
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση τροποποίησης διατάξεων του Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφά-
λειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

2 Τροποποίηση της Α. 1072/22-2-2019 απόφασης 
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΦΕΚ 750/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, 
των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επι-
στροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, 
το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα 
δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά 
ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νό-
μιμης χρησιμοποίησης αυτού»

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.: 16307 (1)
   Έγκριση τροποποίησης διατάξεων του Κανονι-

σμού Λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφά-

λειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3387/2005 «Κέ-

ντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 224).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την «Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.6. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(Α΄ 213).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί-

τη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη» (Α΄ 159).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

7. Την αριθ. 80/18.07.2019 κοινή απόφαση Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του 
Πολίτη. Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

8. Την αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414/19 κοινή απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη (Β΄ 197) περί έγκρισης του Κανονισμού λει-
τουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

9. Την απόφαση της 378ης από 14.2.2020 συνεδρία-
σης του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης 
διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.ΜΕ.Α.»

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ΚΕ.ΜΕ.Α. εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 
10 του ν. 3387/2005 πόρων του, περαιτέρω δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
όπως προκύπτει από την αριθ. 8000/1/2020/11-α από 
19-2-2020 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., εγκρίνουμε την τροπο-
ποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας» 
(ΚΕ.ΜΕ.Α.), ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«Κέντρο Μελετών Ασφάλειας» (ΚΕ.ΜΕ.Α.) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά 
(7) πρόσωπα και ειδικότερα από τους επικεφαλής των 
τομέων των περιπτώσεων α', β', γ', δ', ε', στ' και η' του άρ-
θρου 10».

2. Το άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργί-
ας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Ασφά-
λειας» (ΚΕ.ΜΕ.Α.) αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Άρθρο 10 
Οργανωτική Δομή

1. Στο ΚΕ.ΜΕ.Α. συγκροτούνται επτά Τομείς και ένα 
Ινστιτούτο, ως εξής:

α) Τομέας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτι-
κής Προστασίας,

β) Τομέας Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας
γ) Τομέας Αντεγκληματικής Πολιτικής
δ) Τομέας Κυβερνοασφάλειας,
ε) Τομέας Ασφάλειας και Ελέγχου Συνόρων,
στ) Τομέας Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, ο οποίος 

απαρτίζεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και το Τμήμα 
Πιστοποίησης,

ζ) Τομέας Διοικητικής Υποστήριξης, ο οποίος απαρ-
τίζεται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και το 
Τμήμα Οικονομικού,

η) Τομέας - Ινστιτούτο με την επωνυμία «Διεθνές Δί-
κτυο για τη Μελέτη του Εξτρεμισμού και της Τρομοκρα-
τίας».

2. Η δραστηριότητα κάθε Τομέα παρακολουθείται και 
συντονίζεται από τον επικεφαλής του Τομέα. Ο επικεφα-
λής κάθε Τομέα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυ-
ντή για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, 
και προέρχεται από το επιστημονικό προσωπικό του 
ΚΕ.ΜΕ.Α. (μόνιμο ή αποσπασμένο) ή τους ειδικούς επι-
στημονικούς συνεργάτες που απασχολούνται σε αυτό 
και διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 7 του ν. 3387/2005 (Α' 224).

3. Ο Τομέας - Ινστιτούτο της περίπτωσης η΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος συντονίζεται από επιστημονι-
κό διευθυντή και τριμελή επιστημονική επιτροπή, που 
ορίζονται με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 9 του 
ν. 3387/2005 (Α΄ 224).

4. Οι επικεφαλής των Τομέων συμμετέχουν στο Επι-
στημονικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΕ.Α.».

3. Το άρθρο 13 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργί-
ας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Ασφά-
λειας» (ΚΕ.ΜΕ.Α.) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13 
Τομέας Αντεγκληματικής Πολιτικής 

Ο Τομέας Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι αρμόδιος 
για:

1. Την παραγωγή νέας γνώσης για την ανάλυση των 
βαθύτερων αιτίων του εγκλήματος, καθώς και την ανά-
λυση των ανθρώπινων και κοινωνικών παραγόντων που 
διαμορφώνουν την εξέλιξη τους.

2. Την υλοποίηση δράσεων έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης σχετικών με την πρόληψη και την καταπολέ-
μηση του οργανωμένου εγκλήματος και την υλοποίηση 
νέων μοντέλων σωφρονιστικής και αντεγκληματικής 
πολιτικής.

3. Την καταγραφή και αποτύπωση των προτεραιοτή-
των και αναγκών των τελικών χρηστών (end-users).

4. Την ανάπτυξη μεθοδολογιών έγκαιρης πρόληψης 
του εγκλήματος.

5. Τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και τη συμμε-
τοχή στην ανάπτυξη και στη δοκιμή νέων τεχνολογικών 

εργαλείων και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και 
της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων.

6. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτομικών με-
θόδων και μοντέλων σωφρονισμού και επανένταξης, με 
έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

4. Μετά το άρθρο 13 του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών 
Ασφάλειας» (ΚΕ.ΜΕ.Α.) προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

«Άρθρο 13 Α 
Τομέας - Ινστιτούτο 
«Διεθνές Δίκτυο για τη Μελέτη του Εξτρεμισμού 
και της Τρομοκρατίας»

1. Αντικείμενο του Τομέα - Ινστιτούτου είναι η μελέτη 
και η παραγωγή έρευνας αιχμής για το φαινόμενο του 
εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας και ειδικότερα:

α. Η συστηματοποίηση της υπάρχουσας γνώσης για 
τα εν λόγω φαινόμενα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
μέσω δημιουργίας αποθετηρίου πηγών (βάσης δεδο-
μένων), όπου συλλέγονται και ταξινομούνται σχετικές 
ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις (μονογραφίες, συλλογικοί 
τόμοι, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά).

β. Η διεξαγωγή καινοτομικής έρευνας για τις νέες τά-
σεις και μορφές των φαινομένων, με τη χρήση ποσο-
τικών, ποιοτικών μεθόδων και την ανάλυση μεγάλων 
δεδομένων (big data analysis),

γ. Η δημιουργία Παρατηρητηρίου Πολιτικής Βίας, που 
θα εκτιμά μέσα από επιστημονικούς δείκτες την εξέλιξη 
των φαινομένων.

6. Η παραγωγή έρευνας συνδεδεμένης με το σχεδια-
σμό στρατηγικών και την υποστήριξη πολιτικών πρω-
τοβουλιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
άλλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

ε. Η χαρτογράφηση και δικτύωση των ερευνητικών 
πρωτοβουλιών για τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

στ. Η συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκει-
μένου να δημιουργηθούν ερευνητικές συνέργειες που 
θα προάγουν τη συγκριτική μελέτη του εξτρεμισμού και 
της τρομοκρατίας,

ζ. Η μελέτη των τάσεων κοινής γνώμης και του περι-
εχομένου δημοσιευμάτων των Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα εν 
λόγω φαινόμενα,

η. Η εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη και άλλων δημοσίων φορέων.

θ. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης μέσα από δραστηριότητες διάχυσης ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και διενέργειας εκδηλώσεων.

2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ειδικών εκπαιδευ-
τικών δράσεων.

3. Η επωνυμία για τις διεθνείς σχέσεις του Τομέα - 
Ινστιτούτου στην αγγλική γλώσσα είναι "International 
Network for the Study of Extremism and Terrorism".».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. Α.1039 (2)
Τροποποίηση της Α. 1072/22-2-2019 απόφασης 

Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΦΕΚ 750/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, 

των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επι-

στροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του 

πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνη-

σης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανι-

κές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 

τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοι-

ακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της 

νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 3 του 

ν. 2960/2001(ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
10, παράγραφος 3 του ν. 3483/2006(ΦΕΚ Α΄169), καθώς 
και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/
ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά 
με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορο-
λογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 
11 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄/251) περί των «Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της με αρ. ΠΟΛ 1003/31-12-2014 με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α.Δ.Α.: 7ΝΑΩΗ-96Σ).

5. Τις διατάξεις του ν.3419/05 (ΦΕΚ 297/Α΄) «Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 
2014/30-12-2014 απόφασης ΓΓΔΕ «Κεντρικός Διαχειρι-
στής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τε-
λωνείων», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα».

8. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 
2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), όπως ισχύουν.

9. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
Α΄94) και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) 
«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

10. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/ 
10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

12. Τις διατάξεις της αριθμ. 5294 ΕΞ2020/17-1-2020 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέ-
ωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020.

13. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ Α. 1072/
22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμε-
τώπιση ορισμένων περιπτώσεων που έχουν ανακύψει 
κατά την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της 

αριθμ. Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« β. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσω-
πα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση 
τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοι-
ακά ιδρύματα. Τα προνοιακά ιδρύματα συνυποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την ιδρυτική πράξη σύστασης αυτών.»

2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της 
αριθμ. Α.1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους 
τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με 
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εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και 
τα προνοιακά ιδρύματα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02007981203200004*
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