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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1067  (1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-

σεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων 

του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34) 

με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-
γό Οικονομικών να παρατείνει, με απόφασή του, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις 
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογι-
κές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις,

β) του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114) με τις οποίες 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών 
να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή 

του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 
και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία,

γ) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
δ) του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).
2. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

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

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

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

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

7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την υπό στοιχεία Α. 1201/31.8.2020 κοινή απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 3860), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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χεία Α. 1192/19.8.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών και των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3869).

11. Την υπό στοιχεία Α. 1039/14.3.2022 απόφαση του 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 1313).

12. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-
βολή της δήλωσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του 
άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του 
τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων του άρθρου 
57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), για το φορολογικό έτος 
2021, η οποία με την υπό στοιχεία Α. 1039/14.3.2022 
(Β’ 1313) είχε παραταθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, με την 
παρούσα παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022.

Η καταβολή της πρώτης δόσης του τέλους αυτού πα-
ρατείνεται μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. 34301/Σ: 7724 (2)
Παράταση προθεσμίας παρ. 4 άρθρου 25 

ν. 1599/1986. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1599/1986 «Σχέ-

σεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

β) της υπό στοιχεία 9556/Σ.2481/11-2-2020 (Β’ 606) 
απόφασης με την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία 
για την έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές 
Αρχές μέχρι την 30ή-6-2022,

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

δ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ε) 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),

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

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

2. η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε 
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, απο-
φασίζουμε:

Παρατείνουμε εκ νέου μέχρι 31-12-2022 την προθε-
σμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 25 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75), το οποίο αναφέρεται στην έκδοση 
δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 154474 (3)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 304658/08-12-2021 

απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Καθορισμός 

ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των υπαλλήλων της Π.Ε. Ξάνθης οι-

κονομικού έτους 2022» (Β΄ 6307).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) ιδίως το άρθρο 280 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της 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).

3. Το άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
4. Το άρθρο 112 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας νομαρχι-

ακής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 21).
5. Την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλ-

λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονι-
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 180).

6. Το υπ’ αρ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Τις υπ’  αρ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 
2/66700/0022/30.08.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

8. Την υπ’ αρ. 4/6.2.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (Α’ 24).

9. Το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 93).

10. Τα άρθρα 3 και 27 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

11. Το υπ’ αρ. 138896/2499/16-05-2022 έγγραφο του 
Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Ξάνθης.
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12. Την υπ’ αρ. 132735/2385/20-05-2022(ΟΡΘΗ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Δια-
χείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. 
Ξάνθης, όπου βεβαιώνεται ότι οι εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητα 
Ξάνθης έτους 2022 για α) τη Διεύθυνση Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής και β) Διεύθυνση Ανάπτυξης 
(ΚΑΕ 0719, 0721 και 0722), επαρκούν για την αντιμετώπι-
ση δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) επιπλέον 
υπαλλήλων (ενός στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής και ενός στη Διεύθυνση Ανάπτυξης), 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 304658/08-12-2021 από-
φαση, που αφορά στον καθορισμό του ανώτατου ορίου 
των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας των υπαλλήλων των υπηρετούντων στην Π.Ε. Ξάν-
θης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
για το οικονομικό έτος 2022 ως εξής:

1) Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης προστίθεται ένας (1) 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με 
εξήντα (60) ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/νση Ανάπτυξης 

ΚΑΤ. ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ Πολιτικών Μηχανικών 

ΑΠΟ 1 

ΣΕ 2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 60

2) Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής προστίθεται ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με εξήντα (60) ημέρες μετακί-
νησης εκτός έδρας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομία και 
Κτηνιατρικής 

ΚΑΤ. ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ Γεωτεχνικών - Γεωπόνων 

ΑΠΟ 13 

ΣΕ 14 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 60

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 304658/08-12-2021 
(Β’ 6307) απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  

(4)
 Στην υπό στοιχεία 47641/Κ1/27-04-2022 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρ-
τισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2250) διορθώνεται στο 
άρθρο μόνο, παρ. 1 (σελ. 22402,στήλη Α’):

το εσφαλμένο: «Τσαγδή Αικατερίνης» 
στο ορθό: «Τσαγδή Δέσποινας».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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*02026633105220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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