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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας για
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 17, 18 και
19-09-2020.

2

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες
βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) στις
18-09-2020.

3

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά
φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες)
στις 17-09-2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1210
(1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές των Περιφερειών
Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών
που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα
(έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 17, 18
και 19-09-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982, όπως ισχύει, με το
οποίο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να

Αρ. Φύλλου 4127

παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ. (Α’ 114).
2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994,
όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από
τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο
αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (Α’ 238).
3. Το ν.δ. 356/1974 (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4174/2013 (Α’ 170 -Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’
94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Την υπ’ αρ. 6918/20-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46ΜΤΛΒΥΧ5), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 Μαρτίου 2021
ο Δήμος Αργιθέας της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντο-
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νες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
18-09-2020 στον ανωτέρω Δήμο.
12. Την υπ’ αρ. 6922/20-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 627Ω46ΜΤΛΒΑΚΗ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 Μαρτίου 2021
ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
18-09-2020 στον ανωτέρω Δήμο.
13. Την υπ’ αρ. 6923/20-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΖΚΣ46ΜΤΛΒΞΤΝ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 Μαρτίου 2021
ο Δήμος Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
18-09-2020 στον ανωτέρω Δήμο.
14. Την υπ’ αρ. 6920/20-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 62Κ846ΜΤΛΒ92Ψ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 Μαρτίου
2021 η Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών
και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις,
πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στην
ανωτέρω περιοχή.
15. Την υπ’ αρ. 6921/20-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 94ΣΓ46ΜΤΛΒ6Ξ2), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 Μαρτίου 2021
ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
(έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν
στις 18-09-2020 στον ανωτέρω Δήμο.
16. Την υπ’ αρ. 6939/20-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ψ71Ξ46ΜΤΛΒ2ΕΑ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 Μαρτίου 2021
ο Δήμος Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
18-09-2020 στον ανωτέρω Δήμο.
17. Την υπ’ αρ. 6924/20-09-2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
690646ΜΤΛΒ-4ΦΡ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
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έως και 18 Μαρτίου 2021 ο Δήμος Μουζακίου της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτός από τις Κοινότητες Μουζακίου, Ανθοχωρίου, Βατσουνίας, Αμυγδαλής, Πόρτης,
Οξυάς, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής
και Πευκόφυτου της Δ.Ε. Μουζακίου του Δήμου
Μουζακίου που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως
06-01-2021, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18 και
19-09-2020 στον ανωτέρω Δήμο.
18. Την υπ’ αρ. 6925/20-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΤ7046ΜΤΛΒΩ5Φ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 5 Απριλίου 2021
ο Δήμος Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
18-09-2020 στον ανωτέρω Δήμο.
19. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 18-03-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στις περιοχές:
- του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής ενότητας
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- της Δ.Ε. Λιανοκλαδίου, των Κοινοτήτων Υπάτης,
Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών, Κομποτάδων, Αργυροχωρίου, Λαδικούς, Καστανέας, Νεοχωρίου Υπάτης της
Δ.Ε. Υπάτης, των Κοινοτήτων Ροδίτσης, Ανθήλης, Αγίας
Παρασκευής, Φραντζή, Λυγαριάς της Δ.Ε. Λαμιέων, των
Κοινοτήτων Μοσχοχωρίου και Γοργοποτάμου της Δ.Ε.
Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου της Δ.Ε. Ξυνιάδος του
Δήμου Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- της Δ.Ε. Απολλωνίων, της Κοινότητας Πόρου της Δ.Ε.
Ελλομένου, της Κοινότητας Φτερνού της Δ.Ε. Ελλομένου, της Δ.Ε. Καλάμου και της Δ.Ε. Κάστου του Δήμου
Λευκάδας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
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- της Δ.Ε. Αλμυρού, της Δ.Ε. Ανάβρας, της Κοινότητας Αμαλιάπολης και Βρύναινων της Δ.Ε. Σούρπης και
της Κοινότητας Πτελέου της Δ.Ε. Πτελέου του Δήμου
Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
- της Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας
- του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που λήγουν ή
έληξαν από 18-09-2020 μέχρι και 18-03-2021. Έως την
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα,
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 18-03-2021 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 18-09-2020
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Α.1211
(2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες
βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) στις
18-09-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982, όπως ισχύει, με τις
οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να
παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ. (Α’ 114).
2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994,
όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από
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τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο
αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (Α’ 238).
3. Το ν.δ. 356/1974 (Α’ 90- Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4174/2013 (Α’ 170-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική
και οικονομική ζωή στις αναφερόμενες περιοχές.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 18-03-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στις Κοινότητες Μεσοποταμίας, Κλωνίου και Αγ.
Σώστου της Δ.Ε. Σπερχιάδας, στις Κοινότητες Καστρίου
(συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Παλλουρίου) και
Γραμμένης της Δ.Ε. Μακρακώμης και στην Κοινότητα
Πιτσιωτών της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού του
Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που λήγουν ή
έληξαν από 18-09-2020 μέχρι και 18-03-2021. Έως την
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα,
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 18-03-2021 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 18-09-2020
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία
καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις,
πλημμύρες) στις 17-09-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982, όπως ισχύει, με το
οποίο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να
παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ. (Α’ 114).
2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994,
όπως ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από
τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο
αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (Α’ 238).
3. Το ν.δ. 356/1974 (Α’ 90- Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170-Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύει.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
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θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’
94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Την υπ’ αρ. 6895/18-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ1ΔΝ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 17 Μαρτίου
2021 οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης
και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17-09-2020 στις παραπάνω
περιοχές.
12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 17-03-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης
και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που λήγουν
ή έληξαν από 17-09-2020 μέχρι και 17-03-2021. Έως την
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα,
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 17-03-2021 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 17-09-2020
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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