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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναδρομικός ορισμός Διευθύντριας στο Αρσάκειο Δ.Σ. Ιωαννίνων σε εκτέλεση της 136/2018
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

2

Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/
16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β’ 21-5-2018), περί εξειδίκευσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών.

3

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων
απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47248/Ν1
(1)
Αναδρομικός ορισμός Διευθύντριας στο Αρσάκειο Δ.Σ. Ιωαννίνων σε εκτέλεση της 136/2018
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 20/24-1-1936 (Α’ 47) «Περί των Σχολείων της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
β) των άρθρων 34 και 37 του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί
Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών
Οικοτροφείων»,
γ) των άρθρων 12, 13 και 62 παρ. 7 του ν. 1566/1985
(Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν,
δ) του άρθρου 30, παρ. 4, του ν. 2009/1992, «Εθνικό
σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
και άλλες διατάξεις»,
ε) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114), «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεταφορών και
Δικτύων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων...»,
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στ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210), «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) τις αριθμ. Δ/28816/1980 (Β’ 1018), Δ/33042/1980
(Β’ 1099), Δ/2264/1981 (Β’ 79), Δ/15366/1981 (Β’ 348),
14799/Δ5/2006 (Β’ 1331), Φ.10/1898/Δ5/2009 (Β’ 780) και
Φ.10/96952/Δ5/2011 (Β’ 2059) υπουργικές αποφάσεις με
τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών
σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.),
θ) την 51857/Δ5/2004 (Γ 283) υπουργική απόφαση, με
την οποία η Ελένη Παπανικολάου εντάχθηκε σε οργανική
θέση σε ισότιμα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της Φ.Ε.
2. Το αριθμ. 123521/Ν1/19-7-2017 έγγραφο της ΔΠΕ
Ιωαννίνων με το οποίο διαβιβάστηκε η πρόταση (2141/
4-7-2017) του νομίμου εκπροσώπου της Φ.Ε. για τον
ορισμό της Ελένης Παπανικολάου ως Διευθύντριας στο Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ.) Ιωαννίνων
(κωδ. 7201006).
3. Την αριθμ. 20/13-9-2017 πράξη του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).
4. Την 173213/Ν1/16-10-2017 (Β’ 3867) απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ορισμός Δ/ντών και Υποδ/ντών για τα σχολεία
Α/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
για το σχολικό έτος 2017-2018.
5. Την 136/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Ιωαννίνων, με την οποία ακυρώθηκε η σιωπηρή άρνηση του Υπουργού Παιδείας να ορίσει την προτεινόμενη
ως Διευθύντρια του Αρσακείου Δ.Σ. Ιωαννίνων, όπως
αυτή εκδηλώθηκε με την προμνησθείσα υπουργική
απόφαση.
6. Την αριθμ. 3/7-3-2019 πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., με την
οποία διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη κατέχει τα νόμιμα προσόντα για τον ορισμό της στη θέση αυτή.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε αναδρομικά την Ελένη Παπανικολάου του
Κλέωνος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), ως
Διευθύντρια στο ιδιωτικό ισότιμο Αρσάκειο Δημοτικό
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Σχολείο Ιωαννίνων (κωδ. Myschool: 7201006) για το σχολικό έτος 2017-2018, σε εκτέλεση της 136/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Α.1110
(2)
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ
2018/16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β’ 21-5-2018), περί
εξειδίκευσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας
στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 100 Γ παρ. 5 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/
Α’/22-11-2001), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3
του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α’/3-8-2016) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α’/
15-5-2018) και ισχύει,
β) του ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/Α’/6-12-2005), με τον
οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Πλαίσιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού,
γ) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-5-2016) και ειδικότερα του άρθρου 41 αυτού,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ’ και δ’, καθώς
και του άρθρου 10, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α’/23-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Το Πρωτόκολλο για την Εξάλειψη του Παράνομου
Εμπορίου Προϊόντων Καπνού της Σύμβασης Πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, το οποίο υιοθετήθηκε στις 12-11-2012 στη Σεούλ.
6. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαίου 2003
(2003/361/ΕΚ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
7. Την Υ172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
Β’/3610/4-11-2016) «Καθορισμός σειράς τάξης των
Υπουργείων».
8. Την Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
204/Β’/27-1-2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016
(ΦΕΚ Β’ 3696/15-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
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10. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (ΦΕΚ 968/
Β’/22-3-2017) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
11. Την ανάγκη στάθμισης μεταξύ αφενός της αποτελεσματικής διασφάλισης του ελέγχου που καλούνται να
ασκούν τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων
καπνού, ώστε να αποτρέπεται η εκτροπή των προϊόντων
τους σε δίκτυα παράνομου εμπορίου, και αφετέρου της
διευκόλυνσης του εμπορίου και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ιδίως της λειτουργίας των μικρών
επιχειρήσεων.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 ΑΥΟ
«Εξειδίκευση των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην
εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών»
τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η κάτωθι περίπτωση ορισμού με αριθμό 22:
«Επαρκή Στοιχεία:
α) καταδίκη βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης
για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που
σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων
καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών,
πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα
ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
ή
β) τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων
καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε
σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
2. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 3
καταργείται.
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Το ίδιο θα πράττει η επιχείρηση
και στην περίπτωση που περιέλθουν με οποιονδήποτε
τρόπο στη γνώση της επαρκή στοιχεία ότι ο πελάτης ή
προμηθευτής έχει παράνομα εμπλακεί κατά το χρονικό
διάστημα των τελευταίων 5 ετών στην πώληση, διανομή,
αποθήκευση ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
4. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 3
τροποποιείται ως εξής: «(β) για εγκεκριμένους πελάτες οι
οποίοι είναι πρώτοι αγοραστές, υπενθύμιση ότι ο νόμος
και η παρούσα υπουργική απόφαση απαιτεί να αγοράζουν καπνικά προϊόντα της επιχείρησης μόνο για πώληση ή διανομή σε ποσότητες ανάλογες με τη ζήτηση στην
προοριζόμενη αγορά και ότι η επιχείρηση θα αρνηθεί
να τους πωλήσει καπνικά προϊόντα της επιχείρησης σε
μεγαλύτερες ποσότητες».
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5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 τροποποιείται ως
εξής: «Η κάθε επιχείρηση πωλεί και διανέμει καπνικά
προϊόντα σε ποσότητες που είναι ανάλογες με τη ζήτηση στην αγορά που απευθύνεται ο εκάστοτε Πελάτης και
αρνείται να πωλεί καπνικά προϊόντα σε ποσότητες που
υπερβαίνουν αυτή την ποσότητα».
6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 καταργούνται.
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της επιχείρησης επαρκή στοιχεία ότι κάποιος μεταγενέστερος
αγοραστής παράνομα ενεπλάκη στην πώληση, διανομή,
αποθήκευση ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών ή παραποιημένων βιομηχανοποιημένων
καπνών, η επιχείρηση ζητά από τον πρώτο αγοραστή
των βιομηχανοποιημένων καπνών της που πωλεί απευθείας τα βιομηχανοποιημένα καπνά της στον εν λόγω
μεταγενέστερο αγοραστή, να παύσει να τον προμηθεύει».
8. Η υποπερίπτωση δ’ της περίπτωσης 1 του άρθρου 11
αντικαθίσταται ως εξής: «τοις μετρητοίς, για την εξόφληση φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται για αγορά
αγαθών συνολικής αξίας έως πεντακοσίων (500) ευρώ».
9. Η περίπτωση 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως
εξής: «Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται στο ίδιο νόμισμα και στο ίδιο ποσό με το τιμολόγιο ή τα τιμολόγια,
επιτρεπομένης της τμηματικής καταβολής».
10. Προστίθεται περίπτωση (5) στο άρθρο 11 ως
ακολούθως: «Οι πωλήσεις καπνικών προϊόντων μεταξύ
επιχειρήσεων πραγματοποιούνται με την έκδοση τιμολογίων που δεν περιλαμβάνουν άλλα αγαθά ή υπηρεσίες».
Άρθρο 2.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Aριθμ. Α.1115
(3)
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων
απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως
ισχύουν,
β) του άρθρου 7 και των παραγράφων 3, 4 του άρθρου
15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
γ) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 43Α, 45, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 67, 68 και 69 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
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δ) των άρθρων 31 και 34 του ν. 4174/2013,
ε) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1049/2014 (429 Β’), της
απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1048/2014 (417 και 775 Β’) και της
απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1031/2014 (261 Β’),
στ) της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1099/18.3.2019
(949 Β’) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕΑ.1101/
18.3.2019 (948 Β’).
2. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 142/2017 (Α’1 81) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών» όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το «Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε.) του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
7. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β’3696) απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
9. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372
Β’) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
10. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης
κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις
εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις και
από επιχειρηματική δραστηριότητα, από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.
11. Την ανάγκη διευκόλυνσης ως προς τη δημιουργία
του ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις και από επιχειρηματική
δραστηριότητα που υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, από τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων στα εισοδήματα αυτά που
υποβάλλονται επίσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet με
αναλυτικές εγγραφές.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις και β) παρακρατούμενου φόρου
των διατάξεων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πληρωμές που
καταβλήθηκαν στον μήνα Ιανουάριο του 2019 και έχουν
καταληκτική ημερομηνία την 1η Απριλίου 2019 και υπο-
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βάλλονται αντίστοιχα, με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τις α) Α. 1099/2019 και β) Α. 1101/2019 αποφάσεις
Διοικητή ΑΑΔΕ, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι την
22 Απριλίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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