
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα του νομικού προσώπου 
με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε» 
και μετατροπή του σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

2 Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης του φορέα «ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡ-
ΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω προσθήκης 
δομής.

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. 71545/Κ6 (1)
Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης Επιπέδου Ένα του νομικού προσώπου 

με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε» και 

μετατροπή του σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 

(Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». (Α’ 254).

β) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α’ 222) και ιδίως της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου,

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

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

στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).
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3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Ένα με τον διακριτικό τίτλο «MASTER ΠΑΛΛΗΝΗΣ- Κε.Δι.
Βι.Μ.1» και κωδικό 2100427, η οποία εκδόθηκε με την 
απόφαση της υπ’ αρ. 117ης/17-07-2014 συνεδρίασης του 
Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο 
με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.».

6. Την υπό στοιχεία 154379/K6/29-11-2021 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕ-
ΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

7. Την υπό στοιχεία 21205/K6/24-02-2022 συμπληρω-
ματική αίτηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

8. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη 
συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του 
ν.  4093/2012, όπως διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία 
ΔΑ/5607/11-04-2022 απόφασή του, της υπ’ αρ. 479ης/
08-04-2022 συνεδρίασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα του νομικού προσώπου με 
την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕΝΗ ΣΙΑ Ε Ε» και κωδικό 
2100427, λόγω καταστατικών αλλαγών σε «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», και τη μετατροπή του σε Κέντρο Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.), με διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ10 - Κ.Δ.Β.Μ.» και 
με δομή στη διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10, 
Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ, με δυναμικότητα 41 άτομα, με 
πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα άδεια προσαρτάται η υπό στοιχεία 
ΔΑ/5607/11-04-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
περί διατύπωσης θετικής γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

 Αριθμ. 71770/Κ6 (2)
Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης του φορέα «ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡ-

ΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω προσθήκης 

δομής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». (Α’ 254),

β) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α’ 222) και ιδίως της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου,

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

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

στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση  
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
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Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Δύο με τον διακριτικό τίτλο «ΙΡΙΣ Α.Ε.-ΚΔΒΜ2» και κω-
δικό 3558-09, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση υπ’ 
αρ. 95/30-12-2013 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ 
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Την υπό στοιχεία 21521/Κ6/25-02-2022 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετατροπή του Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο του φορέα με 
την επωνυμία “ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 
του ν. 4763/2020 (Α’ 254)» (Β’ 999).

7. Την υπό στοιχεία 32157/K6/22-03-2022 αίτηση τρο-
ποποίησης της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τα συνημ-
μένα σε αυτή δικαιολογητικά.

8. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη 
συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του 
ν.  4093/2012, όπως διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία 
ΔΑ/6324/20-04-2022 απόφασή του, της υπ’ αρ. 480ης/
19-04-2022 συνεδρίασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου του νομικού προσώπου με την επω-
νυμία «ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΙΡΙΣ Α.Ε.- ΚΔΒΜ» και κωδικό 
3558-09, λόγω προσθήκης νέας δομής στη διεύθυνση 
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 6, Τ.Κ. 41335, ΛΑΡΙΣΑ, με δυναμικότητα 89 
άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα άδεια προσαρτάται η υπό στοιχεία 
ΔΑ/6324/20-04-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
περί διατύπωσης θετικής γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

 Αριθμ. Α.1075 (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 15Α 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 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων 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, για τα έτη 2021 και 
επόμενα (Α’ 170)» (Β’ 1475).

4. Την υπό στοιχεία Α.1068/26.5.2022 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, για τα έτη 2021 και 
επόμενα (Α’ 170)»(Β’ 2618).

5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις 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 την υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη παροχής, επιπλέον, πρόσθετου χρόνου 
για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης 
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δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
για το ημερολογιακό έτος 2021.

7. 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 διασταύ-
ρωση πληροφοριών της παρ.  3 του άρθρου 14 του 
ν.  4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α’  170)» 
(Β’ 1475), ως ακολούθως:

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 30.6.2022.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030091506220004*




