
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώ-
θηκαν από 30-11-2017 έως και 03-12-2017 στο 
Δήμο Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρει-
ας Ηπείρου.

2 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που 
εκδηλώθηκε σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 12.06.2017

3 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.) από 
30.11.2017 έως και 02.12.2017 στις Τοπικές Κοινό-
τητες Αργυρού Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Χαλικίου 
και Κοκκινόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Θέρ-
μου του Δήμου Θέρμου και στις Δημοτικές Ενότη-
τες Αμφιλοχίας και Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) από 
την 01.12.2017 στους Δήμους Αγρινίου και Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότη-
τας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   ΠΟΛ. 1204 (1)

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρι-

κά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώ-

θηκαν από 30-11-2017 έως και 03-12-2017 στο 

Δήμο Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέ-

ρειας Ηπείρου. 

 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 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 παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών 
ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές 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.
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5. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/2014 και 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 968
2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

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

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

9. 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.

10. Την υπ’ αριθμ. 141991/8938/06.12.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩΧΑΜ7Λ9-ΠΝ6), με 
την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβε-
ζας της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση έκτα-
κτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών 
που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
(βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 30-11-2017 
έως και τις 03-12-2017 στην ανωτέρω περιοχή.

11. Το υπ' αριθμ. 35773/07.12.2017 έγγραφο αίτημα του 
Δημάρχου Πρέβεζας προς την Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου (ΥΦΟΙΚ 0001617/07.12.2017).

12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στην ανωτέρω περιοχή.

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

1. Παρατείνονται μέχρι και την 01.03.2018 οι προ-
θεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελε-
γκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προ-
σώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή 
την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Πρέβεζας της
Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου που λήγουν 
ή έληξαν από την 30.11.2017 έως και την 01.03.2018. 
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 01.03.2018 η πληρω-
μή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την 
30.11.2017 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντο-
τήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αριθμ.      ΠΟΛ. 1206 (2)
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που 
εκδηλώθηκε σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 12.06.2017 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-

θρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις 
οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών 
ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να 
αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών 
και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών.

2. Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1092/
26.06.2017 (ΦΕΚ 2223 Β΄/29.06.2017).

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. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 968/
2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

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

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

9. 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.

10. Την υπ’ αριθμ. 4229/13.06.2017 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
7Τ05465ΧΘ7-66Κ): «Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας όλων των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 
προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 12-06-2017».

11. Το με αριθμ. 2208/07.12.2017 έγγραφο αίτημα της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς την Υφυπουργό Οικο-
νομικών Α. Παπανάτσιου με θέμα «Δυνατότητα Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

12. Το γεγονός ότι η εν λόγω ισχυρή σεισμική δόνηση 
είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και 
οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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Τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση των φυσικών και 
νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που 
έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) 
σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα οποία ήταν ληξιπρόθε-
σμα μέχρι την 12/06/2017 και η είσπραξη τους ανεστάλη 
με την παράγραφο 3 της απόφασης Υπουργού Οικονο-
μικών ΠΟΛ 1092/26.06.2017 (ΦΕΚ 2223 Β'/29.06.2017) 
ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη σε είκοσι 
τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις χωρίς τις προσαυξή-
σεις/ τόκους/ πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής που 
αντιστοιχούν σε αυτά από την 12/06/2017 κατά τις ισχύ-
ουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ. Η αίτηση του 
οφειλέτη για την υπαγωγή στη παρούσα ρύθμιση πρέπει 
να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31/01/2018. 
Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν επιβαρύ-
νεται με επιπλέον προσαυξήσεις/ τόκους/ πρόστιμο εκ-
πρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 
31/01/2018 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου 
Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α') 
όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ.     ΠΟΛ. 1202 (3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.) από 

30.11.2017 έως και 02.12.2017 στις Τοπικές Κοι-

νότητες Αργυρού Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Χαλικί-

ου και Κοκκινόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας 

Θέρμου του Δήμου Θέρμου και στις Δημοτικές 

Ενότητες Αμφιλοχίας και Ινάχου του Δήμου Αμ-

φιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλο-

ακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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 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 παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών 

ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές 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. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 968/
2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

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

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

9. 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.

10. Την υπ’ αριθμ. 336618/1663/03.12.2017 απόφαση 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 
6Φ537Λ6-4ΘΒ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση 
έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές 
Ενότητες Αμφιλοχίας και Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας 
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας λόγω εκτεταμένων ζημιών στις 30.11.2017 στις 
ανωτέρω περιοχές.

11. Την υπ’ αριθμ. 340138/1691/05.12.2017 απόφαση 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 
ΩΞΚ77Λ6-ΡΙ3), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάστα-
ση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Τοπικές 
Κοινότητες Αργυρού Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Χαλικίου και 
Κοκκινόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου του 
Δήμου Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας λόγω εκτεταμένων ζημιών από 
30.11.2017 έως και 02.12.2017 στις ανωτέρω περιοχές.

12. Το υπ' αριθμ. 340693/4635/06.12.2017 έγγραφο 
αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προς την 
Υφυπουργό Αικατερίνη Παπανάτσιου με θέμα «Διευ-
κολύνσεις για πολίτες και επαγγελματίες-επιχειρήσεις 
στις πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
(ΥΦΟΙΚ 0001640/08.12.2017).

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 την 01.03.2018 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια 
εγκατάσταση (έδρα) στις Τοπικές Κοινότητες Αργυρού 
Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Χαλικίου και Κοκκινόβρυσης της 
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Δημοτικής Ενότητας Θέρμου του Δήμου Θέρμου και στις 
Δημοτικές Ενότητες Αμφιλοχίας και Ινάχου του Δήμου 
Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρ-
νανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που λήγουν ή 
έληξαν από τις 30.11.2017 έως και την 01.03.2018. Έως 
την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσω-
πα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δό-
σεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 01.03.2018 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων μέχρι τις 30.11.2017 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ.     ΠΟΛ. 1203 (4)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) από 

την 01.12.2017 στους Δήμους Αγρινίου και Ιεράς 

Πόλεως Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενό-

τητας Αιτωλοακαρνανίας της  Περιφέρειας Δυ-

τικής Ελλάδας.

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 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 παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών 
ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές 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. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 968/
2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

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

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

9. 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.

10. Την υπ’ αριθμ. 336617/1662/03.12.2017 απόφαση 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 
ΨΨ5Υ7Λ6-Π95), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση 
έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγρι-
νίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας λόγω εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν 
από την 01.12.2017 στον ανωτέρω Δήμο.

11. Την υπ’ αριθμ. 336616/1661/03.12.2017 απόφαση 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 
ΨΟ737Λ6-ΤΝΩ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση 
έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας λόγω εκτεταμένων ζημιών που 
προκλήθηκαν από την 01.12.2017 στον ανωτέρω Δήμο.

12. Το υπ' αριθμ. 340693/4635/06.12.2017 έγγραφο 
αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προς την 
Υφυπουργό Αικατερίνη Παπανάτσιου με θέμα «Διευ-
κολύνσεις για πολίτες και επαγγελματίες-επιχειρήσεις 
στις πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
(ΥΦΟΙΚ 0001640/08.12.2017).

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

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

1. Παρατείνονται μέχρι και την 01.03.2018 οι προθε-
σμίες 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 Αγρινίου και Ιε-
ράς Πόλεως Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
που λήγουν ή έληξαν από την 01.12.2017 έως και την 
01.03.2018. 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 01.03.2018 η πληρωμή των 
βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων μέχρι την 01.12.2017 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046062812170004*
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