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1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1025/2021 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 538 και 
Β΄  655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων 
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή 
από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μι-
σθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος 
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

2 Παράταση προθεσμίας για την εμπρό θεσμη κατα-
βολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021.
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Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1025/2021 από-

φασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 538 και 

Β΄ 655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων 

επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή 

από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώ-

ματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουά-

ριο 2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτε-

ρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως 
αυτές προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4753/2020 (Α’ 227) και με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 
(Α’ 17).

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), ιδίως το άρθρο 41.

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

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύουν 
ιδίως το άρθρο 83.

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

6. Το 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).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμμα-
τειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη 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 δια-
τάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 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).
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12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.01.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 1).

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.01.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 30).

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/15.01.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 89).

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 186).

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 8378/5.02.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτα-
κτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν-
δυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 454).

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 9147/10.02.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), όπως ισχύει.

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.:10969/19.02.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυ-
νας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο πε-
ραιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύ-
νολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 
22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 
1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648), όπως ισχύει.

20. Την υπό στοιχεία Α. 1025/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων 
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 
40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουά-
ριο και Φεβρουάριο 2021» (Β’ 538 και Β’655).

21. Την από 27.02.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

22. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχει-
ρήσεων για την εφαρμογή των παρ. 8α και 10 του άρ-
θρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68).
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23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, απο-
φασίζουμε:

1. Η υπό στοιχεία Α. 1025/2021(Β’ 538 και Β’655) απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκα-
τάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατά-
στημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν 
ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορω-
νοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
ήτοι επιχείρησης η οποία:

α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον 
οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 
με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2019 και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ 
του Παραρτήματος, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ - ή 
του 40% του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ - για 
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, εφαρμό-
ζοντας το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή ποσοστό μείω-
σης του μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου 
άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 68), όπως ισχύει,

β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευ-
τερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 
στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος φορολογικού έτους 2019 και συμπεριλαμβάνεται 
στους ΚΑΔ του ΠΙΝΑΚΑ Β’ του Παραρτήματος και έχει 
ενεργό κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος/υποκαταστημά-
των την 4η Ιανουαρίου 2021 που συμπεριλαμβάνεται 
στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ του Παραρτήματος απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώμα-
τος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 
μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), 
όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως υπο-
κατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της 
επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία 
πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δρα-
στηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος 
Μητρώου TAXIS (10)  - υποκατάστημα].».

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγού-
μενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί 
στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η 
Φεβρουαρίου 2021.

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 
4/1/2021, για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρά-
γραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ 
κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4/1/2021 
και έως και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση 
που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκα-
ταστήματος μετά την 4/1/2021 λαμβάνεται υπόψη ο 
ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη 
του υποκαταστήματος από την 4/1/2021 και έως και τη 
δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. A.1041 (2)
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κα-

ταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 «περί 
τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφο ρίας 
και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α’ 82), καθώς και τις δια-
τάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό 
σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 75), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/ 
2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων 
ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του 
ευρώ» (Α’ 242) και τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρ-
θρου 35 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής  
2012-2015» (Α’ 152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4346/2015 «Επείγουσες 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 152) και τις διατάξεις του άρ-
θρου 46 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης 
της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιη-
μένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για 
την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση 
της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 
και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
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βουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και δι-
οικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την 
κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων 
καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις» (Α’ 141).

4. Το π.δ. 142/2017 «περί του Οργανισμού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των 
Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε. 
(ΔΙΑΣ Α.Ε)» (Β’ 1964).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 94) και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

8. 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).

9. Την υπό στοιχεία Α.1266/8.12.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Παράταση προθε-
σμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας 

έτους 2021 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» 
(Β’ 5501).

10. Την ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης των υπόχρεων 
για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας 
έτους 2021, λόγω των υφιστάμενων δυσμενών συνθη-
κών εξαιτίας της πανδημίας του covid19.

11. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρού-
σας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης 
τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τε-
λών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει κατά παράταση, 
την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 
2021, παρατείνεται έως και την 1η Μαρτίου 2021. Η ολι-
γοήμερη αυτή παράταση καταλαμβάνει και τη θέση των 
οχημάτων σε εθελουσία ακινησία.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
26/2/2021.

3. Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που καταβλήθηκαν 
εκπροθέσμως από 27/2/2021 έως 1/3/2021 επιστρέφο-
νται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

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