
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βε-
βαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρό-
σωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαι-
νόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που 
εκδηλώθηκαν στις 14.8.2022 στον Δήμο Βόλου.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε θέματα ανθρώ-
πινου δυναμικού, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης του Μουσείου της Ακρόπολης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1148 (1)
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης 

βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομι-

κά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα και-

ρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημ-

μύρες), που εκδηλώθηκαν στις 14.8.2022 στον 

Δήμο Βόλου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμένων 

μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημο-
σιολογιστικών θεμάτων» (Α’ 114), με το οποίο, σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες 
θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με 
αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, να παρατείνει: α) τις προθεσμίες καταβο-
λής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράτ-
τονται από τις Δ.Ο.Υ. και β) τις προθεσμίες καταβολής 
δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και 
μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 
«Κύρωση των από 31.12.1993 και 06.07.1994 πέντε δα-

νειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 238), 
σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με 
αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποί-
ες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - K.E.Δ.Ε. 
(ν. 4978/2022, Α’ 190).

4. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις (Α’ 170).

5. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94) και ιδίως το άρθρο 41.

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

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. 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).

11. Το υπ’ αρ. 415281/24-10-2022 έγγραφο του Τμήμα-
τος Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

12. Το γεγονός ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημ-
μύρες είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινω-
νική και οικονομική ζωή στον Δήμο Βόλου.
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13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Παρατείνονται μέχρι και τις 14-02-2023 οι προθεσμί-

ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και νομικών 
προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον 
συνημμένο πίνακα στο υπ’ αρ. 415281/24-10-22 έγγραφο 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας με τα στοιχεία των πληγεισών οικιών και επι-
χειρήσεων από την θεομηνία 14ης Αυγούστου 2022 του 
Δήμου Βόλου, όπως συνετάχθη από τις Επιτροπές που 
συγκροτήθηκαν με την υπ’ αρ. 322064/16.8.2022 (ΑΔΑ: 
9Β9Κ7ΛΡ-ΟΛΕ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Θεσ-
σαλίας και την υπ’ αρ. 61329/17.8.2022 (ΑΔΑ: 6Υ5ΖΩ96-
Β7Ο) απόφαση του Δημάρχου Βόλου, που λήγουν ή έλη-
ξαν από 14.8.2022 μέχρι και 14.2.2023.

2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 
οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής που λήγουν ή έληξαν από 14.8.2022 μέχρι και 
14.2.2023, παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμμα-
τος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες 
τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβο-
λής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος 
ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παρατα-
θείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργά-
σιμη 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 προϋποθέσεις της εκάστοτε 
ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3. Αναστέλλεται μέχρι και την 14.2.2023 η πληρωμή των 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 14.8.2022 οφειλών 
των προαναφερθέντων προσώπων και οντοτήτων.

4. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβα-
ρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν 
στις οφειλές των παρ. 1 και 2, από τις 14.8.2022 μέχρι 
την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται 
ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην 
αρμόδια υπηρεσία. Ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν 
από τις 14.8.2022 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της πα-
ρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του 
φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου 
εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 2 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 10610 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε θέματα ανθρώ-

πινου δυναμικού στον Προϊστάμενο της Γενικής 

Διεύθυνσης του Μουσείου της Ακρόπολης. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3711/

2008 (Α’ 224).
β. Το πρώτο εδάφιο  και τις περ. α και ε του δεύτε-

ρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 64/2013 
(Α’ 113).

γ. Την υπ’ αρ. 330007/13.7.2021 (ΥΟΔΔ 550) υπουργική 
απόφαση, περί διορισμού ως Γενικού Διευθυντή (Προϊ-
σταμένου Γενικής Διεύθυνσης) του Μουσείου Ακρόπο-
λης, του Καθηγητή Νικολάου Σταμπολίδη του Χρήστου.

δ. Την απόφαση της 20ής/2022 συνεδρίας της 14.9.2022
του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης.

ε. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Μουσείου Ακρόπολης, αποφασίζει:

Μεταβιβάζει κατά την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 10 
του ν. 3711/2008 (Α’ 224), και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 
του άρθρου 3 του π.δ. 64/2013 (Α’ 113), στον Προϊστά-
μενο της Γενικής Διεύθυνσης: α) την αρμοδιότητα έκδο-
σης πρωτοκόλλου ορκωμοσίας μονίμου προσωπικού, 
εγγράφου ανάληψης υπηρεσίας μονίμου προσωπικού, 
προκήρυξης εκλογών για τα αιρετά μέλη υπηρεσιακών 
συμβουλίων του Μουσείου Ακρόπολης, β) την αρμοδιό-
τητα τροποποίησης του πίνακα κατάταξης (πρόσληψης) ή 
απόρριψης υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης εκτά-
κτου ή εποχικού προσωπικού (με συμβάσεις εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) σε περιπτώσεις 
είτε αποδοχής ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π. και αναμο-
ριοδότησης υποψηφίων ή μεταφοράς τους από πίνα-
κα κατάταξης στον πίνακα απόρριψης και αντίστροφα, 
είτε μη αποδοχής θέσης από καταταχθέντα υποψήφιο 
(εξ αρχής προσληπτέο ή επιλαχόντα) είτε παραίτησης 
προσληφθέντος από θέση, την οποία αποδέχθηκε, είτε 
μη εμφάνισης του καταταχθέντος υποψηφίου προς ανά-
ληψη υπηρεσίας είτε οικειοθελούς αποχώρησης μετά 
την ανάληψη υπηρεσίας. Η αρμοδιότητα έγκρισης του 
αρχικού πίνακα κατάταξης (μοριοδότηση υποψηφίων) 
και του αρχικού πίνακα απορριπτέων υποψηφίων των 
παραπάνω διαδικασιών πρόσληψης εκτάκτου ή εποχικού 
προσωπικού παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Μουσείου Ακρόπολης.

Ανακαλείται η υπ’ αρ. 6835/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΤ4469ΗΤ0-
ΨΔ3) απόφαση του Δ.Σ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022

   Ο Προεδρεύων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ   

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