
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση θητείας των συλλογικών και των λοι-
πών καταστατικών οργάνων των Ισραηλιτικών 
Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χαλκίδας και 
Τρικάλων.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 
απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορο-
λογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφορι-
ών» (Β’ 179), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 72926/Θ1 (1)
Παράταση θητείας των συλλογικών και των λοι-

πών καταστατικών οργάνων των Ισραηλιτικών 

Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χαλκίδας και 

Τρικάλων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 8 του ν. 2456/1920 «Περί 

Ισραηλιτικών Κοινοτήτων» (Α’ 173), β) των άρθρων 1 και 3 
του α.ν. 367/1945 «Περί ανασυγκροτήσεως Ισραηλιτικών 
Κοινοτήτων» (Α’ 143) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν.δ. 301/1969 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων διατάξεων» (Α’ 195).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4795/2021 «Σύ-
στημα εσωτερικού ελέγχου του Δημόσιου τομέα, Σύμ-
βουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες 
διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτο-
διοίκηση» (Α’ 62).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων… μεταξύ Υπουργείων» 

(Α’ 119) και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 353/1997 «Διατήρηση από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 239).

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/22-05-2021 
κοινή υπουργική απόφαση  «Έκτακτα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 2141).

7. Το υπό στοιχεία 48330/Θ1/27-04-2021 αίτημα του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος με το 
οποίο ζητά την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής 
απόφασης παράτασης θητείας των Διοικητικών Συμ-
βουλίων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, 
Βόλου, Χαλκίδας και Τρικάλων μέχρι τις 31/12/2021, 
λόγω αδυναμίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη 
νέων διοικητικών συμβουλίων.

8. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/313/59147/Β1 έγγραφο της 
ΓΔΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Η θητεία των συλλογικών και των λοιπών καταστατι-
κών οργάνων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Θεσσαλο-
νίκης, Βόλου, Χαλκίδας και Τρικάλων παρατείνεται μέχρι 
την 31η.12.2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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 Αριθμ. A. 1137 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 

απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φο-

ρολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληρο-

φοριών» (Β’ 179), όπως ισχύει. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, 

όπως ισχύει.
β) Του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

γ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (Β’ 179) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως 
ισχύει.

δ) Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την υπό στοιχείο 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρ-

θρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις 
υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της ΑΑΔΕ (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του ημερο-
λογιακού έτους 2020.

4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 
απόφαση «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοι-
χείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β’ 179), όπως 
ισχύει, ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2020, για 
τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοι-
χεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιη-
τική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και την 23/6/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026642206210002*




