
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμμετοχή της Ελλάδας στην Επιλεκτική Αύξη-
ση Μετοχικού Κεφαλαίου (2010 Selective Capital 
Increase - SCI) της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης (IBRD).

2 Χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προ-
μηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της 
εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των Φορέων της Γε-
νικής Κυβέρνησης.

3 Χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη ΔΕΗ 
ΑΕ έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων, 
οικονομικού έτους 2017, για δαπάνη εξόφλησης 
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φορέων της 
Κεντρικής Διοίκησης.

4 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν 
από τις 6.1.2017 και μέχρι τις 12.1.2017 στο Δήμο 
Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 24118 (1)
  Συμμετοχή της Ελλάδας στην Επιλεκτική Αύξη-

ση Μετοχικού Κεφαλαίου (2010 Selective Capital 

Increase - SCI) της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρό-

τησης και Ανάπτυξης (IBRD). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-

τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τον α.ν. 766/1945 (ΦΕΚ Α΄315) «Περί κυρώσεως της 
εν Bretton Woods υπογραφείσης τελικής πράξεως και 
εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφήν των σχετικών συμ-
φωνιών».

5. Το άρθρο 5 του ν.δ/τος 631/1970 (ΦΕΚ Α΄173) «Περί 
αυξήσεως του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 2 του ν.δ. 113/1974 (ΦΕΚ Α΄310) «Περί αντικατα-
στάσεως της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και του άρθρου 
5 του ν.δ. 631/1970 «Περί αυξήσεως του μεριδίου συμμε-
τοχής της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 3065/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 251) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργι-
κού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα».

6. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

7. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

8. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/4.11.2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την με αριθμό Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την με αριθμό Υ172/2016 (ΦΕΚ Β΄3610) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των 
Υπουργείων».

13. Την απόφαση με αριθ. 612/2011 «2010 Επιλεκτική 
Αύξηση του Κεφαλαίου», του Συμβουλίου των Διοικητών 
της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - 
IBRD, για την ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσ-
σόμενων και υπό μετάβαση χωρών», η οποία παρείχε 
δυνατότητα κατανομής έως και 4.142 μετοχών στην Ελ-
ληνική Δημοκρατία.

14. Την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της IBRD, 
η οποία ανέρχεται σε 100.000 δολάρια ΗΠΑ βάρους και 
τίτλου 1/7/1944.

15. Το γεγονός ότι 1 δολάριο ΗΠΑ βάρους και τίτλου 
1/7/1944 ισούται με 1,20635 δολάρια ΗΠΑ τρέχουσας 
αξίας.

16. Το γεγονός ότι τα κράτη - μέλη που περιλαμβά-
νονται στη στήλη 1 του πίνακα κατανομής μετοχών 
της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α του Ψηφίσματος 
612/2011 της IBRD, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για 
να αποκτήσουν τις μετοχές τους κατά τη SCI θα πρέπει 
να καταβάλουν το 6% της αξίας τους, ενώ το υπόλοιπο 
94% της αξίας τους δεν καταβάλλεται, αλλά υπόκειται 
σε πρόσκληση καταβολής από την IBRD, μόνον όταν 
αυτή χρειάζεται να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της 
για κεφάλαια που έχει δανεισθεί ή για δάνεια που έχει 
εγγυηθεί και όχι για τη χρησιμοποίηση του ποσού που 
ζητείται σε δραστηριότητες χορήγησης δανείων ή σε 
διαχειριστικές δαπάνες της Τράπεζας.

17. Το γεγονός ότι το Ελληνικό Ειδικό Ταμείο Τεχνικής 
Βοήθειας στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης - IFC 
(Greek/IFC Technical Assistance Trust Fund), που ίδρυσε 
και χρηματοδότησε η Ελλάδα στον IFC το 1999, διαθέτει 
υπόλοιπο 1.190.431,40 δολάρια ΗΠΑ.

18. Το γεγονός ότι η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότη-
σης και Ανάπτυξης IBRD και ο Διεθνής Οργανισμός Χρη-
ματοδότησης IFC είναι αμφότεροι Διεθνείς Οργανισμοί 
του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

19. Την ανάγκη συμμετοχής της Ελλάδας στην Επιλε-
κτική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (SCI) της IBRD.

20. Τις με Α.Π.: ΓΔΟΥ 135/1-2-2017 και ΓΔΟΥ 241/16-2-
2017 Ειδικές 'Εκθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος και άρθρο 
24 παρ. 5.ε του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015), αποφασίζουμε:

1. Την εγγραφή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην επι-
λεκτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Διεθνούς 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - IBRD για 
εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) μετοχές. Η ονομαστική 
αξία κάθε μετοχής ισούται με εκατό χιλιάδες δολάρια 
ΗΠΑ (100.000 USD) βάρους και τίτλου 1/7/1944.

2. Τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην 
Επιλεκτική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της IBRD 
με το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων επτακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα δολαρίων 
ΗΠΑ (19.784.140,00 USD).

3. Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί ως εξής:
α) Ποσοστό 6%, ήτοι ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα 

επτά χιλιάδες σαράντα οκτώ δολάρια και σαράντα σεντς 

ΗΠΑ (1.187.048,40 USD) θα καταβληθεί σε δολάρια ΗΠΑ 
έως την 16/3/2017,

β) το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή το 94%, ήτοι δε-
καοκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χι-
λιάδες ενενήντα ένα δολάρια και εξήντα σεντς ΗΠΑ 
(18.597.091,60 USD) δεν θα καταβληθεί αλλά θα υπό-
κειται σε πρόσκληση καταβολής από την IBRD, μόνον 
όταν αυτή χρειάζεται να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 
της για κεφάλαια που έχει δανειστεί ή για δάνεια που 
έχει εγγυηθεί και όχι για τη χρησιμοποίηση του ποσού 
που ζητείται σε δραστηριότητες χορήγησης δανείων ή 
σε διαχειριστικές δαπάνες της Τράπεζας, σύμφωνα με 
το άρθρο II εδάφια 5 και 7 και το άρθρο IV εδάφιο 7 της 
Συμφωνίας Ίδρυσης της IBRD (α.ν. 766/1945).

4. Εγκρίνει τη μεταφορά ποσού ενός εκατομμυρίου 
εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων σαράντα οκτώ δολαρίων 
και σαράντα σεντς ΗΠΑ (1.187.048,40 USD) από το υπό-
λοιπο του Ελληνικού Ειδικού Ταμείου Τεχνικής Βοήθειας 
στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης - IFC (Greek/
IFC Technical Assistance Trust Fund) στην Επιλεκτική Αύ-
ξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της IBRD, προκειμένου 
αυτό να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή του καταβλη-
τέου ποσού για την εγγραφή της Ελληνικής Δημοκρατίας 
για τις 164 μετοχές της IBRD.

5. Αρμόδιος για την υλοποίηση της παρούσας απόφα-
σης ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Διοικητής της Ελληνικής Δημοκρατίας στην IBRD.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. οικ.2/16456/ΔΛΔ (2)
Χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προ-

μηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξι-

πρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της 

εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των Φορέων της Γε-

νικής Κυβέρνησης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 α΄ και β΄ του άρθρου 58 

του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομο-
θεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνι-
κό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22 Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178).
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4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210).

5. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

6. Την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών ή και λοιπών οφειλών των φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

7. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η χορήγηση χρηματικών προκαταβολών 
σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε 
τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Οι ανωτέρω προκαταβολές χορηγούνται με εντολές 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ή του νόμιμου 
εξουσιοδοτημένου οργάνου αυτού, ύστερα από σχετικά 
αιτήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Τα ποσά των χρηματικών προκαταβολών προσδιο-
ρίζονται βάσει του συνολικού ύψους των προαναφερ-
θεισών οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία 
βεβαιώνονται είτε με επίσημα έγγραφα των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης, είτε με επίσημα έγγραφα των προ-
μηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προς τους φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα αντίγραφα τελεσί-
δικων δικαστικών αποφάσεων. 

4. Οι ανωτέρω προκαταβολές επιστρέφονται από τους 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ύστερα από την εξό-
φληση των οφειλών, από τους υπόχρεους φορείς και σε 
κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης 
κατά την οποία καταβλήθηκαν.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ οικ. 2/16459/ΔΛΔ (3)
Χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη ΔΕΗ 

ΑΕ έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων, 

οικονομικού έτους 2017, για δαπάνη εξόφλησης 

λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φορέων της 

Κεντρικής Διοίκησης.  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 γ΄ και δ΄, του άρθρου 58 

του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομο-
θεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνι-
κό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22 Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210).

5. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

6. Την αριθ. 2/68151/0004/23-10-2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημο-
σιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Δι-
ευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (ΦΕΚ 2310 Β΄), όπως ισχύει.

7. Το αριθ. ΓρΔ/570/24-02-2017 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ.
8. Την ανάγκη χορήγησης προκαταβολής στη ΔΕΗ 

ΑΕ, έναντι συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων, οικο-
νομικού έτους 2017, για δαπάνη εξόφλησης λογαρια-
σμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Κεντρικής 
Διοίκησης.

9. Το γεγονός ότι, η συνολική δαπάνη ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης το 
οικονομικό έτος 2016 ανήλθε στα 102.703.067,17 ευρώ.

10. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η χορήγηση χρηματικής προκαταβολής 
στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ), πο-
σού ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 80.000.000,00) ένα-
ντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων των φορέων 
της Κεντρικής Διοίκησης για δαπάνη εξόφλησης λογα-
ριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, οικονομικού έτους 2017.

2. Η ανωτέρω προκαταβολή χορηγείται με εντολή του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου 
ή του νόμιμου εξουσιοδοτημένου οργάνου αυτού.

3. Η ανωτέρω προκαταβολή επιστρέφεται, από τη ΔΕΗ 
ΑΕ, στο Ελληνικό Δημόσιο ύστερα από την εξόφληση 
των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων 
της Κεντρικής Διοίκησης και σε κάθε περίπτωση μέχρι 
την 29η/12/2017.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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    Αριθμ. ΠΟΛ. 1024 (4)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που εκδηλώ-

θηκαν από τις 6.1.2017 και μέχρι τις 12.1.2017 

στο Δήμο Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας και 

Σποράδων .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 

114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του 
τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς 
το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων 
ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές ζημιές σε μενάλο αριθμό φορολογουμένων να 
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/2014 και 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

9. Την υπ’ αριθ. 10/9.1.2017 απόφαση του Περιφερει-
άρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΝΘΩ7ΛΡ-ΧΣ8) με την οποία 
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάνκης Πολιτικής 

Προστασίας ο Δήμος Αλοννήσου της Π.Ε. Μαννησίας 
και Σποράδων, για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας 
δυσμενούς κατάστασης λόνω των έντονων χιονοπτώσε-
ων που έπληξαν την παραπάνω περιοχή, για το χρονικό 
διάστημα έως την 6.2.2017.

10. Την υπ’ αριθ. 137/8.2.2017 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 92ΓΤ7ΛΡ-Ψ5Ρ) με την οποία 
παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολλών περιοχών, μεταξύ των οποίων και του Δήμου 
Αλοννήσου, έως την 7.4.2017, για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που σταδιακά εμφανίζονται μετά τις τελευταίες 
έντονες και συνεχείς χιονοπτώσεις, παγετούς κ.τ.λ.

11. Το με αριθ. 403/10.2.2017 έγγραφο αίτημα του Δη-
μάρχου Αλοννήσου προς την Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου για φορολογικές ελαφρύνσεις 
της πληγείσας περιοχής, στο οποίο αναφέρονται αναλυ-
τικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος λόγω 
των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την 
περιοχή.

12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

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

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31.03.2017 οι προθεσμί-
ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικά Κέ-
ντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών 
προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία 
ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Αλοννήσου 
της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων που λήγουν ή έληξαν 
από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έως και 
την 31.03.2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμη-
ματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.03.2017 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την ημερο-
μηνία υπογραφής της παρούσας οφειλών, των ανωτέρω 
προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

 Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

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