
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση και έγκριση της υπερωριακής απα-
σχόλησης του πολιτικού προσωπικού της E.Υ.Π. 
για το έτος 2023.

2 Καθιέρωση και έγκριση εργασίας κατά τις νυκτε-
ρινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π. για το έτος 
2023.

3 Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δη-
λωτικών φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών 
προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτή-
των στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 106493  (1)
Καθιέρωση και έγκριση της υπερωριακής απα-

σχόλησης του πολιτικού προσωπικού της E.Υ.Π. 

για το έτος 2023. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 

και άλλες διατάξεις»(Α’ 39).
(2) Του άρθρου 79 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-

βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

(3) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

(4) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

(5) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

(6) Του άρθρου 46 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

(7) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

(8) Του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 139).

(9) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

(10) Του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α’  2).

(11) Του άρθρου 48 του ν. 5002/2022 «Διαδικασία άρ-
σης απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και 
προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» (Α’ 228).

β. Την υπό στοιχεία 811/106/99902/19-12-2022/ΕΥΠ/
ΔΟΔΥ/6ο απόφαση Διοικητή ΕΥΠ «Κατανομή Πιστώσεων 
Π/Υ ΕΥΠ 2023» με την οποία κατανεμήθηκε η εγκριθείσα 
πίστωση εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00€) 
στον ΑΛΕ 2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία» του προϋπολογισμού της ΕΥΠ, ΕΦ 1011 601 
0000000, έτους 2023.

γ. Την υπό στοιχεία 2/187311/19-12-2022/ΔΠΓΚ από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διά-
θεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2023» με την οποία ορίστηκε διάθεση 
της ως άνω πίστωσης σε ποσοστό 100% για το έτος 2023.

δ. Την υπό στοιχεία 830/155/106483/27-12-2022/
ΕΥΠ/ΔΟΔΥ/6o απόφαση του Διοικητή ΕΥΠ Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση εκατόν 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00€) για την καταβολή 
αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους 
της ΕΥΠ.

ε. Το γεγονός ότι:
(1) Οι διεθνείς ανακατατάξεις και οι εξελίξεις στις χώ-

ρες που επηρεάζουν άμεσα την εθνική ασφάλεια υπο-
χρεώνουν το προσωπικό της Ε.Υ.Π. σε παροχή εργασίας 
κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες ακόμη και 
των Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, καθ’ υπέρβαση 
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των ωρών της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
των υπαλλήλων του δημοσίου προκειμένου να αντιμε-
τωπίζει έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
και να ανταπεξέρχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στη 
διεκπεραίωση του έργου της διαφύλαξης της εθνικής 
ασφάλειας της χώρας.

(2) Με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Υ.Π. έχουν καθο-
ρισθεί Οργανικές Μονάδες που λειτουργούν επί 24ωρης 
βάσης και όλες τις ημέρες του μήνα.

(3) Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
για το έτος 2023 που θα καλυφθεί από την πίστωση του 
Α.Λ.Ε. 2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή ερ-
γασία» του προϋπολογισμού της Ε.Υ.Π. Ε.Φ. 1011 601 
0000000 οικονομικού έτους 2023 και όχι πέραν των 
ορίων της εγγραφείσας πίστωσης των εκατόν εξήντα 
χιλιάδων ευρώ (160.000,00€).

(4) Επιβάλλεται ο περιορισμός της ευρείας δημοσιο-
ποίησης της απόφασης αυτής με τη μη ανάρτησή της 
στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» για λόγους προ-
στασίας κρατικών απορρήτων, αποφασίζουμε:

 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργα-
σίας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τους 
υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προς 
αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών κατά το έτος 2023.

2. Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους διακό-
σιους είκοσι πέντε (225), οι οποίοι θα απασχοληθούν 
περίπου είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (26.380) 
ώρες συνολικά και μέχρι τριακόσιες δώδεκα (312) ώρες 
ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία (μέχρι 22η ώρα) 
120 ώρες. 

β. Υπερωριακή νυκτερινή εργασία (από 22η μέχρι 6η 
πρωινή) 96 ώρες. 

γ. Υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 96 
ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 106544 (2)
Καθιέρωση και έγκριση εργασίας κατά τις νυ-

κτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω-

τικής του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π. για 

το έτος 2023 .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις
(1) Του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 

και άλλες διατάξεις»(Α’ 39).

(2) Του άρθρου 79 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»  (Α’ 184).

(3) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

(4) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

(5) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

(6) Του άρθρου 46 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

(7) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

(8) Του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 139).

(9) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

(10) Του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α’ 2).

(11) Του άρθρου 48 του ν. 5002/2022 «Διαδικασία άρ-
σης απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και 
προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» (Α’ 228).

β. Την υπό στοιχεία 811/106/99902/19-12-2022/ΕΥΠ/
ΔΟΔΥ/6ο απόφαση του Διοικητή ΕΥΠ «Κατανομή Πι-
στώσεων Π/Υ ΕΥΠ 2023» με την οποία κατανεμήθηκε 
η εγκριθείσα πίστωση διακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ 
(205.000,00) στον ΑΛΕ 2120202001 «Αμοιβή για εργασία 
κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής» 
του προϋπολογισμού της ΕΥΠ, ΕΦ 1011 601 0000000, 
έτους 2023.

γ. Την υπό στοιχεία 2/187311/19-12-2022/ΔΠΓΚ από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διά-
θεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2023» με την οποία ορίστηκε διάθεση 
της ως άνω πίστωσης σε ποσοστό 100% για το έτος 2023.

δ. Την υπό στοιχεία 830/156/106484/27-12-2022/ΕΥΠ/
ΔΟΔΥ/6ο απόφαση του Διοικητή ΕΥΠ «Ανάληψης Υπο-
χρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση διακοσίων 
πέντε χιλιάδων ευρώ (205.000,00) για την καταβολή 
αποζημίωσης εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του πολιτικού προσωπικού 
της ΕΥΠ για το έτος 2023».

ε. Το γεγονός ότι:
(1) Οι διεθνείς ανακατατάξεις και οι εξελίξεις στις χώ-

ρες που επηρεάζουν άμεσα την εθνική ασφάλεια υπο-
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χρεώνουν το προσωπικό της Ε.Υ.Π. σε παροχή εργασίας 
κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες ακόμη και 
των Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, καθ’ υπέρβαση 
των ωρών της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
των υπαλλήλων του δημοσίου προκειμένου να αντιμε-
τωπίζει έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
και να ανταπεξέρχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στη 
διεκπεραίωση του έργου της διαφύλαξης της εθνικής 
ασφάλειας της χώρας.

(2) Με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Υ.Π. έχουν καθο-
ρισθεί Οργανικές Μονάδες που λειτουργούν επί 24ωρης 
βάσης και όλες τις ημέρες του μήνα.

(3) Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
για το έτος 2023 που θα καλυφθεί από την πίστωση 
του Α.Λ.Ε. 2120202001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» του προϋ-
πολογισμού της Ε.Υ.Π. Ε.Φ. 1011 601 0000000 οικονο-
μικού έτους 2023 και όχι πέραν των ορίων της εγγρα-
φείσας πίστωσης των διακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ 
(205.000,00 €).

(4) Επιβάλλεται ο περιορισμός της ευρείας δημοσιο-
ποίησης της απόφασης αυτής με τη μη ανάρτησή της 
στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» για λόγους προ-
στασίας κρατικών απορρήτων, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση, για το έτος 2023, εργα-
σίας νυκτερινής εργασίμων ημερών, καθώς και ημερή-
σιας και νυκτερινής Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
το οποίο απασχολείται σε Οργανικές Μονάδες αυτής, 
που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα επί 24ωρης 
βάσης, προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες και 
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους διακόσιους 
δέκα (210), οι οποίοι θα εργασθούν καθ’ όλο το έτος 
περίπου τριάντα μία χιλιάδες διακόσιες ώρες (31.200) 
νυκτερινές εργασίμων ημερών και εικοσιτέσσερις χιλιά-
δες εξακόσιες ώρες (24.600) νυκτερινές και ημερήσιες 
Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών που αναλύονται ανά 
μήνα κατά κατηγορία υπαλλήλων ως κατωτέρω Πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ- 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕ11-ΥΕ2 50 850 750

ΤΕ5 20 300 150

ΠΕ7-ΤΕ7-ΔΕ7 60 650 750

Λοιποί Υπάλληλοι 80 800 400

ΣΥΝΟΛΟ 210 2.600 2.050
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α. 1189 (3)
Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δη-

λωτικών φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών 

προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτή-

των στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34),
β) των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 
γ) του ν. 4987/2022 (Α’ 206),
δ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 
14, 17 και 41,

ε) της περ. β’της παρ. 12 του άρθρου 38 του Κώδικα 
ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α’248), σε συνδυασμό με την περ. α’ 
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

στ) της περ. β’ της παρ. 4 και των παρ. 5, 5α και 5β 
του άρθρου 36, του άρθρου 38 και του άρθρου 41 του 
Κώδικα ΦΠΑ,

ζ) του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, 
Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά 
Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του 
ν. 2961/2001 (Α’ 266),

η) του α.ν. 1521/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακι-
νήτων» (Α’ 245), ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο 
του ν. 1587/1950 (Α’ 294).

2. Την υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φο-
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ρολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσ-
διορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των 
φορολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423).

3. Την υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφαση του Διοικη-
τή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 
έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητι-
κών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και 
περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσ-
διορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής 
για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’ 1098).

4. Την υπό στοιχεία Α. 1052/2022 απόφαση του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 
45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών 
που υποβάλλονται μ’ αυτές  - Υποβολή με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» 
(Β’ 2063).

5. Την υπό στοιχεία Α. 1054/2022 απόφαση του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών 
ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω 
της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αι-
τημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα 
Αιτήματά μου» (Β’ 2154).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

7. 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 την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016. 

8.Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και την απόφαση υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
φορολογουμένων για την εκπλήρωση των δηλωτικών 

φορολογικών τους υποχρεώσεων στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, 
η οποία διέκοψε τη λειτουργία της από 20/12/2022 έως 
και 28/12/2022 λόγω πυρκαγιάς, για τις υποχρεώσεις των 
οποίων οι προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων 
λήγουν στο διάστημα από 20/12/2022 μέχρι 31/12/2022.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2023 οι 
προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, από 
υπόχρεους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του 
άρθρου 45 του ν. 4172/2013, με καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής από 20/12/2022 έως και 31/12/2022, που 
αφορούν τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5.6 
και 5.8 του άρθρου 5, (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’) της υπό στοιχεία 
Α.1052/2022 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Παρατείνονται μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2023 οι 
προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας ει-
σοδήματος που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 
από υπόχρεα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 67 του 
ν. 4172/2013, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 
31/12/2022 που αφορούν τις περιπτώσεις που αναφέρο-
νται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 και στις παρ. 5, 6 και 
7 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφασης 
του Διοικητή ΑΑΔΕ.

3. Παρατείνονται μέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2023 
οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονο-
μιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακι-
νήτων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και οι 
οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής από 
20/12/2022 έως 31/12/2022.

4. Παρατείνονται μέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2023 
οι προθεσμίες υποβολής αρχικών και τροποποιητικών 
δηλώσεων, ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων οι οποίες 
υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και έχουν κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής από 20/12/2022 έως 
31/12/2022.

5. Τα όσα ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους ισχύ-
ουν, εφόσον οι δηλώσεις των υπόχρεων υποβάλλονται 
με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Ηρα-
κλείου.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 20η/12/2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής
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