
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 
του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), όπως ισχύει.

2 Παράταση προθεσμίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 145125 ΕΞ 2020 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/

10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών 

για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 

του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), όπως ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο-

λογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α’  17).
β) Του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 «Νέος Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος» (Α’  167).
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4038/2012 «Επεί-

γουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του με-
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 14).

δ) Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (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).

ε) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και τη Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’  87).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/
2005, Α’  98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύστα-
ση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Β’  2901).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 338/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο 
Ζαββό»  (Β’ 3051).

6. Την υπ’ αρ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρ-
μοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για 
την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
και του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».

7. Την υπ’ αρ. 3648/387/30-3-2012 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επι-
χορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύ-
ρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρου 36 του
ν. 2459/1997» (Β’ 985).

8. Τις υπ’  αρ. 537/2005 και 15/2008 Γνωμοδοτήσεις 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

9. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C326/
26-10-2012),
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β) τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(και ιδίως το άρθρο 50),

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 30),

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 
16ης Δεκεμβρίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44) και

ε) τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το άρ-
θρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και 
το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1388/
2014.

10. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-5-2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997» (Β΄ 1207), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

11. Την ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης προς τρο-
ποποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών με στόχο την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστρεπτικών συ-
νεπειών θεομηνιών, οι οποίες απαιτούν την οικονομική 
ενίσχυση των πληγέντων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10-5-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθο-
ρισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικα-
θίσταται ως ακολούθως:

«2. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διε-
νεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, 
εντός εξαμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και 
ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρή-
σεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν 
στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικα-
θίσταται ως ακολούθως:

«1. Η αρμόδια περιφέρεια για την καταγραφή και 
εκτίμηση ζημιών των επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, υποβάλλει τα 
παρακάτω στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, εντός εξαμήνου από την έκδοση της 
κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγεί-
σας περιοχής».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10-5-2011 απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ 

Ι

   Αριθμ. Α.1278 (2)
Παράταση προθεσμίας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 

«Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδή-
ματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 330) και 
ειδικότερα την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 αυτού, 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 
πρώτου 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 ισχύ-
ουν και την υπ’ αρ. 5294/17-01-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»  (ΥΟΔΔ 27).

5. Την υπό στοιχεία Δ. OPΓ. A 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Α. 1206/2020 (Β’ 4173) απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

7. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
αίτησης για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό 
φόρο επί των ακινήτων, λόγω των ειδικών συνθηκών 
που επικρατούν στη χώρα και του περιορισμού της κυ-
κλοφορίας, εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που ορίζεται στο 
τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 
1206/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., παρα-
τείνεται έως και την 31-01-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02056362112200002*




