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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των ωρών εργασίας: α) πέραν του
πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας, για χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2022, σε φυλακτικό προσωπικό Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών και
β) πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2022, σε
προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2

Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης
βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
15/10/2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

Αρ. Φύλλου 5871

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 565374
(1)
Καθορισμός των ωρών εργασίας: α) πέραν του
πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας, για χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2022, σε φυλακτικό προσωπικό Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών και
β) πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2022, σε
προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονι-
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σμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6),
β) των παρ. A1 και Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
γ) των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143),
δ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138),
ε) της περ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4761/2020
«Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις
για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο “Φοίβος
Ανωγειανάκης” και άλλες διατάξεις» (Α’ 248),
στ) της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 «Ίδρυση
Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 84), δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση
του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από το
Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε
ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο
ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
ζ) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
η) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
θ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
ι) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 32/2022 (Α’ 91),
ια) του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», (ΥΟΔΔ 198).
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3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/222899/821/
18.5.2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής, κατά
περίπτωση, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα Πολιτισμού)», (Β’ 1908).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989
κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του
Υπουργείου Πολιτισμού» και την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/25125/16-6-1988 κοινή υπουργική απόφαση
«Πρόσθετες αμοιβές φυλάκων αρχαιοτήτων» (Β΄ 431),
οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990
(Α’ 42) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 8
εδ. γ - δδ του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α’ 271).
5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/
19-12-2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου
εργασίας του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων
και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού» (Β’ 2883).
6. Την υπ’ αρ. 474737/03-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΗ54653Π43ΘΔ) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κατανομή ανά οργανική μονάδα, ειδικότητα και
αριθμό, τετρακοσίων εβδομήντα (470) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, σε
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
7. Το υπ’ αρ. 474953/03-10-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
12-10-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών (Τομέας
Πολιτισμού), σύμφωνα με το οποίο προκαλείται δαπάνη
συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ
(222.000 €), η οποία βαραίνει τις πιστώσεις του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
8. Την υπό στοιχεία ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/19792/
17-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΧΦΦ46ΜΖΜ4-ΒΝ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Οργανισμού Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, σύμφωνα με την οποία
η δαπάνη για την εργασία πέραν του πενθημέρου και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του ανωτέρω
προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
έως 31/12/2022, θα καλυφθεί από τους πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού Διαχείρισης
και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, οικονομικού έτους
2022 (ΚΑΕ 026152001, 026352001).
9. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η εργασία του
αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπικού,
πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη
λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015:
α) Μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα την εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες
κατά μήνα την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
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ας εργασίας, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
31/12/2022, σε καθέναν από τους τριακοσίους σαράντα
εννέα (349) υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των άρθρων
37-42 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, και
ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, που θα εργάζονται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες
και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας
πέντε (5) μηνών και θα απασχολούνται στη φύλαξη
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγονται
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά μήνα την εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι τριάντα δύο
(32) ώρες κατά μήνα την εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, για χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2022, σε καθέναν από τους ογδόντα
πέντε (85) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των άρθρων 37-42 του
ν. 4765/2021 (Α’ 6), ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας, που θα εργάζονται σε Περιφερειακές
και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας πέντε (5)
μηνών και θα απασχολούνται με την καθαριότητα και τον
ευπρεπισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που
υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Αρμόδιοι/-ες για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι κατά Υπηρεσία Προϊστάμενοι/-ες των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση, ως προς τις συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων, έχει ισχύ από την έναρξη
των συμβάσεων εργασίας τους και μέχρι την 31-12-2022
και σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ
Ι

Αριθμ. Α.1163
(2)
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης
βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
15/10/2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμένων
μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημο-
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σιολογιστικών θεμάτων» (Α’ 114), με το οποίο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες
θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με
αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως να παρατείνει: α) τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και β) τις προθεσμίες καταβολής
δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και
μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.
2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994
«Κύρωση των από 31.12.1993 και 06.07.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 238),
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.
3. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε
(ν. 4978/2022, Α’ 190).
4. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022,
Α’ 206).
5. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 94) και ιδίως το άρθρο 41.
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
11. Tην από 19-10-2022 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του
ν. 4797/2021 (Α’ 66) προς τον Υφυπουργό Οικονομικών.
12. Το υπ’ αρ. 340154/4-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
13. Το υπ’ αρ. 346672/9-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Λασιθίου.
14. Το υπ’ αρ. 450/4-11-2022 έγγραφο του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Κρήτης.
15. Το υπ’ αρ. 470/10-11-2022 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Κρήτης.
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16. Το υπ’ αρ. 475/14-11-2022 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Κρήτης.
17. Το από 14/11/2022 (10:27 π.μ.) ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών Βεσυρόπουλου.
18. Το γεγονός ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις Περιφερειακές Ενότητες
Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Παρατείνονται μέχρι και τις 18-04-2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.
ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται
στον συνημμένο πίνακα στο υπ’ αρ. 346672/9-11-2022
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και το υπ’ αρ. 470/10-11-2022 έγγραφο της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, που λήγουν ή έληξαν από 15/10/2022
μέχρι και 18/04/2023.
2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου
οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 15/10/2022 μέχρι και
18/04/2023, παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση κατα-
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βολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος
ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική
ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η
συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται
κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε
ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
3. Αναστέλλεται μέχρι και την 18/04/2023 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 15/10/2022
οφειλών των προαναφερθέντων προσώπων και οντοτήτων.
4. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν
στις οφειλές των παρ. 1 και 2, από τις 15/10/2022 μέχρι
την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται
ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην
αρμόδια υπηρεσία. Ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν
από τις 15/10/2022 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της
παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του
φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου
εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 2
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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