
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-
σεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 
παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/
27-4-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Λήξη μαθημάτων σχολικών 
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτι-
κού έτους 2020-2021» (Β’ 1767).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1113 (1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-

σεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 

παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβο-

λής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιου-

νίου 2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), 

με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών 
να παρατείνει με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες που ορίζο-
νται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

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

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

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. 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).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 
2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, 
Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παί-
γνια (ν. 2961/2001 - Α’ 266).

9. Την υπό στοιχεία Α. 1276/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Παράταση της προθεσμίας υπο-
βολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και 
γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020» 
(Β’ 5635).

10. Την υπό στοιχεία Α. 1038/2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρε-
ών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 
2020 καθώς και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 
2021» (Β’ 773).

11. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών παροχών, στο πλαίσιο των περιο-
ριστικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπι-
ση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.

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

Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 η 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονο-
μιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε ή 
λήγει εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021, 
καθώς και των δηλώσεων, των οποίων μέσα στους μήνες 
αυτούς, έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή 
αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.
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Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προ-
θεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την
1η Απριλίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, αφετηρία 
της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παρά-
τασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας 
προθεσμίας, κατά περίπτωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. 57891/ΓΔ4 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/

27-4-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Λήξη μαθημάτων σχολικών 

μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτι-

κού έτους 2020-2021» (Β’ 1767). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167),

β. της περ. β’ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 89 
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114),

γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 79942/
ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, με-
τεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής 
ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
(Β’ 2005),

δ. της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-04-2021 απόφασης 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη 
μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης διδακτικού έτους 2020-2021» (Β’ 1767).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. 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).

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

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  2).

6. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

7. Τα άρθρα τριακοστό έκτο και τριακοστό έβδομο της 
από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως η ισχύς της παρ. 1 του πρώ-
του και της παρ. 2 του δεύτερου παρατάθηκε με το άρ-
θρο 94 του ν. 4790/ 2021 (Α’ 48).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από 
αυτόν, σύμφωνα με την  υπό στοιχεία Φ.1/Γ/300/57839/
Β1/24-5-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

9. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπι-
στούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κο-
ρωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/
27-4-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-
2021» (Β’ 1767), η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του δι-
δακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών 
Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών 
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων 
και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκεί-
ων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11η Ιουνίου 
2021, ημέρα Παρασκευή. Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και 
εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών 
Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων 
(δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως ημερομηνία λή-
ξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 - 2021 
ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Μαΐου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

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