
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1188 
    Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρι-

κά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύ-

ρες, κατολισθήσεις κλπ) που εκδηλώθηκαν από 

15.11.2017 έως 17.11.2017 στους Δήμους Δίου-

Ολύμπου, Κατερίνης και Πύδνας-Κολινδρού της 

Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-

δονίας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 

114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με απόφαση του 
που δημοσιεύεται 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 παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με απόφαση του που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνα-
ται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή 
άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημα-
ντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να 
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/2014 και 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β')
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

9. Την υπ' αριθ. ΚΡΞ/488947(3554)/20.11.2017 από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 
ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι Δί-
ου-Ολύμπου, Κατερίνης και Πύδνας-Κολινδρού της Π.Ε. 
Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λόγω 
των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώ-
σεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.) που εκδηλώθηκαν 
από 15.11.2017 έως 17.11.2017 στις ανωτέρω περιοχές.

10. Το υπ' αριθμ. 21.376/22.11.2017 έγγραφο αίτημα 
του Δήμου Δίου-Ολύμπου προς την Υφυπουργό Οικονο-
μικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, με θέμα «Λήψη μέτρων 
οικονομικής και κοινωνικής αντιμετώπισης πληγέντων 
από θεομηνίες στο Δήμο Δίου-Ολύμπου».

11. Το υπ' αριθμ. 56134/20.11.2017 έγγραφο αίτημα 
του Δήμου Κατερίνης προς την Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου (ΥΦΟΙΚ 0001498/23.11.2017).

12. Το υπ' αριθμ. 15732/29.11.2017 έγγραφο αίτημα 
του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού προς την Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

13. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

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

1. Παρατείνονται μέχρι και τις 15.01.2018 οι προθεσμί-
ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύ-
ρια εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους Δίου-Ολύμπου, 
Κατερίνης και Πύδνας-Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας της 
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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που λήγουν ή έλη-
ξαν από τις 15.11.2017 έως και τις 15.01.2018. 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 τις 15.01.2018 η πληρω-
μή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων μέχρι τις 

15.11.2017 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντο-
τήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017 

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

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