
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών των Κοινοτήτων Δασοχωρίου, Κάτω 
Μελπείας, Αγριλοβούνου, Διαβολιτσίου, Παρα-
πουγκίου, Καρνασίου και Δεσύλλα της Δημοτικής 
Ενότητας Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας της Περι-
φερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 04-08-2021.

2 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών των Κοινοτήτων Σιδηροκάστρου, Λυγερέ-
ας, Κρήνης, Αιγιών, Γυθείου, Πλατάνου, Κονακίων, 
Μυρσίνης, Αγίου Βασιλείου, Μαραθέας, Καρβελά, 
Σκαμνακίου, Καρυουπόλεως και Νεοχωρίου της 
Δημοτικής Ενότητας Γυθείου, των Κοινοτήτων Κα-
στανιάς, Σελεγουδίου, Αγίου Νικολάου, Κόκκινων 
Λουριών, Μελίσσης και Αρχοντικού της Δημοτικής 
Ενότητας Σμήνους και των Κοινοτήτων Καρέας, 
Κρυονερίου και Γέρμας της Δημοτικής Ενότητας 
Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περι-
φερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 03-08-2021.

3 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών στις ΔΕ Τροπαίων και Ηραίας του Δήμου 
Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας της περιφέρειας Πε-
λοποννήσου για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκ-
δηλώθηκε στις περιοχές στις 06-08-2021.

4 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών στις κοινότητες Δροσιάς και Σκιαδά 
της ΔΕ Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου της ΠΕ 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέ-
κυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις πε-
ριοχές στις 28-07-2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1197 (1)

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών των Κοινοτήτων Δασοχωρίου, Κάτω 

Μελπείας, Αγριλοβούνου, Διαβολιτσίου, Παρα-

πουγκίου, Καρνασίου και Δεσύλλα της Δημοτικής 

Ενότητας Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας της Περι-

φερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς 

που εκδηλώθηκε 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, δασμο-
λογικών 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 περιπτώ-
σεις 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 31.12.93 και 6.7.94 πέ-
ντε 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).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 Υ2/9-7-2019 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. 7489/11-08-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΚΒΑ46ΜΤΛΒ-
ΣΔΧ), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 04-02-2022 οι 
Κοινότητες Δασοχωρίου, Κάτω Μελπείας, Αγριλοβούνου, 
Διαβολιτσίου, Παραπουγκίου, Καρνασίου και Δεσύλλα 
της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας 
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 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 εγκατάσταση 
στις Κοινότητες Δασοχωρίου, Κάτω Μελπείας, Αγριλο-
βούνου, Διαβολιτσίου, Παραπουγκίου, Καρνασίου και 
Δεσύλλα της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας του Δήμου 
Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, που λήγουν ή έληξαν από 
04-08-2021 μέχρι και 04-02-2022. Έως την ίδια ημερομη-
νία 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 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 

   Αριθμ. Α.1198 (2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών των Κοινοτήτων Σιδηροκάστρου, 

Λυγερέας, Κρήνης, Αιγιών, Γυθείου, Πλατάνου, 

Κονακίων, Μυρσίνης, Αγίου Βασιλείου, Μαρα-

θέας, Καρβελά, Σκαμνακίου, Καρυουπόλεως και 

Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου, 

των Κοινοτήτων Καστανιάς, Σελεγουδίου, Αγίου 

Νικολάου, Κόκκινων Λουριών, Μελίσσης και Αρ-

χοντικού της Δημοτικής Ενότητας Σμήνους και 

των Κοινοτήτων Καρέας, Κρυονερίου και Γέρμας 

της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου του Δήμου Ανα-

τολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λα-

κωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προ-

έκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 

περιοχές στις 03-08-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

μιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμο-
λογικών 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 περιπτώ-
σεις 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 31.12.93 και 6.7.94 πέ-
ντε 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 Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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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. 7492/11-08-2021 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΓΜΡ46
ΜΤΛΒ-Χ77), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάστα-
ση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 
03-02-2022 οι Κοινότητες Σιδηροκάστρου, Λυγερέα, 
Κρήνης, Αιγιών, Γυθείου, Πλατάνου, Κονακίων, Μυρσί-
νης, Αγίου Βασιλείου, Μαραθέας, Καρβελά, Σκαμνακίου, 
Καρυουπόλεως και Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Γυθείου, οι Κοινότητες Καστανιάς, Σελεγουδίου, Αγίου 
Νικολάου, Κόκκινων Λουριών, Μελίσσης και Αρχοντι-
κού της Δημοτικής Ενότητας Σμήνους και οι Κοινό-
τητες Καρέας, Κρυονερίου και Γέρμας της Δημοτικής 
Ενότητας Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας 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 03-02-2022 οι προ-
θεσμίες 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 Σιδηροκάστρου, Λυ-
γερέας, Κρήνης, Αιγιών, Γυθείου, Πλατάνου, Κονακίων, 
Μυρσίνης, Αγίου Βασιλείου, Μαραθέας, Καρβελά, Σκα-
μνακίου, Καρυουπόλεως και Νεοχωρίου της Δημοτικής 
Ενότητας Γυθείου, στις Κοινότητες Καστανιάς, Σελεγου-
δίου, Αγίου Νικολάου, Κόκκινων Λουριών, Μελίσσης 
και Αρχοντικού της Δημοτικής Ενότητας Σμήνους και 
στις Κοινότητες Καρέας, Κρυονερίου και Γέρμας της 
Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής 
Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου, που λήγουν ή έληξαν από 
03-08-2021 μέχρι και 03-02-2022. Έως την ίδια ημερομη-
νία 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 03-02-2022 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 03-08-2021 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

    Αριθμ. Α.1199 (3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιω-
μένων οφειλών στις ΔΕ Τροπαίων και Ηραίας 
του Δήμου Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας της πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 
06-08-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

μιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμο-
λογικών 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 31.12.93 και 6.7.94 πέ-
ντε 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 Υ2/9-7-2019 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. 7494/11.08.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:93ΦΥ46ΜΤΛΒ-
Ε43), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07.02.2022 οι 
Δημοτικές Ενότητες Τροπαίων και Ηραίας του Δήμου 
Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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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 εγκατάστα-
ση στις Δημοτικές Ενότητες Τροπαίων και Ηραίας του 
Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκα-
δίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που λήγουν ή 
έληξαν από 06-08-2021 μέχρι και 07-02-2022. Έως την 
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, 
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσε-
ων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 07-02-2022 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 06-08-2021 
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.1200 (4)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών στις κοινότητες Δροσιάς και Σκια-

δά της ΔΕ Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου της ΠΕ 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προ-

έκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 

περιοχές στις 28-07-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

μιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμο-
λογικών 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 περιπτώ-
σεις 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 31.12.93 και 6.7.94 πέ-
ντε 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 Υ2/9-7-2019 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. 7090/03.08.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:96ΨΔ46ΜΤΛΒ-
ΟΥΑ), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 28.01.2022 οι 
κοινότητες Δροσιάς και Σκιαδά της Δημοτικής Ενότητας 
Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου της Περιφερειακής Ενό-
τητας Αχαΐας 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 28-01-2022 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 εγκατάστα-
ση στις κοινότητες Δροσιάς και Σκιαδά της Δημοτικής 
Ενότητας Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας, που λήγουν ή έληξαν από 28-07-2021 μέχρι και 
28-01-2022. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμί-
ες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 28-01-2022 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 28-07-2021 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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