E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.04.09 13:24:10
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

17217

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.
8/65/οικ.3926/11-3-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 29ο
εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.»
(Β’ 1141).

2

Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων
υποχρεώσεων των οντοτήτων των περ. α), β) και γ)
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251)
που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9
της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β΄ 40/2021)
απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/75/οικ.5707
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/
Φ.8/65/οικ.3926/11-3-2022 κοινής υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων
στον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατανομή αυτών στα τμήματα
εξειδίκευσης.» (Β’ 1141).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 15Α και της παρ. 1 του άρθρου 17
του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 59).

Αρ. Φύλλου 1722

β. Της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
γ. Της περ. ιβ’) του άρθρου 20, της περ. θ’) του άρθρου
23 και του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
δ. Του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Α’ 203).
ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
στ. Της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
η. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
θ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 194).
ι. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
ια. Της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
ιβ. Της υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
2. Τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/
1-7-2015 (Β’ 1456) και ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/
15-6-2016 (Β’ 1813) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
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υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/63/οικ.20868/4-11-2021 (Β’ 5141) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί
του καθορισμού τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
3. Την υπ’ αρ. 5076/19-11-2021 απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Διατύπωση γνώμης για τον προσδιορισμό αριθμού
εισακτέων στον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
και την κατανομή αυτών σε τμήματα εξειδίκευσης», η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αρ.
4596/3-12-2021 έγγραφο της Προέδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
4. Tην υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/65/οικ.3926/11-3-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αριθμού
εισακτέων στον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.» (Β’ 1141, ΑΔΑ: Ψ63Ξ46ΜΤΛ6-63Σ)
5. Το υπό στοιχεία Φ.Π47-17174/Φ.20Α/30-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών «Στελέχωση Υπουργείου
Εξωτερικών με αποφοίτους της ΚΘ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» περί μη ύπαρξης ανάγκης στελέχωσης του Υπουργείου Εξωτερικών με αποφοίτους του Τμήματος
Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/17/οικ.5580/7-4-2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/65/οικ.3926/11-3-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.» (Β’ 1141), ως προς το αποφασιστικό της μέρος
με την αφαίρεση των δέκα (10) θέσεων του Τμήματος Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων και την κατανομή τους
ισομερώς, στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης και το Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στο
Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και ως εκ τούτου, το αποφασιστικό μέρος της ως άνω
απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:
«Ορίζουμε το συνολικό αριθμό των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό, σε εκατόν τριάντα πέντε (135) σπουδαστές οι οποίοι θα ενταχθούν
στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης ως εξής:
Τμήμα Εξειδίκευσης

Σπουδαστές

Γενικής Διοίκησης

35

Αναπτυξιακών - Περιφερειακών Πολιτικών

20

Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας
και Κοινωνικής
Φροντίδας

Πρόγραμμα Διοίκησης
Οργανισμών Κοινωνικής
Πολιτικής

20

Πρόγραμμα Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας

15

Ψηφιακής Πολιτικής

15

Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης

15

Πολιτισμού και Τουρισμού

15

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. Α.1045
(2)
Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των οντοτήτων των περ. α),
β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
(Α’ 251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020
(Β΄ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 73 του ιδίου κώδικα,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 3, 4, 6, 7
και 9 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
δ) του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και ιδίως τα άρθρα 20 και 22 του ιδίου νόμου.
ε) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και ιδίως τα άρθρα
3, 4, 6, 7 και 9 του ιδίου νόμου.
στ) του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 58), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 20 του
ιδίου νόμου.
ζ) του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίουΚύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών
περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις
για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 242) και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.
η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ) (Β’ 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και 372),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»
(Β’ 2983) και ιδίως τα άρθρα από 83 έως και 89 της ιδίας
απόφασης.

17219

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/2012 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση -Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών
μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και
λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων στην ΓΓΠΣ.» (Β’ 3517), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1218/2018
(Β’ 5562).
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1068936 ΕΞ 2020/
17-06-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 2457).
6. Την υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία
παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 1,
του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία
παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.» (Β’ 40/2021).
7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
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 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».
8. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών: α) της
παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020
(Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, αναφορικά με
την υποβολή στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, της «Υπεύθυνης Δήλωσης» και της «Ετήσιας κατάσταση αγορών
υγραερίου» και β) της παρ. 4 του άρθρου 9 της ίδιας
απόφασης αναφορικά με την υποβολή στο αρμόδιο
τελωνείο ελέγχου, της «Δήλωσης Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου» καθώς
και της σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση προθεσμιών
Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου τρέχοντος έτους,
για τις οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που παραλαμβάνουν,
ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο:
α) η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αναφορικά με την υποβολή της Υπεύθυνης
Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και της
«Ετήσιας κατάστασης αγορών υγραερίου», των περιπτώσεων γ) και δ), αντίστοιχα, της παρ. 1, του άρθρου 5 της
ίδιας απόφασης και
β) η προθεσμία της παρ. 4 άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αναφορικά με την υποβολή της «Δήλωσης Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή
χύδην υγραερίου» καθώς και της σχετικής βεβαίωσης
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του αρμόδιου μηχανικού, των περιπτώσεων α) και β),
αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 5, της ίδιας απόφασης.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 1722/09.04.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2022
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