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ΘΔΜΑ:  Μεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

 θαζψο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, κε ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΗ 

                                                   Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

                               ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ  λ. 4174/2014 (ΦΔΚ 170/Α΄), φπσο ηζρχεη. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4174/2014 (ΦΔΚ 170/Α΄), φπσο 

ηζρχεη. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4174/2014 (ΦΔΚ 170/Α΄), φπσο 

ηζρχεη. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.2 ηεο παξ. Δ΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012     

(ΦΔΚ 222 Α΄)  πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. 

5. Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ6Α 1015213 ΔΞ2013 (ΦΔΚ 130/Β΄ θαη 372/Β΄) απφθαζεο ηνπ 

Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί «Μεηαβίβαζεο 

αξκνδηνηήησλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Τελ αξηζκ. 1/16-1-2013 (ΥΟΟΓ 18) Πξάμε Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ « Δπηινγή θαη 

Γηνξηζκφο    Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην «άξζξν πξψην» ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α΄) 

«Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 

8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ. 284/88 (ΦΔΚ 128 /Α΄) «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α΄) « Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Υπνπξγεία 

Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζίαο 

ηνπ ζε «Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο……» θαη ηνπ Π.Γ. 

189/2009 (ΦΔΚ 221/Α΄) « Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ».  

10. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 61/11-4-1997 πεξί ζχζηαζεο ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

11. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄), « Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Τηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19/Β΄), «Γηαδηθαζία θαη                

δηθαηνινγεηηθά Απφδνζεο Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ)/ Μεηαβνιήο Σηνηρείσλ 

θαη Έλαξμεο / Μεηαβνιήο θαη Γηαθνπήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο».  

13. Τηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο Γ6Α1036682 ΔΞ2014 (ΦΔΚ 478/Β΄) «Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο “Με εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ» ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο”, φπσο ηζρχεη.  

14. Τηο δηαηάμεηο ηεο 1027319/677/0006Β/24-2-1998 (ΦΔΚ194/Β΄) Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, πεξί νξηζκνχ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εληχπσλ Μεηξψνπ, φπσο     

ηζρχεη.  

15. Τελ αλάγθε  αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δειηίνπ ηεο αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ ειεθηξνληθά κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνπο πνιίηεο ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα απινχζηεπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ Μεηξψνπ. 

16. Τε δηαπίζησζε φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ.         

                                                                    Άρθρο 1 

                      Μεταβολή ατομικών στοιτείων υσσικού προσώποσ  

                             με ηλεκτρονική σποβολή τοσ εντύποσ  Μ1  

             1. Καζνξίδεηαη δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο  θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, θπζηθψλ 

πξνζψπσλ,  κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο.  

            2. Με ηε δηαδηθαζία απηή, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ TaxisNet, λα πξνβνχλ ζηε κεηαβνιή 

ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπο, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δειηίνπ  ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαζψο 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ, κέζσ δηαδηθηχνπ, ζπκπιεξψλνληαο  

ηα ζρεηηθά πεδία  ηνπ εληχπνπ Μ1 «Απφδνζεο Α.Φ.Μ./Μεηαβνιήο Αηνκηθψλ  Σηνηρείσλ»  πνπ έρεη 

αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.gsis.gr ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

Σπζηεκάησλ. 

              Δηδηθφηεξα ν θνξνινγνχκελνο, θπζηθφ πξφζσπν, κπνξεί κε ηε δηαδηθαζία απηή, λα 

πξνβεί ζε κεηαβνιή ή ζπκπιήξσζε, θαηά πεξίπησζε, ησλ  πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, φπσο 

απηά αλαγξάθνληαη ζην ηζρχνλ δειηίν αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ήηνη επψλπκν, φλνκα, επψλπκν 

θαη φλνκα παηέξα, επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο, εκεξνκελία γέλλεζεο θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα β΄ ηνπ εληχπνπ  Μ1, (είδνο ηαπηφηεηαο – αξηζκφο δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο – εκεξνκελία έθδνζεο – εθδνχζα Αξρή), ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ηνπ αξηζκνχ 

ηειεθψλνπ θαη  ηνπ αξηζκνχ ηειενκνηνηππηθνχ, εθφζνλ δηαζέηεη.  

           3. Σε πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ρξεζηκνπνηείηαη σο επαγγεικαηηθή 

έδξα,  κε ηε δηαδηθαζία απηή,  κεηαβάιιεηαη κφλν ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ. 

           4.  Η πξνβιεπφκελε ζηε παξνχζα απφθαζε δηαδηθαζία, είλαη ελαιιαθηηθή ηεο ζπλαιιαγήο 

κε θπζηθή παξνπζία ηνπ θνξνινγνπκέλνπ  ζηε Γ.Ο.Υ. 

           5. Όζνη θνξνινγνχκελνη, δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ TaxisΝet θαη επηζπκνχλ λα κεηαβάινπλ ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, κε 

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΗ-6ΘΧ



3 
 

ειεθηξνληθή δηαδηθαζία, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα εγγξαθνχλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

TaxisΝet ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ1178/7-12-2010, (ΦΔΚ1916/Β΄/9-12-2010) 

Απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.   

 

                                                                 Άρθρο 2 

                                                         Δνημέρωση Γ.Ο.Τ. 

             Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηνπ εληχπνπ Μ1 ζην TaxisNet, ε 

πιεξνθνξία θαζίζηαηαη δηαζέζηκε πξνο επεμεξγαζία απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ζην Υπνζχζηεκα 

Μεηξψνπ TAXIS.  

              Σηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαβνιή αθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηεο αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ 

δειηίν,  ν ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο ή γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Υπνζηήξημεο ηεο 

Γ.Ο.Υ., ζα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν απηψλ, απφ ηελ  επηινγή «Δπηβεβαίσζε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο» 

ζηνλ εζσηεξηθφ δηθηπαθφ ηφπν (intranet) «Νέν Data Center» ηεο Γ.Γ.Π.Σ θαη ζα απνδέρεηαη ηε 

δήισζε, θαηαρσξψληαο  ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιέο ζην ππνζχζηεκα, κφλν, εθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν 

δηαπηζηψλεηαη, ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινληαη.  

   Δάλ ε κεηαβνιή  αθνξά ζηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 

ηεο παξνχζαο, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο,  απνδέρεηαη ηε δήισζε θαη   θαηαρσξεί ηε ζρεηηθή κεηαβνιή 

ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ.  Σηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο 

πξνθχπηεη θαη αιιαγή Γ.Ο.Υ. ιφγσ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο, ε Γ.Ο.Υ. παξαιαβήο ηεο δήισζεο, 

ππνρξενχηαη κε ηελ αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο, λα πξνβεί θαη ζηε κεηεγγξαθή ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

ζηε λέα Γ.Ο.Υ. 

        Η βεβαίσζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία δε ζα εθηππψλεηαη θαη ζα 

ρνξεγείηαη επαλεθηχπσζή ηεο, ζε θάζε πεξίπησζε, πνπ αηηεζεί απφ θνξνινγνχκελν βεβαίσζε  

ηεο κεηαβνιήο.  

                                                                  Άρθρο 3 

                                                      Ιστύς της Απόυασης 

1. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο, ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

            2. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  

            3. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε  Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1098/6-4-2012  (ΦΔΚ 

1327/Β΄).    

 

 

                                                                                                     Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                                                                                                                                                                                                                                        
                           Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
                 Ο  Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο 

                                                                                                       ΘΔΟΥΑΡΗ  ΘΔΟΥΑΡΗ                                                                                                                                                                                             
                                                                                  
                                                                                                                                                                                

 

                          

                                                                                                                                    

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα 

1. Δζληθφ ηππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε) 

2. Γεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ( Γ.Ο.Υ.) 
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3. Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ (Γ.Δ.Φ) 

3.  Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά Σπλαιιαζζνκέλσλ   (e-ππεξεζίεο) κε ηε παξάθιεζε λα 
αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ θαη ηεο Γ.Γ.Π.Σ. 
 

Απνδέθηεο γηα θνηλνπνίεζε                                                                   

1. Απνδέθηεο  Πίλαθα    Α΄ ( εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 4 ) 

2.    «»               «»         Β ΄(εθηφο ηνπ αξηζκ. 1 )        

3.    «»               «»         ΣΤ΄(εθηφο ησλ αξηζκ. 3,4,5 θαη 6) 

4.      Π.Ο.Δ - Γ.Ο.Υ 

5. Απνδέθηεο  Πίλαθα    Η΄ ( εθηφο ησλ αξηζκ. 4,10 θαη 11) 

6. Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε – Φαηδεγηάλλε Μέμε 5 11528 - Αζήλα 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

1. Γξαθείν Υπνπξγνχ , Κνπ Σηνπξλάξα. 

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Κνπ Μαπξαγάλε.      

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Κνπ Θενράξε. 

4. Γξαθεία  Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 

5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

6. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 

7. Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθνχ Σρεδηαζκνχ- Τκήκα Γ΄ (20 αληίγξαθα)                                                         
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