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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 3131

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «BEAUTY ME
ACADEMY» του φορέα «EKATERINA KOROLEVA».

Αριθμ. 76430/Κ6
(1)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «BEAUTY ME
ACADEMY» του φορέα «EKATERINA KOROLEVA».

2

Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ
ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - Κε.Δι.Βι.Μ.2» του
φορέα «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
λόγω προσθήκης νέας δομής.

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

3

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142).

4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της
έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και
κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει.

5

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου
Χίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», παρ. Θ του άρθρου πρώτου (Α΄ 222).
2. Τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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
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άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η περ. δ΄ προστέθηκε
με το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
(Α΄ 193).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία 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).
5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19.12.2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 6030).
6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19.12.2018 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).
7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123).
10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 513)
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπό στοιχεία Κ1/115952/7.9.2020 αίτηση
του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «EKATERINA
KOROLEVA», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
12. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/12108/12.4.2021 απόφασή του, της υπ’ αρ.
442/9.4.2021 συνεδρίασης.
13. Την υπό στοιχεία 72297/Κ6/17.6.2021 δήλωση
του αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυμία
«EKATERINA KOROLEVA», ότι επιθυμεί την εξέταση της
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υπό στοιχεία Κ1/115952/7.9.2020 αίτησής του, όπως έχει
υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «BEAUTY ME ACADEMY»
και κωδικό 21176430, στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «EKATERINA KOROLEVA» με δομή στη διεύθυνση
AΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 17, Τ.Κ. 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με δυναμικότητα 18 άτομα και χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.
Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία
ΔΑ/12108/12.4.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
περί θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου
169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η χορήγηση της παρούσας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με
τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις
30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω
διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 76955/Κ6
(2)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ
ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - Κε.Δι.Βι.Μ.2» του
φορέα «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
λόγω προσθήκης νέας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», παρ. Θ του άρθρου πρώτου (Α΄ 222).
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2. Τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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), όπως η περ. δ΄ προστέθηκε
με το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
(Α΄ 193).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία 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).
5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19.12.2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 6030).
6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19.12.2018 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).
7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123).
10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 513)
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Δύο με διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛ-
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ΛΑΔΟΣ ΑΕ - Κε.Δι.Βι.Μ.2» με κωδικό 2000055, που εκδόθηκε με την απόφαση της υπ’ αρ. 325/26.7.2018 και υπ’
αρ. 329/31.8.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», όπως ισχύει.
12. Την υπό στοιχεία Κ1/152242/1.10.2019 αίτηση του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
13. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/10866/30.3.2021 απόφασή του, της υπ’ αρ.
441/29.3.2021 συνεδρίασης.
14. Την υπό στοιχεία 73546/Κ6/22.6.2021 δήλωση του
αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ
ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό στοιχεία Κ1/152242/1.10.2019 αίτησής του,
όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - Κε.Δι.Βι.Μ.2» και κωδικό 2000055,
στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» λόγω προσθήκης νέας δομής
στη διεύθυνση ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 404, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ, με δυναμικότητα 250 άτομα
και με πρόσβαση ΑμεΑ.
Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/10866/
30.3.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί θετικής
διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου
169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η τροποποίηση της παρούσας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και
(2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο
53, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω
προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως
τις 30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω
διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522
(3)
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142),
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787.2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά,
ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (A΄ 44).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).
8. Το γεγονός ότι συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι
αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., καθώς
εξακολουθούν να συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
9. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου
του ν. 4787.2021 (A΄ 44) για την υποχρεωτική εκπόνηση
Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως
και την 30η.9.2021.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Α.1156
(4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της
έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως
προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).
γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).
δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
6. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
7. Την υπό στοιχείο 1 της 20.1.2016 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, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου
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Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία
5294ΕΞ2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και
κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)»
(Β΄ 2470), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση
της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA
οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων (ανά χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό
και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους.
Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και είτε αναλυτικά
είτε συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές τακτοποίησης
εσόδων / εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης,
χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των εγγραφών,
κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα,
εκτός από τις περιπτώσεις που με βάση την κείμενη
νομοθεσία ορίζεται η υποχρέωση διαβίβαση αυτών με
αναλυτική διάκριση».
3. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα
δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. γ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του
επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.
Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν
αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε
διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβι-
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βάζονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου
μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και
2022, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π.,
οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι
οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα
της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα,
συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά
περίπτωση.».
5. Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 4, η διαβίβαση πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα
με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό - διπλογραφικό). Στην περ. στ΄ της ίδιας ως άνω
παραγράφου, κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την
υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από
το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των
τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Επιπλέον
στο ίδιο χρονικό διάστημα και στην περίπτωση κατά την
οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο
λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης
διαβίβασης».
6. Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε) Στην περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη, της
υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων
των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη, ο χαρακτηρισμός του εσόδου διαβιβάζεται από
τον εκδότη εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης
προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.
3 του άρθρου 5. Επιπλέον στην περίπτωση διαβίβασης
με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό του εσόδου, εντός μηνός από τη λήξη της
τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 5.».
7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 7
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
α) Από την 20.7.2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της
σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης
εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών
στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και
μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς
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και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση
αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από
20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
β) Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται
να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα
δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων
και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το
παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους
διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις
επόμενες περ. γ) έως ε).
γ) Έως και την 28.2.2021 δύνανται να διαβιβάζονται
στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης
και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν
εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός
από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ ανωτέρω. Ειδικά
στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για
στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31.12.2020, αυτά
δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 1.3.2021
έως και 31.3.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και
να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30.4.2021.
δ) Έως την 31.3.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην
Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί
εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά
στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και
την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες
διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και
β΄ ανωτέρω.
ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση
των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020
έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την
31.3.2021.
στ) Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου
15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
ζ) Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί
εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς
και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από
την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων
εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει
τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις
οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το
φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες
ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές
οντότητες.
Έως και την 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της
σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης,
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τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που
αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα
από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, καθώς και την
31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της
παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που
οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με
την περ. α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη, στις παραπάνω
περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και
τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και
31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται
από το Λήπτη από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022. Ο
Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις
εν λόγω συναλλαγές έως και την 31.5.2022. Τα δεδομένα
της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα
δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά
μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.
η) Έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται
στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί
εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά
στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την
31.12.2021. Επιπλέον, έως και την 31.5.2022 δύνανται να
διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από το λήπτη των αγαθών
ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα
εξόδων των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4
της παρούσας. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων,
που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, διαβιβάζονται
διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα.
θ) Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και όχι
αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αυτής, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν
το υπόψη φορολογικό έτος.».
8. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. Στήλες Παραστατικών» της παρούσας
τροποποιείται η παρακάτω τιμή:
Στήλη 33_Κατηγορίες % Τελών στην υποκατηγορία
5_Εισφορά δακοκτονίας 2%, με αναγραφή ποσού ανά
περίπτωση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τεύχος B’ 3131/19.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 30937
(5)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
i. Των άρθρων 214, 225 και 238 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 108, 116, και 131 αντίστοιχα του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» (Α΄ 133) και των άρθρων
103 και 280 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
ii. Των άρθρων 239, 240 και 241 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
iii. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 «Κύρωση
της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του
Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 98).
iv. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις»
(Α΄ 98).
v. Του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).
vi. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
vii. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
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ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2) Την υπ’ αρ. 58/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, περί συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων του, σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Παιδείας» (Β΄ 761) η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
3738/307/16.3.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 20492/1799/8.12.2011
(Β΄ 2902) και υπ’ αρ. 4414/180/9.2.2012 (Β΄ 823) αποφάσεις αυτού καθώς και με τις υπ’ αρ. 10863/22.2.2017
(Β΄ 994) και υπ’ αρ. 51833/10.11.2020 (Β΄ 5083) αποφάσεις του Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3) Την υπ’ αρ. 31/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Χίου περί τροποποίησης της συστατικής του πράξης.
4) Την υπ’ αρ. 230/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χίου εκ της συνεδρίασης της 17ης Iουνίου
2021, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ’ αρ.
50604/23.6.2021 έγγραφο, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 230/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου περί τροποποίησης της υπ’ αρ.
58/2011 (Β΄ 761) απόφασής του, όπως ισχύει, αναφορικά
με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Χίου, ως προς την
παρ. 3 αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:
«Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται η οδός Μιχάλων 7 Χίος - Τ.Κ. 821 31».
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 30 Ιουνίου 2021
Ο Ασκών καθήκοντα
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

40386

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3131/19.07.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02031311907210008*

