
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών ΤΕΙ στον Δήμο Αγιάς.

2 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργα-
σίας Δημοσίου Υπαλλήλου» του πληροφοριακού 
συστήματος «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου» στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για δια-
σταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 
14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα 
(Α’ 170)» (Β’ 1475).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 62099/Ζ1 (1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών ΤΕΙ στον Δήμο Αγιάς. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 

«Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 56).

2. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν- σωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Tην παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 «Θέ-
ματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).

4. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 195).

5. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57).

6. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 «Άσκη-
ση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)» (Α’ 59).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180).

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

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

11. Tο 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).

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

13. Tο π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Τις διατάξεις των ν. 4521/2018 (Α’ 38), 4559/2018 
(Α’ 142), 4589/2019 (Α’ 13) και 4610/2019 (Α’ 70).

16. Την υπό στοιχεία Υ33/9-9-21 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 4198).

17. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ/7-9-2020 (Β’  3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
Αν. Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την υπ’ αρ. 58591/9-8-2019 απόφαση «Ανάθεση 
καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 593).

19. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

20. Tην υπό στοιχεία Ε5/1258/86 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο 
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης» (Β’ 133), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2025805/2917/0022/93 (Β’ 307) 
και 2040776/4589/0022/94 (Β’ 502) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

21. Tην υπό στοιχεία Ε5/1303/03-03-1986 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β’ 168).

22. Την υπό στοιχεία Ε5/1797/20-3-1986 «Ρύθμιση 
θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης 
ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ» (Β’ 183).

23. Tην υπό στοιχεία Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ 
«Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερο-
μίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων».

24. Την υπ’ αρ. 124/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αγιάς.

25. Την υπ’ αρ. 15073/31-12-2021 βεβαίωση της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς για τη δέσμευση 
της δαπάνης για τις αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές 
των ασκουμένων φοιτητών.

26. Τις υπ’ αρ. 523/31-12-2021 (ΑΔΑ: 94Θ8Ω6Ι-ΧΑΘ), 
524/31-12-2021 (ΑΔΑ: 66ΕΤΩ6Ι-ΥΑ4),276/12-1-2022 
(ΑΔΑ: ΨΓ9ΡΩ6Ι-ΥΑ4) και 277/12-1-2022 (ΑΔΑ: 94Ο5Ω6Ι-
6ΜΤ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου 
Αγιάς για την έγκριση της δαπάνης για τις αποδοχές και 
εργοδοτικές εισφορές των ασκουμένων φοιτητών.

27. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς 
5.213,32 ευρώ για το έτος 2022 (4 θέσεις Χ 186,19 Χ 7 
μήνες) και 8.937,12 ευρώ (4 θέσεις Χ 186,19 Χ 12 μήνες) 
περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά 
έτη στους ΚΑΕ 10-6041.01 και 10-6054.01

28. Την υπ’ αρ. 2020/28/5-4-2022 εισήγηση της ΓΔΟΤΑ-
ΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων του 
Δήμου Αγιάς. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ για 
τον ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται ανά εξάμηνο με 
ημερομηνία έναρξης την 1-06-2022.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Αγιάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Εσωτερικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

   Αριθμ. 20761 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ερ-

γασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» του πληροφορι-

ακού συστήματος «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου» στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-

τητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4735/2020 
«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 197) και ιδίως την παρ. 10 του 
άρθρου 7.

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

6. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του 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).

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

10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
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ρώθηκε 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).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπ’ αρ. 77895/25.10.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργού Εσωτερικών «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 71728/4-10-2021 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών “Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 
του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας” 
(Β’ 4669)» (Β’ 4973).

Ε. Το υπ’ αρ. 9856/4-10-2021 αίτημα διαλειτουργικότη-
τας του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 73086/7-10-2021 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη 
σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ζ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρ-
μα υποβολής αιτήματος για ένταξη στην ομάδα Διορθω-
τών/Αξιολογητών εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π.» του Υπουργείου 
Εσωτερικών της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ερ-
γασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» του πληροφοριακού συ-
στήματος «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας 
είναι η Επιβεβαίωση ιδιότητας δημοσίου υπαλλήλου 
και άντληση στοιχείων φορέα απασχόλησης για τους 
αιτούντες να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Π.Ε.Γ.Π. ως 
επιτηρητές. Η διάθεση γίνεται με βάση τις ακόλουθες 
διατάξεις:

- Τον ν. 3284/2004 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Α’ 217), μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4735/2020 
«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 197) και ιδίως την παρ. 10 του 
άρθρου 7.

- Την υπ’ αρ. 77895/25.10.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργού Εσωτερικών «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 71728/4-10-2021 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών “Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 
του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας” 
(Β’ 4669)» (Β’ 4973).

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική 
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και 
τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα.

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση λή-
ψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και ανα-
γκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, 
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού 
συστήματος του παρόντος έχουν την υποχρέωση χρή-
σης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και 
μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

5. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Aριθμ. 1068 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής κα-

ταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύ-

ρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 

του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα 

(Α’ 170)» (Β’ 1475). 

 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 

«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
β) του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές 

διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
γ) της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφα-

σης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός 
της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου ανα-
γκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 15 Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),

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

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

3. Την υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 
του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), για τα έτη 2021 
και επόμενα».

4. 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση 

της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ημε-
ρολογιακό έτος 2021.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος υποβολής 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 
(Α’ 170), για τα έτη 2021 και επόμενα» (Β’ 1475), ως ακο-
λούθως:

1. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων, θεωρείται δή-
λωση πληροφοριακού χαρακτήρα για το ημερολογιακό 
έτος 2021 και ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης 
αυτών, ορίζεται η 15.6.2022.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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