
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθ-
μίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΕ Τροπαίων και 
Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας 
της περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμε-
τώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν 
λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές 
στις 06-08-2021.

2 Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθ-
μίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών των Κοινοτήτων Ίσαρη, 
Χράνων, Νεοχωρίου - Λυκοσούρας της Δημοτικής 
Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπο-
λης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπι-
ση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 
03-08-2021.

3 Ηλεκτρονική Επιτήρηση Κρατουμένων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 26281/11.03.2022 
απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύτη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄1142).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1041 (1)
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμί-

σεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βε-

βαιωμένων οφειλών στις ΔΕ Τροπαίων και Ηραίας 

του Δήμου Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας της περιφέ-

ρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκα-

γιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 06-08-2021.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1284/

1982 (Α’ 114), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουρ-
γός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που 
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δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις 
προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσε-
ων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη 
Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμ-
ματος ρύθμισης.

2. Την υπό στοιχεία Α. 1199/19-8-2021 απόφαση Υφυ-
πουργού Οικονομικών (Β’ 3871).

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4174/2013, Α’170).

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

6. 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).

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

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. 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).

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

11. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως απο-
τέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική 
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.

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

Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής, οι οποίες έχουν παραταθεί με την υπό στοιχεία 
Α 1199/19-8-2021 (Β’ 3871) απόφαση Υφυπουργού Οι-
κονομικών έως τις 07/02/2022, καταβάλλονται μετά το 
πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της 
ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγήθη-
κε παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία ερ-
γάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης 
του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι 
επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από 
την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης 
παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις 
αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας 
παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋπο-
θέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τις 07/02/2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. Α.1040 (2)
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμί-

σεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαι-

ωμένων οφειλών των Κοινοτήτων Ίσαρη, Χράνων, 

Νεοχωρίου - Λυκοσούρας της Δημοτικής Ενότητας 

Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περι-

φερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκ-

δηλώθηκε στις περιοχές στις 03-08-2021.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1284/

1982 (Α’ 114), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθε-
σμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμημα-
τικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική 
Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

2. Την υπό στοιχεία Α. 1202/19-8-2021 απόφαση Υφυ-
πουργού Οικονομικών (Β’ 3872). 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4174/2013, Α’170).

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

6. 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).

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

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. 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).

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

11. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως απο-
τέλεσμα να απορρυθμισθεί η κοινωνική και οικονομική 
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.

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

Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής, οι οποίες έχουν παραταθεί με την υπό στοιχεία 
Α 1202/19-8-2021 (Β’ 3872) απόφαση Υφυπουργού Οι-
κονομικών έως τις 03/02/2022, καταβάλλονται μετά το 
πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της 
ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγήθη-
κε παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία ερ-
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γάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης 
του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι 
επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παρα-
ταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές 
παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παρά-
τασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις 
της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τις 03/02/2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

    Αριθμ. 2392 (3)
Ηλεκτρονική Επιτήρηση Κρατουμένων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγί-
ας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) τoυ άρθρου 70 του ν. 4873/2021 «Προστασία του 
εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των 
Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινω-
φελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις». (Α’ 248),

ε) του άρθρου 1 του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

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

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 80/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

4. Την υπό στοιχεία Υ3/20.01.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 48).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Την υπό στοιχεία 2/100546/ΔΠΓΚ/12.10.2021 
απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 
κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (Β’ 4727).

7. Την υπ’ αρ. 25235/03.01.2022 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 2).

8. Την υπ’ αρ. 7017/7/211/05.01.2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Γενι-
κό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, επί θεμάτων της Γενικής Γραμ-
ματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β’ 24), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 7017/7/212/10.01.2022 «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β’ 39).

9. Την υπό στοιχεία 2/100546/ΔΠΓΚ/06.10.2021 
απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 
κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (ΑΔΑ: ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7).

10. Την υπ’ αρ. 23036/19.12.2021 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής «Έκδοση από-
φασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού 
Φορέα 1057.202.0000000 “Γενική Γραμματεία Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής”, σε επιμέρους Λογαριασμούς».

11. Την ανάγκη αποπληρωμής της αναδόχου εταιρείας 
για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, 
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια, που παρείχε μετά 
τη λήξη της υπ’ αρ. 75547/2014 σύμβασης του έργου «Πι-
λοτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρη-
σης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια», 
κατά το χρονικό διάστημα από 1- 1-2020 έως 31-12-2021.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ποσού των τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων και τρι-
ακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (427.329,00), σε βάρος τα-
κτικού του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη (Ε.Φ. 1057-202- 0000000).

13. Την υπ’ αρ. 5261/11.03.2022 εισήγηση της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης (περ. ε’ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), με την οποία 
βεβαιώνεται η επάρκεια των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
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στον προϋπολογισμό του Ε.Φ. 1057.202.0000000 για την 
αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 του 

ν. 4873/2021 (Α’ 248) την αποπληρωμή του ποσού των 
τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων και τριακοσίων εί-
κοσι εννέα ευρώ (427.329,00) στην ανάδοχο εταιρεία 
για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, 
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια, από τον τακτικό 
προϋπολογισμό Εξόδων της Γενικής Γραμματείας Αντε-
γκληματικής Πολιτικής, για τις υπηρεσίες που παρείχε 
κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2021.

Τα παραστατικά δαπανών που αντιστοιχούν στην παρο-
χή των ανωτέρω υπηρεσιών θα υποβληθούν στη Γενική Δι-
εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστή-
ριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
Στην υπ’ αρ. 26281/11.03.2022 απόφαση της Υπη-

ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β΄1142), γίνονται οι παρακάτω διορ-
θώσεις:

1. Στο προοίμιο στη σελίδα 11861 στη Β΄ στήλη, στον 
37 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«...απαιτείται υπερωριακή απασχόληση ώστε να κατα-

στεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας έως την 31η 
Μαρτίου 2022 ...»,

στο ορθό:
«...και στο από 16.03.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσίων, απαιτείται υπερωριακή απασχόληση ώστε να 
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 
της προθεσμίας που θα ορισθεί από το Υπουργείο Οι-
κονομικών...».

2. Στη σελίδα 11862 στην Α΄ στήλη, στον 02 στίχο εκ 
των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «...έως και 30 Ιουνίου 2021»,
στο ορθό: «...έως και 30 Ιουνίου 2022» .

(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
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