
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων ανα-
γκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και 
πλημμύρες) στις 10-7-2019 στις Δημοτικές Ενότη-
τες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας - 
Σαπών, στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου 
Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και 
στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2 Συμπλήρωση της 66793/Η2/26-4-2018 (ΑΔΑ: 
78964653ΠΣ- ΔΝ7) υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών 
στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρί-
ων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους 
σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαι-
δευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσ-
σας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό» (Β’1487).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1319 (1)
   Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων ανα-

γκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων 

καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και 

πλημμύρες) στις 10-7-2019 στις Δημοτικές Ενότη-

τες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας - 

Σαπών, στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου 

Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και 

στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης 

της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέ-

ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114Α'), 

όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 

Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν.2275/1994 (238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες 
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θε-
ομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές 
σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

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

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

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α') «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β') από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019
(2901 Β') «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

9. Την 339/18-7-2019 (Β'3051/26-7-2019) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο».

10. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 (94 Α') «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

11. Την 5241/15-7-2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:9ΔΝΑ46ΜΚ6Π-Τ6Ρ), 
με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανά-
γκης Πολιτικής Προστασίας εώς και την 10-1-2020 οι 
Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου 
Μαρωνείας - Σαπών, η Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του 
Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 
και η Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης της 
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Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες 
βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 
10-7-2019 στις ανωτέρω περιοχές.

12. Το αριθμ. ΡΓΑ 384/7-8-2019 έγγραφο του Αντιπε-
ριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης προς τον Υφυπουργό Οικο-
νομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.

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

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

1.  Παρατείνονται μέχρι και την 10-1-2020 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών 
του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, στη Δημοτική Ενότητα 
Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης και στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου 
Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που λήγουν ή 
έληξαν από 10-7-2019 μέχρι και την 10-1-2020. Έως την 
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, 
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσε-
ων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 10-1-2020 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 10-7-2019 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2019

 Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 127046/Η2 (2)
    Συμπλήρωση της 66793/Η2/26-4-2018 (ΑΔΑ: 

78964653ΠΣ-ΔΝ7) υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτι-

κών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κρι-

τηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτηση 

τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπι-

κό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνι-

κής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνό-

γλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό» (B’1487).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159) 

«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη δι-

απολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α' 119) 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων Υπουργείων».

3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»

4. Το π.δ. 18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Την 6631/Υ1/20-7-2019 (Β' 3009) απόφαση «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».

6. Την 2/20801/0022/14-3-2012 (Β' 807) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθμ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (Β' 1740) απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικο-
νομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
ση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του 
ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαι-
δευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό 
και καθορισμός αυτού σε ευρώ».

7. Την 66793/Η2/26-4-2018 (ΑΔΑ: 78964653ΠΣ-ΔΝ7) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπα-
σης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσό-
ντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτηση 
τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαι-
δευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό» (B’1487).

8. Το γεγονός ότι προκύπτουν ισοβαθμίες μεταξύ των 
υποψηφίων εκπαιδευτικών στους αξιολογικούς πίνακες, 
μετά την εξάντληση των οριζόμενων κριτηρίων της παρ. 4
του άρθρου 3 της 66793/Η2/26-4-2018 (ΑΔΑ: 78964653
ΠΣ-ΔΝ7) υπουργικής απόφασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογι-
σμό, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την 66793/Η2/26-4-2018 (ΑΔΑ:
78964653ΠΣ-ΔΝ7) υπουργική απόφαση αναφορικά με 
τα κριτήρια κατάταξης σε περίπτωση ισοβαθμίας των 
προς απόσπαση εκπαιδευτικών, προσθέτοντας στο τέ-
λος της παρ. 4 του άρθρου 3 εδάφιο που έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατόπιν της εξάντλησης 
όλων των ανωτέρω κριτηρίων πραγματοποιείται δη-
μόσια κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής των 
υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 
και των κατά περίπτωση ισοβαθμούντων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

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