
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 
Κω, Σάμο και Χίο.

2 Αναστολή και παράταση των προθεσμιών της 
παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) ως προς την 
άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος 
αναστο λής καθώς και την εξέταση της ενδικοφα-
νούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1272 (1)
Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστι-

θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 

Κω, Σάμο και Χίο. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 31 

Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας 
από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α’ 130), 
παράταση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά 
Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμο-
γής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του 
ν. 4551/2018» και άλλες διατάξεις» (Α΄221), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4592/2019 (Α’ 20).

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

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

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φό-
ρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

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 Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), και το π.δ. 62/2020 
«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

11. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

12. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστά-
θηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημοσίας Περιουσίας.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

15. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης 
των συνεπειών των αυξημένων προσφυγικών ροών στα 
νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

16. Το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενού-
μενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των 
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προαναφερόμενων νησιών κατά το χρονικό διάστημα 
1.12.2019 έως 30.11.2020 υπερβαίνει τη δυναμικότητα 
φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την 
πράξη σύστασης κάθε Κέντρου.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
κατ’ εκτίμηση 25 εκατομμύρια ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, 
ήτοι από 1.1.2021 έως και 30.6.2021, τη μείωση κατά 
τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 
Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 
21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

O Αναπληρωτής
Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

Aριθμ. Α.1273 (2)
Αναστολή και παράταση των προθεσμιών της 

παρ.  4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  75) ως προς την 

άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος 

αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφα-

νούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α της παρ. 5 του άρθρου έκτου της από 

30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’   86),

β) του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές 
Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’   170), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

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

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

4. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’  3051).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 (Β’ 4738) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του υπουργικού συμ-
βουλίου «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 παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-
νέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ.  689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ.  27).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προ-
σφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 
του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 9η 
Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 ανα-
στέλλονται για εξήντα (60) ημέρες. Ειδικά η προθεσμία 
του πρώτου εδαφίου της παρ.  5 του άρθρου 63 του 
ν. 4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από τις 16 Νο-
εμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, εφόσον 
έως τις 16 Νοεμβρίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική 
απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, παρατείνε-
ται έως και τις 31.03.2021.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020

 Ο Διοικητής
Ο Υφυπουργός της Ανεξάρτητης Αρχής
Οικονομικών Δημοσίων Εσόδων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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