
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α. 1220 
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τε-

λών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική ημε-

ρομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/ 

1992 (Α΄ 34), όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) - (Κ.Ε.Δ.Ε.), 

όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) -(Κ.Φ.Δ.), 

όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου 

άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύ-
στασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 
και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν.

5. Την 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβου-
λίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/ 
2016, όπως ισχύουν και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, των 
άρθρων 53, 54 και 55 του ν. 4389/2016, του π.δ. 28ης 
Ιουλίου 1931, του ν. 1676/1986, του αρ. 6Α ν. 2939/2001, 
του αρ. 29 του ν. 3492/2006.

7. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
(Β’ 130) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

8. α. Την υπ’  αρ. 6918/20.09.2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
ΨΝΤΧ46ΜΤΛΒΥΧ5), με την οποία κηρύχθηκε σε κατά-
σταση 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 (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκ-
δηλώθηκαν στις 18.09.2020 στον ανωτέρω Δήμο.

β. Την υπ’ αρ. 6922/20.09.2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 627Ω46ΜΤΛΒΑ-
ΚΗ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 Μαρτίου 2021 
ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών 
που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντο-
νες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 
18.09.2020 στον ανωτέρω Δήμο.

γ. Την υπ’  αρ. 6923/20.09.2020 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
ΩΖΚΣ46ΜΤΛΒΞΤΝ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατά-
σταση 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 εκ-
δηλώθηκαν στις 18.09.2020 στον ανωτέρω Δήμο.

δ. Την υπ’  αρ. 6920/20.09.2020 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
62Κ846ΜΤΛΒ92Ψ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατά-
σταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 
και 18 Μαρτίου 2021 η Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων του 
Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικά-
λων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπει-
ών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
(έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν 
στις 18.09.2020 στην ανωτέρω περιοχή.

ε. Την υπ’  αρ. 6921/20.09.2020 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
94ΣΓ46ΜΤΛΒ6Ξ2), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάστα-
ση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 
Μαρτίου 2021 ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
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για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη δι-
αχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) 
που εκδηλώθηκαν στις 18.09.2020 στον ανωτέρω Δήμο.

στ. Την υπ’  αρ. 6939/20.09.2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
Ψ71Ξ46ΜΤΛΒ2ΕΑ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατά-
σταση 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 εκ-
δηλώθηκαν στις 18.09.2020 στον ανωτέρω Δήμο.

ζ. 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 έως και 18 Μαρτίου 2021 
ο Δήμος Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρ-
δίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτός από τις Κοινό-
τητες Μουζακίου, Ανθοχωρίου, Βατσουνίας, Αμυγδαλής, 
Πόρτης, Οξυάς, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπη-
γής και Πευκόφυτου της Δ.Ε. Μουζακίου του Δήμου Μου-
ζακίου 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 εκ-
δηλώθηκαν στις 18 και 19.09.2020 στον ανωτέρω Δήμο.

η) Την υπ’  αρ. 6925/20.09.2020 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
ΨΤ7046ΜΤΛΒΩ5Φ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατά-
σταση 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 εκ-
δηλώθηκαν στις 18.09.2020 στον ανωτέρω Δήμο.

θ) Την υπ’  αρ. 6895/18.09.2020 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ1ΔΝ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατά-
σταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 
17 Μαρτίου 2021 οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνί-
ας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη δια-

χείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα και-
ρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που 
εκδηλώθηκαν στις 17.09.2020 στις παραπάνω περιοχές.

9. Τις υπ’ αρ. 1210/2020, 1211/2020, 1212/2020 απο-
φάσεις Υφυπουργού Οικονομικών για την παράταση 
και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις 
πληγείσες κατά τις 17-19.9.2020 περιοχές.

10. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων τελών και ειδικών 
φορολογιών, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδη-
λώθηκαν στις παραπάνω περιοχές και των ζημιών που 
προκλήθηκαν από αυτές με αποτέλεσμα την απορρύθ-
μιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωή των κατοίκων 
περιοχών αυτών.

11. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων τελών και ειδικών φο-
ρολογιών, λόγω τεχνικών δυσχερειών.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:

1. Παρατείνεται έως και την 7.10.2020 η προθεσμία 
της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου δι-
αμονής, περιβαλλοντικού τέλους, με καταληκτική ημε-
ρομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

2. Εξαιρετικά παρατείνεται έως και την 26.10.2020 η 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής, 
περιβαλλοντικού τέλους, τελών χαρτοσήμου και φόρου 
συγκέντρωσης κεφαλαίου, με καταληκτική ημερομη-
νία την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για τους υπόχρεους 
που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστη-
ριότητας στις πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε 
κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολι-
τικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στα έχοντας 
υπόψη στην περίπτωση 8.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπο-
γραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042633009200002*




