 186 

ν. 4764/2020 από τθν Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.) 

προσ τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, ςτα βιβλία ειςπρακτζων τθσ 

οποίασ είναι καταχωρθμζνθ θ φορολογικι οφειλι τθσ «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ 

Α.Ε.»). τθν απόφαςθ αυτι ορίηεται το ακριβζσ ποςό τθσ μθ καταβλθκείςασ αμοιβισ 

τθσ «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.» του προθγοφμενου μινα, όπωσ αυτό 

προκφπτει από τα πράγματι καταβεβλθμζνα από τουσ υπόχρεουσ ποςά του 

προθγοφμενου μινα, που ζχουν τιμολογθκεί από τθν «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ 

Α.Ε.» , ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που αποςτζλλονται από τθν «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.» ςτθν ΕΕΣΣ, προκειμζνου να προςδιοριςκεί το ποςό τθσ αναλογοφςασ 

κατά τα ανωτζρω απομείωςθσ των ανεξόφλθτων βεβαιωμζνων φορολογικϊν οφειλϊν 

προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

τθν περίπτωςθ που το ποςό τθσ μθ καταβλθκείςασ από τουσ παρόχουσ περιεχομζνου 

επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ, περιφερειακισ 

εμβζλειασ αμοιβισ τθσ «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.» για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν μεταφοράσ και διανομισ περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ και 

ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν είναι μεγαλφτερο από το μζγιςτο ποςό τθσ μθ 

καταβλθκείςασ από τουσ παρόχουσ περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ 

ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ, περιφερειακισ εμβζλειασ αμοιβισ τθσ «DIGEA - 
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.» για τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ και διανομισ 

περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ και ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν του 

εκάςτοτε μινα, όπωσ αυτό υπολογίηεται με βάςθ το υνολικό Ετιςιο Κόςτοσ 

Ανάπτυξθσ και Λειτουργίασ Περιφερειακοφ Δικτφου για το ςφνολο τθσ Εκνικισ 

Επικράτειασ που ορίηεται με απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ, και το οποίο ορίηεται ρθτά ςτθ 

ςχετικι απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου, τότε το ποςό τθσ απομείωςθσ 

περιορίηεται ςτο μικρότερο εκ των δφο.  

 

2. Για τθν εφαρμογι του ευεργετιματοσ τθσ απομείωςθσ ανεξόφλθτων βεβαιωμζνων 

φορολογικϊν οφειλϊν του παρόχου δικτφου με τθν επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΠΑΡΟΧΟΤ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑΔΟΕΩΝ» και 

τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.» προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο 

ςυνολικοφ ποςοφ ιςόποςου με το οριηόμενο ςτθν Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ προσ τθν 

Τπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ εκδίδεται πράξθ του Προϊςταμζνου τθσ ωσ άνω 

αρμόδιασ Τπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ςτθν οποία επιςυνάπτεται θ ςχετικι 

Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ. Η πράξθ ςυντάςςεται ςε τρία αντίτυπα και μνθμονεφεται ο ΑΦΜ 

και τα ςτοιχεία τθσ εταιρίασ «DIGEΑ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.», το ποςό και θ αιτία 

τθσ διαγραφισ (απομείωςθσ),  και οι ανεξόφλθτεσ βεβαιωμζνεσ φορολογικζσ οφειλζσ 

που διαγράφονται. Κατόπιν εκδίδονται οίκοκεν ςχετικά Ατομικά Φφλλα Ζκπτωςθσ 

(ΑΦΕΚ). ε κάκε αντίτυπο του Α.Φ.ΕΚ. επιςυνάπτεται και μία πράξθ. Σα πρωτότυπα 

του Α.Φ.ΕΚ. μαηί με το πρωτότυπο τθσ πράξθσ υποβάλλονται ςτο Ελεγκτικό υνζδριο, 

ενϊ τα άλλα αντίτυπα παραμζνουν ςτο αρχείο τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ. 

 

3. ε περίπτωςθ που υφίςτανται περιςςότερεσ τθσ μίασ ανεξόφλθτθσ βεβαιωμζνθσ 

φορολογικισ οφειλισ θ διαγραφι τουσ διενεργείται κατά ςειρά παλαιότθτασ, από τθν 

παλαιότερθ οφειλι προσ τθ νεότερθ, με κριτιριο τον χρόνο καταχϊριςθσ τθσ οφειλισ 

ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων και όχι τον χρόνο λιξθσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ 

καταβολισ αυτισ, είτε θ καταβολι γίνεται εφάπαξ είτε ςε δόςεισ. 

 

 

4. O Προϊςτάμενοσ τθσ ωσ άνω αρμόδιασ Τπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

ελζγχει ζωσ τθν λιξθ του πρϊτου δεκαθμζρου του μινα που ζπεται τθσ αποςτολισ ς’ 

αυτιν τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ΕΕΣΣ για τθν φπαρξθ ανεξόφλθτων βεβαιωμζνων 

φορολογικϊν οφειλϊν του παρόχου δικτφου με τθν επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΠΑΡΟΧΟΤ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑΔΟΕΩΝ και 

τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.». τθν περίπτωςθ που 

διαπιςτωκεί θ φπαρξθ ανεξόφλθτων βεβαιωμζνων φορολογικϊν οφειλϊν του εν λόγω 

παρόχου δικτφου, προβαίνει ςτθν ανωτζρω περιγραφόμενθ διαδικαςία. 

 

Εάν  το εν λόγω ποςό τθσ απομείωςθσ που ορίηεται ςτθ ςχετικι απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ 

υπερβαίνει το ποςό των ανεξόφλθτων βεβαιωμζνων φορολογικϊν οφειλϊν, τότε ο 
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Προϊςτάμενοσ τθσ ωσ άνω αρμόδιασ Τπθρεςίασ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

επαναλαμβάνει τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία, για το υπολειπόμενο ποςό, περιοδικά και 

μζχρι τθν  ολοκλιρωςθ τθσ διαγραφισ όλου του ποςοφ απομείωςθσ, όπωσ αυτό 

ορίηεται  ςτθν αντίςτοιχθ Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ.  

τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται περιςςότερεσ από μία πράξεισ διαγραφισ για τθν 

απομείωςθ του ποςοφ, κάκε πράξθ διαγραφισ αποτελεί ςυνζχεια των προθγοφμενων 

και πάνω ςτθν κάκε πράξθ διαγραφισ κα αναγράφονται όλεσ οι προθγοφμενεσ 

ςχετικζσ πράξεισ των οποίων αυτι αποτελεί ςυνζχεια. 

 

5. τθν περίπτωςθ που κατά τον ανωτζρω ζλεγχο και κατά τον χρόνο ζκδοςθσ των 

ΑΦΕΚ δεν υφίςτανται ανεξόφλθτεσ βεβαιωμζνεσ φορολογικζσ οφειλζσ τθσ  «DIGEA - 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.», ο Προϊςτάμενοσ τθσ ωσ άνω αρμόδιασ Τπθρεςίασ τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ δεν προβαίνει ςε καμία ενζργεια και επαναλαμβάνει τθν ίδια 

ωσ άνω διαδικαςία ελζγχου φπαρξθσ ανεξόφλθτων οφειλϊν για τον εν λόγω πάροχο 

δικτφου περιοδικά και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ με τον προαναφερόμενο τρόπο τθσ 

διαγραφισ όλου του ποςοφ απομείωςθσ, όπωσ αυτό ορίηεται  ςτθν αντίςτοιχθ 

Απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ.  

Εφόςον υφίςτανται ανεξόφλθτεσ καταχωρθμζνεσ φορολογικζσ οφειλζσ τθσ «DIGEA - 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε.» ςτα βιβλία ειςπρακτζων ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ 

υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ακολουκείται θ ωσ άνω διαδικαςία κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ των Προϊςταμζνων αυτϊν. 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαγραφϊν που αφοροφν το ποςό απομείωςθσ 

ζκαςτθσ απόφαςθσ τθσ ΕΕΣΣ,  ο Προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ αποςτζλλει 

ζγγραφο ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. και ςτθν DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε. ότι ολοκλθρϊκθκε θ 

διαδικαςία για ενθμζρωςι τουσ. 

 

6. Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

                                                               ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΙΒΑΝΙΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ) 
2. Δ.Ο.Τ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
3. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ  (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
4. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
5. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Τπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο Τπουργοφ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
4.Ελεγκτικό υνζδριο 
5. Πίνακασ Γ 
6. Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 
7. Γραφείο Γενικισ Γραμματείασ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 
8. Digea- Ψθφιακόσ Πάροχοσ Α.Ε (Email: info@digea.gr) 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3. ΓΔΗΛΕΔ 
5. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
6.  Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
7.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
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