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 Αριθμ. 24383 ΕΞ 2022 (1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

τις πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 

2018 σε περιοχές του Δήμου Λοκρών της Περι-

φερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξι-
οδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) 
και ιδίως το άρθρο 4, τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 7, την 
παρ. 1 του άρθρου 22, την παρ. 1 του άρθρου 23 και τις 
παρ. 3 και 7 του άρθρου 24.

2. Το Κεφαλαίο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τα άρθρα 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 80 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως το άρθρο 160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 261).

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

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

9. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Κώδικα Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θε-
ομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) και την υπό 
στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10-09-2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) 
τροποποίησή της (Β’ 4203).

12. Την υπ’ αρ. 1009/07-01-2022 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46ΜΤΛΡ-Χ57).

13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/3350/Α325/
27-5-2019 (Β’ 2301) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και  
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Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται 
περιοχές του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότη-
τας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

14. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (EE L 352 της 24/12/2013 σελ. 1) και ιδίως το 
άρθρο 3 αυτού.

β) Το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενί-
σχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, όπως αυτό καθορίζεται 
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

15. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (EE L 352 της 
24/12/2013 σελ. 9) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

β) Το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενί-
σχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, όπως αυτό καθορίζεται 
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013.

16. Την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14-9-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7) εγκύκλιο «Παροχή διευκρινίσεων για την 
εφαρμογή του ν. 4797/2021» (Α’ 66).

17. Την υπό στοιχεία 25239 ΕΞ 2020/28.02.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των 
πληγέντων από τις πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμ-
βρίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Λοκρών της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 968).

18. Το υπ’ αρ. 183449/821/12-8-2019 έγγραφο του Τμή-
ματος Π.Ε. Φθιώτιδας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πο-
λιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

19. Το υπό στοιχεία 20473 ΕΞ2022/15.02.2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2018 και για 
τις οποίες εκκρεμεί η εκταμίευση επιχορήγησής τους.

21. Την υπό στοιχεία 19410ΕΞ2022/14.02.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό πέραν της προβλεπόμενης στην υπό στοιχεία Α.Π. 
25239 ΕΞ 2020/28.02.2020 (Β’ 968) κοινή υπουργική από-
φαση σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 29ης 

και 30ής Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Λο-
κρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί 
με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/3350/Α325/27-5-2019 
(Β’ 2301) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και 
Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, 
ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και 
των Κανονισμών (ΕΕ) 1407/2013 και 1408/2013.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση 
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί 
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής 
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας σύμφωνα με 
το υπό στοιχεία 18 έγγραφo του προοιμίου και καλύπτει 
στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτο-
κίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγω-
γής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και 
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η 
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση 
του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της 
εκτιμηθείσας ζημίας, το οποίο δεν καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ανώτατο όριο τα ποσά που 
προβλέπονται στους υπό στοιχεία 14 και 15 Κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την καταβολή της απαι-
τείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού 
του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο.

4. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσας, η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 
5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) στην αρμόδια Διεύ-
θυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
και την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 
654ΩΗ-ΔΧ0) τροποποίησή της (Β’ 4203).

5. Επιπροσθέτως, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυ-
νης δήλωσης στην οποία να αναφέρονται όλες οι ενι-
σχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε βάσει των 
Κανονισμών ΕΕ 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 η 
οικεία επιχείρηση και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενι-
αία επιχείρηση με αυτήν, κατά την έννοια των ως άνω 
Κανονισμών, κατά το οικονομικό έτος δημοσίευσης της 
παρούσας απόφασης και κατά τα δύο προηγούμενα οι-
κονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες με την 
παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 
ποσό των 200.000 ευρώ, εφόσον υπάγονται στον Κα-
νονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (το αντίστοιχο ανώτατο ποσό 
για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, είναι 100.000 ευρώ), 
ή το ποσό των 20.000,00 ευρώ, εφόσον υπάγονται στον 
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Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013, ειδάλλως η επιχείρηση δεν 
θα δικαιούται επιχορήγησης.

6. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

7. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του 
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβι-
βάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμ-
ματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικο-
νομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάστα-
ση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 
5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική 
μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή 
στους δικαιούχους.

8. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

9. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τη-
ρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο 
των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιο-
λογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους 
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 
ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφα-
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β’ 2670) και η υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10-09-2021 
(ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) τροποποίησή της (Β’ 4203).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Α. 1026 (2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-

λώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του 

ν. 27/1975. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34) 

με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-
γό Οικονομικών να παρατείνει, με απόφασή του, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις 
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογι-

κές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις,

β) του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114) με τις οποίες 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών 
να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή 
του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 
και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία,

γ) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
δ) του άρθρου 14 του ν. 27/1975 (Α’77)
ε) του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και
στ) του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την 

αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς 
πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και 
εισφοράς του ν. 29/1975.

2. Το Κεφαλαίο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41 
αυτού.

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

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

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

7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
στο Υπουργείο Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-
βολή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κα-
τηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) με τη χρήση ηλεκτρονι-
κής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet, καθώς και των υπόχρεων σε υποβολή χειρό-
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γραφων δηλώσεων στις περιπτώσεις μίσθωσης γυμνών 
πλοίων και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας 
κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.),αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοί-
ων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77), καθώς και 

η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου 
αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται 
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

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