
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής, της Γενι-
κής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δη-
μόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των ό  -
ρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη 
δωρεάν μετακίνηση αυτών για το έτος 2023 με τα 
μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Α.Σ.Θ.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός 
των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλί-
ου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 
7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο 
«Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αε-
ροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών 
προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσι-
μα κ.λπ.» (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με 
απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 147485 ΕΞ 2022 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής, της 

Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής 

και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικο-

νομικών.

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, τις παρ. 1 και 
2 του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 37 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

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

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

6. Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελό-
πης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμ-
ματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ).

8. Την υπό στοιχεία 162781 ΕΞ2021/20.12.2021 από-
φαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Οι-
κονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς 
λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ: βΨΛΤΕΗ-0Κ2).

9. Τα υπό στοιχεία 98424ΕΞ2022/11.07.2022 και 
124724ΕΞ2022/05.09.2022 (ορθή επανάληψη) έγγρα-
φα του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, 
με τα οποία μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη 
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για 
το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, στους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, 
όπως η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που αφο-
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ρούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της φορολογι-
κής πολιτικής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
διεθνών εξελίξεων στον φορολογικό τομέα, και ιδίως η 
αξιολόγηση των εξελίξεων σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α. και Ε.Ε., 
η παρακολούθηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης 
αλλά και των έργων Τεχνικής Βοήθειας κ.ά.

10. Το υπό στοιχεία 140952ΕΞ2022/29.09.2022 έγγρα-
φο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργάνωσης.

11. Την υπό στοιχεία 143722ΕΞ2022/05.10.2022 από-
φαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά 
στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Φορολογικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Φορο-
λογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΝΩΙΗ-8ΜΔ).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(25.200 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγε-
γραμμένη πίστωση Ειδικού Φορέα 1023-207-0000000 
και λογαριασμού 2120201001 του Υπουργείου Οικονο-
μικών του τρέχοντος έτους, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση της καθιέρωσης απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστη-
μα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 
31-12-2022 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συ-
νολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν 
να μετέχουν και επιπρόσθετοι υπάλληλοι, καθώς και 
αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω ορί-
ου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργεί-
ου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη της Προϊστα-
μένης της ανωτέρω Διεύθυνσης. Η σχετική απόφαση θα 
κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέ-
ως, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέως Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και στην Αυτοτελή 
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού  και Οργάνωσης.

4. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη της Προϊσταμένης της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

    Αριθμ. 7017/7/217 (2)
Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των 

όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

για τη δωρεάν μετακίνηση αυτών για το έτος 

2023 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και 

του Ο.Α.Σ.Θ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθ-

μίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59),
β. του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 

ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33),

γ. του ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της 
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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 (Α’ 133),

ε. του π.δ. 123/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

στ. 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),

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

η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),

ια. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ιβ. της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β’ 4383).

2. Την υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/56-γ’/18/07/2022 
Εισήγηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την 
οποία από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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4. Το γεγονός ότι η χορήγηση του δικαιώματος μετακί-
νησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου 
στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότη-
τας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. 
(ΟΑΣΘ) αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέ-
ροντος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή 
από την καταβολή κόμιστρου

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης του ένστο-
λου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη με πλήρη απαλλαγή από 
την καταβολή κομίστρου, στα αστικά συγκοινωνιακά 
μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθήνας  - Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.
ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, 
περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Συγκοινωνιακού 
Έργου Θεσσαλονίκης  - Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.), ως αντάλ-
λαγμα για τη διάθεση προσωπικού για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοι-
νωνιακού έργου, καθώς και την υποβοήθηση στην εκτέ-
λεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο 
του Ο.Α.Σ.Α., για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ελληνική 
Αστυνομία.

2. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελ-
ληνική Αστυνομία είναι ίση προς την αξία του αντίτι-
μου του συνόλου των μετακινήσεων των δικαιούχων της 
παρ. 1. Προς τούτο, και μόνο για το συγκεκριμένο είδος 
αντιπαροχής υπηρεσιών, μετά την έκδοση και υποβολή 
των αντίστοιχων τιμολογίων έκαστου μέρους, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αφορά μετακινήσεις 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με 
όλα τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία σχετικά 
δικαιολογητικά και παραστατικά, πραγματοποιούνται 
συμψηφιστικές εγγραφές στις αρμόδιες οικονομικές 
υπηρεσίες των φορέων.

3. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και για όσο 
χρόνο πληρούται το κριτήριο της υπηρεσιακής του 
ιδιότητας, δικαιούται ηλεκτρονικές κάρτες ελεύθερης 
μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρμοδιότη-
τας του Ο.Α.Σ.Α., ή κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. 
(Ο.Α.Σ.Θ.), τις οποίες χρησιμοποιεί σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στην παρούσα.

Άρθρο 2
Προσωποποιημένες Κάρτες Μετακίνησης
για την πλήρη απαλλαγή από την 
καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών, που 
αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πλη-
θυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή 
του συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιη-
μένων ηλεκτρονικών καρτών, από τις ειδικές ομάδες 

των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρα-
κτική, ώστε οι κάρτες αυτές να φέρουν τα στοιχεία 
των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
από αυτούς.

2. Για την ελεύθερη μετακίνηση των ανωτέρω δικαι-
ούχων, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλε-
κτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται 
σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος 
Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδό-
τηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες με-
τακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους 
δικαιούχους κατόχους τους, με χρήση του εξοπλισμού 
έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και 
ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομί-
στρου, που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και 
στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 
αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α και δύνανται να αντικατασταθούν 
σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας. Οι 
δικαιούχοι κάτοχοι των καρτών επιδεικνύουν τα παρα-
στατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα της ελεύθερης με-
τακίνησης όποτε τους ζητείται από τους Εντεταλμένους 
Ελεγκτές Κομίστρου.

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με απαλλαγή από την κα-
ταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., 
πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός 
των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον 
εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλ-
λογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.).

5. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος με-
τακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περί-
πτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι 
κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους 
κομίστρου.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Προστασίας
Οικονομικών  του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας  Υποδομών
του Πολίτη και Μεταφορών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. Α.1136 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός 

των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλί-

ου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 

7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο 

«Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, 

αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοι-

πών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύ-

σιμα κ.λπ.» (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με 

απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 78, του πέμπτου εδαφίου 

του άρθρου 40, της παρ. 4 του άρθρου 68 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), καθώς και της 
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α’ 256).

β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της περ. δ) 
της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 78 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), της παρ. 3 
του άρθρου 68 του ως άνω κώδικα, της περ. β) της παρ. 
3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α’ 256), του άρθρου 1 
και της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 
(Α’  151), καθώς και του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 
Τ. 1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. «Τελωνειακές διαδικασί-
ες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών 
αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, 
καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516),

δ) Της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφαση Διοι-
κητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων 
θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκα-
φών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 
Α.Υ.Ο.Ο “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, 

αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών 
προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» 
(Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από 
τον Ε.Φ.Κ” (Β’ 5882)», καθώς και την υπό στοιχεία Α. 1154/
30-06-2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί τρο-
ποποίησης της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφα-
σης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των όρων 
και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας 
των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 
Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακές διαδικασίες 
εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών απο-
στολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνι-
κά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων 
με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ” (Β’ 5882)» (Β’ 2969).

4. 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 (Α’ 94) και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
Α.Υ.Ο. (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

5. Την ανάγκη χορήγησης παράτασης του χρόνου για 
τη θεώρηση των βιβλίων προς εξυπηρέτηση και διευ-
κόλυνση των συναλλασσομένων, λόγω των μέτρων για 
την αντιμετώπιση του COVID-19 και της απορρύθμισης 
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 3

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Α.1293/23-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 5882), τροποποιείται, ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2022, η προθεσμία της 
θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας παρατείνεται μέχρι την 
2 Δεκεμβρίου 2022».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02052891210220004*
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