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1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2 Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.  4172/2013 και 
δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων 
εισοδήματος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.146/124/148672/Z2 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258),

γ. τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει,

στ. 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),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η. του υπό στοιχεία 94774/Γ2/8.6.2018 εγγράφου της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων»,

θ. της υπ’ αρ. 59/7.2.2020 εγκυκλίου του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπό στοιχεία 4610 A/17.1.2018 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αφορά στο 
διορισμό του Σταύρου Βακερούδη στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανα-
λογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» (Γ΄ 110).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Την από 24.6.2020 αίτηση του Καθηγητή Σταύρου 
Βακερούδη για τη μεταβολή του γνωστικού του αντι-
κειμένου.

4. Την απόφαση της συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικο-
νομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
(υπ’ αρ. συν. 15η/2.7.2020) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η 
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του ως άνω Καθηγητή, καθώς και το γεγονός ότι στο εν 
λόγω Τμήμα δεν υπάρχουν Τομείς.

5. Το υπ’ αρ. 12999/8.7.2020 έγγραφο της Πρυτανείας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αφορά στην μεταβολή 
γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή Σταύρου Βακε-
ρούδη.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Σταύρου Βακερούδη του Μιχαήλ - Θεοδώρου, Επί-
κουρου Καθηγητή, του Τμήματος Στατιστικής και Ανα-
λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
από «Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», 
σε «Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2020 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Α. 1245 (2)
Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και 

δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων 

εισοδήματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7, του 

άρθρου 15, του άρθρου 18, του άρθρου 30, του άρθρου 
31 και του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως 
ισχύουν,

β) των άρθρων 3, 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68 και 
69 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύουν,

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 (Β΄ 4738) 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
(Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 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 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2014(Β΄  245), ΠΟΛ. 
1028/2014 (Β΄ 211), Α.1099/2019 (Β΄ 949), Α.1100/2019 
(Β΄ 951) και Α.1101/2019 (Β΄ 948) αποφάσεις του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του 
ν. 2020/1992 (Α΄ 34).

6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
φορολογουμένων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιό-
τητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου, εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής 
δόνησης που σημειώθηκε την 30ή Οκτωβρίου 2020 και 
των ζημιών που αυτή προκάλεσε, με αποτέλεσμα την 
απορρύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των 
κατοίκων των περιοχών αυτών.

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων λόγω τεχνικών δυ-
σχερειών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, καθώς και των 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν 
λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, που έχουν την έδρα 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν 
στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου με καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής από την 30η Οκτωβρίου 
2020 έως και την 29η Νοεμβρίου 2020, υποβάλλονται 
εμπροθέσμως μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020.

2. Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης α) παρακρατού-
μενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μι-
σθωτή εργασία και συντάξεις και β) παρακρατούμενου 
φόρου των διατάξεων του άρθρου 64 και των περ. α΄ 
και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, που 
αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πληρωμές 
που καταβλήθηκαν στον μήνα Αύγουστο του 2020 και 
έχουν καταληκτική ημερομηνία την 2α Νοεμβρίου 2020 
και υποβάλλονται αντίστοιχα, με αναλυτικές εγγραφές, 
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σύμφωνα με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2014 (Β΄ 245) 
και ΠΟΛ. 1028/2014 (Β΄ 211) αποφάσεις ΓΓΔΕ καθώς 
και τις Α.1099/2019 (Β΄ 949), Α.1100/2019 (Β΄ 951) και 
Α.1101/2019 (Β΄ 948) αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ, υπο-
βάλλονται εμπροθέσμως μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 
2020 από τους υπόχρεους που ανήκουν στη χωρική αρ-
μοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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*02048370411200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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