
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών των κοινοτήτων Ελαίας, Καλλιθέας, 
Ερατεινής, Τολοφώνα, Πάνορμου, Μακρινής της 
Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος και των κοινο-
τήτων Σώταινας και Αμυγδαλιάς της Δημοτικής 
Ενότητας Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 05-08-2021.

2 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών των κοινοτήτων Λανθίου, Χαριάς και 
Λαντζοίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης και 
των κοινοτήτων Βαρβάσαινας, Κολιρίου, Παλαι-
οβαρβάσαινας της Δημοτικής Ενότητας Πύργου 
του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέ-
κυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις πε-
ριοχές στις 04-08-2021.

3 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών των Κοινοτήτων Θυρίου και Δρυμού 
της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου 
Ακτίου - Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων ανα-
γκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδη-
λώθηκε στις περιοχές στις 30-07-2021.

4 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών της Κοινότητας Βλαχοπούλου της 
Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα, των Κοινοτή-
των Βασιλιτσίου και Χρυσοκελλαριάς της Δημοτι-
κής Ενότητας Κορώνης και της Κοινότητας Κρεμ-
μυδίων της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων του 
Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές από τις 
02-08-2021 έως την 06-08-2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1193 (1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών των κοινοτήτων Ελαίας, Καλλιθέας, 
Ερατεινής, Τολοφώνα, Πάνορμου, Μακρινής της 
Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος και των κοινο-
τήτων Σώταινας και Αμυγδαλιάς της Δημοτικής 
Ενότητας Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 05-08-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση 

ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών 
και δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α΄ 114), με τις οποίες 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, 
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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.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του
ν. 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 
πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, 
με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποί-
ες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «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-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.

11. Την υπ’ αρ. 7294/07-08-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΙΦ946ΜΤΛΒ-
1ΨΨ), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 07-02-2022 οι κοινό-
τητες Ελαίας, Καλλιθέας, Ερατεινής, Τολοφώνα, Πάνορ-
μου, Μακρινής της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος και οι 
κοινότητες Σώταινας και Αμυγδαλιάς της Δημοτικής Ενό-
τητας Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

12. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως απο-
τέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική 
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 07-02-2022 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση 
στις κοινότητες Ελαίας, Καλλιθέας, Ερατεινής, Τολοφώνα, 
Πάνορμου, Μακρινής της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώ-
νος και στις κοινότητες Σώταινας και Αμυγδαλιάς της 
Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας 
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, που λήγουν ή έληξαν από 05-08-2021 
μέχρι και 07-02-2022. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις 
ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθε-
σμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσε-
ων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 07-02-2022 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 05-08-2021 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Α.1194 (2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών των κοινοτήτων Λανθίου, Χαριάς 
και Λαντζοίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης 
και των κοινοτήτων Βαρβάσαινας, Κολιρίου, Πα-
λαιοβαρβάσαινας της Δημοτικής Ενότητας Πύρ-
γου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών 
που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώ-

θηκε στις περιοχές στις 04-08-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθ-

μιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολο-
γικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α΄ 114), 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.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του
ν. 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 
πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, 
με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποί-
ες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
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7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «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-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.

11. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως απο-
τέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική 
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 04-02-2022 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάστα-
ση στις κοινότητες Λανθίου, Χαριάς και Λαντζοίου της 
Δημοτικής Ενότητας Ωλένης και στις κοινότητες Βαρβά-
σαινας, Κολιρίου, Παλαιοβαρβάσαινας της Δημοτικής 
Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που 
λήγουν ή έληξαν από 04-08-2021 μέχρι και 04-02-2022. 
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και 
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής 
των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 04-02-2022 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04-08-2021 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Α.1195 (3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών των Κοινοτήτων Θυρίου και Δρυ-

μού της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του 

Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενό-

τητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυ-

τικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς 

που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 30-07-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμι-

ση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών 
και δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α΄ 114), με τις οποίες 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, 
με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προ-
θεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το 
Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του
ν. 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 
πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, 
με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποί-
ες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «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-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.

11. Την υπ’ αρ. 7413/12-08-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΕΣΚ46ΜΤΛΒ-
5ΤΟ), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 31 Ιανουαρίου 2022 
οι Κοινότητες Θυρίου και Δρυμού της Δημοτικής Ενότη-
τας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Περι-
φερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

12. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως απο-
τέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική 
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31-01-2022 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση 
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στις Κοινότητες Θυρίου και Δρυμού της Δημοτικής Ενό-
τητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Περι-
φερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, που λήγουν ή έληξαν από 30-07-2021
μέχρι και 31-01-2022. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις 
ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθε-
σμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσε-
ων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31-01-2022 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 30-07-2021 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι   

 Αριθμ. Α.1196 (4)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών της Κοινότητας Βλαχοπούλου της 

Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα, των Κοινο-

τήτων Βασιλιτσίου και Χρυσοκελλαριάς της Δη-

μοτικής Ενότητας Κορώνης και της Κοινότητας 

Κρεμμυδίων της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχω-

ρίων του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς 

που εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές από 

τις 02-08-2021 έως την 06-08-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμι-

ση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών 
και δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α΄ 114), με τις οποίες 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, 
με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προ-
θεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το 
Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του
ν. 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 
πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, 
με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποί-
ες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «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-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.

11. Την υπ’ αρ. 7490/12-08-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΞ3Μ46ΜΤΛΒ-
1Δ0), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 2 Φεβρουαρίου 
2022 η Κοινότητα Βλαχόπουλου της Δημοτικής Ενότητας 
Παπαφλέσσα, οι Κοινότητες Βασιλιτσίου και Χρυσοκελ-
λαριάς της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης και η Κοινότη-
τα Κρεμμυδίων της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων του 
Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

12. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως απο-
τέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική 
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 02-02-2022 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση 
στην Κοινότητα Βλαχοπούλου της Δημοτικής Ενότητας 
Παπαφλέσσα, στις Κοινότητες Βασιλιτσίου και Χρυσοκελ-
λαριάς της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης και στην Κοινό-
τητα Κρεμμυδίων της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων 
του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου που 
λήγουν ή έληξαν από 02-08-2021 μέχρι και 02-02-2022.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και 
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής 
των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 02-02-2022 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 02-08-2021 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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