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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για 
το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανερ-
γίας μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2021.

2 Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων 
Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους 
Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστι-
αίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοί-
ας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 2814.5/63110 (1)
Καθορισμός επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για 

το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανερ-

γίας μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 

77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» 
(Α’ 204),

γ. το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ 
«“Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα” (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020» (Α’ 104), με το οποίο η παρούσα επιχορή-
γηση υλοποιείται κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ. 2/39549/ 
0026/11-06-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1138),

δ. του άρθρου 72 του ν. 4811/2021 «Δυνατότητα παρά-
τασης επιδότησης ανέργων ναυτικών - Τροποποίηση της 

παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01-05-2020 
ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020» 
(Α’ 108),

ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργα-
να» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

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

2. Την υπ’ αρ. 2241.7/57628/2021 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Παράταση της περιόδου εφαρμο-
γής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) που 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), για 
την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους 
προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμε-
νων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης 
Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και 
λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του π.δ. 228/1998’» (Β’ 3765).

3. Την υπ’ αρ. 2/84542/20-07-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/
Γ.Λ.Κ.

4. Την υπ’ αρ. 2811.23/9901/2021/21-07-2021 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο 
Δεσμεύσεων Α/Α 18, 51022 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντο-
λών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ:6Ν5Α4653ΠΩ-6Θ2).

5. Το υπ’ αρ. 4885/01-06-2021 έγγραφο του Οίκου 
Ναύτου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (1.155.000,00 €) για το τρέχον οικονομικό 
έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, Ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, 
ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρα-
κτήρα», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου 
για το έτος 2021 στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκα-
τόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.155.000,00 €) για 
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την επιδότηση ανεργίας δικαιούχων ναυτικών μηνών 
Μαΐου - Ιουνίου 2021, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
των στοιχείων 1(δ) και 2 του προοιμίου της παρούσης 
απόφασης.

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
λογαριασμού 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανι-
σμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτα-
κτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2021.

3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή 
τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν λόγω επιχορήγησης στον 
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της 
Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επι-
χορήγησης του Οίκου Ναύτου».

4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε 
έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσή-
μου και σε οποιαδήποτε κράτηση.

5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδή-
ποτε οφειλή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. Α.1206 (2)
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων 

Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους που έχουν την 

έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 

και Ιστιαίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότη-

τας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 38 του Κώδικα 

ΦΠΑ (κύρ. με ν. 2859/2000 Α’ 248), με τις οποίες προβλέ-
πεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων δύναται να παρατείνεται ο χρόνος υποβολής της 
δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου σε περιπτώ-
σεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την Φορολογική 
Διοίκηση ή σε περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών 
συμβάντων που επηρεάζουν τους φορολογούμενους, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

β) της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 36 καθώς και του 
άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ.

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013 «Φο-
ρολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-
2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’  αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την υπό στοιχεία ΓΓ 13374/05-08-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
ΡΥΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατά-
σταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 
03 Φεβρουαρίου 2022 οι Δημοτικές Ενότητες Νηλέως 
και Κηρέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέ-
κυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που 
εκδηλώθηκαν την 03-08-2021 στις παραπάνω περιοχές.

5. Την υπ’ αρ. 7248/06-08-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-
ΘΒΣ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Φεβρουαρίου 
2022 όλες οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ιστιαίας Αιδη-
ψού, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν 
από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθη-
καν την 03-08-2021 στην παραπάνω περιοχή.

6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης κατά 
την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και την καταβολή του τυ-
χόν προκύπτοντος φόρου διότι λόγω των καταστροφικών 
δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 03-08-2021 
στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστι-
αίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απορρυθμίστηκε η κοινω-
νική και οικονομική ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 
για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχει-
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ρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Μα-
ντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας:

α) οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των 
οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι 
στις 31.8.2021,

β) για την καταβολή του φόρου ισχύουν οι υπό στοι-
χεία Α.1183/2021 (Β΄ 3743) και Α.1184/2021 (Β΄ 3742) 
αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιή-

θηκαν με την υπό στοιχεία Α΄ 1187/2021 (Β΄ 3817) όμοια 
απόφαση.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπο-
γραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02040240109210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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