
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α.1091 
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 της υπό 

στοιχεία Α. 1200/28.8.2020 απόφασης του Υφυ-

πουργού Οικονομικών “Παράταση και αναστο-

λή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτι-

κά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί 

παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή 

είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντι-

μετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνι-

σης του κορωνοϊού COVID - 19” (Β’ 3612). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σης του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως των άρθρων 1 και 2 αυτής.

2. Τις διατάξεις της από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/
2020 (Α’ 86).

3. Τις διατάξεις της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

4. Τις διατάξεις του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170 -Κ.Φ.Δ.).
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-

μικών» (Α’ 181).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουρ-

γίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των 
Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 
(Α’ 6).

9. 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).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

12. 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).

13. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 41.

14. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου  
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί σύστασης θέσης 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

15. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 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).

16. Την υπό στοιχεία Α. 1200/28.8.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση και αναστολή 
είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προ-
θεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαί-
σιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19» 
(Β’ 3612).
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17. Την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης.

18. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία αναστολής είσπραξης και παράτασης 
καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών της παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1200/28.8.2020 
(Β’ 3612) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, 

η οποία λήγει στις 30/4/2021, παρατείνεται έως και 
τις 31/12/2021.

2. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι 
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

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