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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & Αριθ. Πρωτ: 70334
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ:   Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 
Ταχ. δνση        : Σταδίου 27                           -Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και
T.K. : 101 83 Αθήνα   -Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου   
Πληροφορίες : K.Δελαγραμμάτικας    
Τηλέφωνο : 213 1364803    
Φαξ : 213 1364813    

       
       

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων στις 
περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες

Σχετ.:   α) Η από 22-8-2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με τον ν.4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177)
β) Το άρθρο 69  ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177) 
γ)  Το άρθρο 375 ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α’  127) 
δ) Τις Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας υπ.αριθμ 6895/18-09-2020, 

ΓΓ5486/19-09-2020, 6904/20-09-2020, 6916/20-09-2020, 6917/20-09-2020, 6918/20-09-2020, 
6919/20-09-2020, 6920/20-09-2020, 6921/20-09-2020, 6922/20-09-2020, 6923/20-09-2020, 
6924/20-09-2020, 6925/20-09-2020, 6938/20-09-2020, 6939/20-09-2020, 6949/20-09-2020, 
6952/21-09-2020 και 6953/21-09-2020 περί κήρυξης των κατονομαζόμενων σε αυτές περιοχών σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ε) Η ΥΑ Α.1189/2020 (ΦΕΚ Β’ 3434) Παράταση/αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών πλημμυροπαθών 8-9 Αυγούστου Δήμων Χαλκιδέων, Διρφύων-Μεσσαπίων

στ) Η ΥΑ Α.1210/2020 (ΦΕΚ Β’ 4127) Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες 
βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 17,18 και 19/9/2020

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 7 του ν. 
4728/2020 (ΦΕΚ Α′ 186) δίνεται παράταση έως 31.12.2020: α) Στην υποβολή δηλώσεων για τον 
ακριβή καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων, προκειμένου να υπολογίζονται ορθά 
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οι φόροι, τα διάφορα τέλη και οι εισφορές προς τους δήμους. β) Στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
για τη μη χρησιμοποίηση ακινήτου, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.

Η δοθείσα παράταση ωστόσο δεν συνιστά γενικό μέτρο αλλά αφορά μόνο τις 
προσδιοριζόμενες περιοριστικά περιοχές αρμοδιότητάς σας. Συγκεκριμένα αφορά: 

α) Από την χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας; την 
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας στο σύνολό της (Δήμοι Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Παλαμά, 
Σοφάδων, Καρδίτσας, Μουζακίου), από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων τους Δήμους 
Τρικκαίων, Μετεώρων και Πύλης, από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας τον Δήμο Φαρσάλων, 
από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας τους Δήμους Αλμυρού και Βόλου, από την  
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας τον Δήμο Αγράφων, από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 
τους Δήμους Λαμιέων, Δομοκού και Μακρακώμης, από την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας τους 
Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων-Μεσσαπίων (σχετ. ε). 
β) Από την χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-
Ιονίου:, από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας τους Δήμους Αργοστολίου, Ιθάκης, Σάμης και 
Ληξουρίου, από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου τον Δήμο Ζακύνθου και από την 
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας τον Δήμο Λευκάδας (σχετ. στ). 

Επισημαίνουμε ότι η παράταση της προθεσμίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αφορά 
α) τους κατοίκους των περιοχών αυτών, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δικαιούντο ή όφειλαν να 
υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις προς τις δημοτικές αρχές, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας που 
βρίσκονται τα ακίνητα που πρέπει να δηλωθούν και β) τους έχοντες ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή 
υπόχρεου ακινήτου στις περιοχές αυτές αλλά διαμένουν αλλού. Για να διασφαλίζεται η υπαγωγή του 
ενδιαφερομένου στην παράταση της προθεσμίας, πρέπει να υπάρχει σύνδεση είτε του δηλούντος με 
τις περιοχές είτε του ακινήτου με τις περιοχές ή βέβαια και των δύο.  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των δήμων ευθύνης σας και την παρακολούθηση της 
ορθής υλοποίησης εκ μέρους τους, των διαλαμβανομένων στην παρούσα Εγκύκλιο. 

 
Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                 Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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