
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λε-
πτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και 
λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) 
Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κο-
ρωνοϊού COVID-19” (B’ 1177).

2 Κατάργηση της υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/17-3-2020 
απόφασης του Υπουργού Υγείας: «Έκτακτα μέτρα 
λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID - 19» (Β’ 929).

3 Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας 
των χερσαίων συνοριακών Τελωνείων, των Τελω-
νείων Β’ Αερολιμένα «Μακεδονία», Αερολιμένα 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και του Δ’ Τελωνείου Επί-
βλεψης Συγκροτημάτων - (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38269 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/ 

3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας 

“Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρό-

τησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας 

(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδο-

ση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τε-

τάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68) και ιδίως το τρίτο εδάφιο της 

ως άνω παρ., όπως η ανωτέρω Π.Ν.Π. κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83).

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

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

5. Την υπ’ αρ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β’ 3051).

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192).

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ. 37256/15.6.2020 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργού Υγείας, όπως αυτή προβλέπε-
ται στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΠΔΕ 
2020 (ΣΑΕ 491/1) ύψους 10.754.807,69 ευρώ στο πλαίσιο 
εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρ-
ρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2013-2020», ενάριθμο έργο 
2020 ΣΕ 491 10000.

10. Την υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί 
συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας 
(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19” (B’ 1177).

11. Ειδικότερα την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους 
λεπτομερειών σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, 
της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας τους, τον καθο-
ρισμό των επιμέρους περιοχών ευθύνης τους στην Επι-
κράτεια, των λεπτομερειών δράσης τους, τη λειτουργική 
τους ένταξη, τη διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και 
οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του 
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στελεχιακού δυναμικού, τη διαδικασία πρόσληψης προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου, τις ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοι-
βών προσωπικού, τις δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω 
δράσεων, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της 
πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 
βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κο-
ρωνοϊού COVID-19».

12. Το υπ’ αρ. 32988/28.5.2020 έγγραφο της Ε.Ο.Δ.Υ.
13. Το από 28.5.2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύ-

θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Νομικών Προσώπων 
(Τμήμα Β’).

14. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.37256/15.6.2020. βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της 
παρούσας, προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ ύψους 450.000 ευρώ, η 
οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 
2014-2020», αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τροποποιείται η περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 1 της 
υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρό-
τησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) 
Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” 
(B’ 1177). Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διε-
νεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα 
προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραι-
ότητας αίτησης, οι ακόλουθες ειδικότητες:

Α) πεντακόσιες (500) θέσεις ΠΕ/TE νοσηλευτών για τη 
στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει 
αυτών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών 
Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοη-
θών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοη-
θών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/6.4.2020 
της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών   Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ    ΑΔΩΝΙΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ

   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π. 38239  (2)
   Κατάργηση της υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/ 

17-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας: 

«Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής Υπη-

ρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυ-

γή της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19» 

(Β’ 929). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου εικοστού τετάρτου 
της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/
2020 (Α’ 76).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 
εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών «Επιπρόσθετα 
επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: ΩΤ-
ΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1).

7. Την υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/17-3-2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την 
αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19» 
(Β’ 929).

8. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/116/10486/26-5-2020 εγκύ-
κλιο του Υπουργού Εσωτερικών «Λειτουργία υπηρεσιών 
του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώ-
πιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κο-
ρονοϊού» (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ).

9. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4-6-2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κα-
νόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», (Β’ 2168).

10. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/119/οικ.11682/9-6-2020 
εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμί-
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σεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασπο-
ράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α).

11. Την υπ’ αρ. Β1/οικ.36754/12-06-2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, την παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων αυτού.

13. Την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Καταργείται η υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/17-3-2020 

απόφαση του Υπουργού Υγείας «Έκτακτα μέτρα λειτουρ-
γίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας 
για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID 
- 19» (Β’ 929).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Ι

Υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α.1068936 ΕΞ 2020  (3)
   Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας 

των χερσαίων συνοριακών Τελωνείων, των Τε-

λωνείων Β’ Αερολιμένα «Μακεδονία», Αερολιμέ-

να «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του Δ’ Τελωνείου 

Επίβλεψης Συγκροτημάτων - (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Μέρος Πρώτο του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως την υποπερ. 
ββ’ της περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, τα άρθρα 2 και 
7, καθώς και οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41.

2. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και διόρθωση σφάλματος 
Β’ 1238), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 49, αυτού, 
ως εξής:

α) τα με α/α Τελωνεία του πίνακα της παρ. 7: 01 (Τε-
λωνείο Κήπων), 02 (Τελωνείο Καστανεών), 12 (Β’ Τελω-
νείο Αερολιμένα «Μακεδονία»), 15 (Τελωνείο Ευζώνων), 
16 (Τελωνείο Δοϊράνης), 17 (Τελωνείο Νίκης), 29 (Τε-

λωνείο Κακαβιάς), 30 (Τελωνείο Μέρτζανης), 31 (Τελω-
νείο Μαυροματίου), 32 (Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής), 55 
(Τελωνείο Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος») και 63 
(Δ’ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων - Τ.Ε.Σ. Πειραιά),

β) την υποπερ. ββ’ της περ. α’ της υποπαρ. ΙΙ της παρ. 4, 
που αφορά στις αρμοδιότητες των Κύριων Τελωνείων 
Α’ Τάξης, ως προς τον προληπτικό έλεγχο και τη δίωξη 
των εξαρτημένων τους Τελωνείων,

γ) την υποπαρ. V της παρ. 4, που αφορά στις αρμοδιό-
τητες των εξαρτημένων Τελωνείων για θέματα δίωξης 
λαθρεμπορίου και

δ) την περ. α’ της παρ. 6, που αφορά στη χωρική αρ-
μοδιότητα των Τελωνείων.

3. Το π.δ. 117/2006 «Αναδιοργάνωση των περιφερει-
ακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π.δ. 
551/1988 (Α’ 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις»
(Α’ 117), και ιδίως τα άρθρα 7 (Τελωνείο Αερολιμένα 
«Ελευθέριος Βενιζέλος»), 17 (Τελωνεία Κήπων και Κα-
στανεών), 24 (Β’ Τελωνείο Αερολιμένα «Μακεδονία»), 25 
(Τελωνείο Μαυροματίου), 26 (Τελωνεία Κακαβιάς και 
Μέρτζανης), 32 (Τελωνεία Ευζώνων και Δοϊράνης), 44 (Δ’ 
Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων - Τ.Ε.Σ. Πειραιά) και 
54 (Τελωνεία Κρυσταλλοπηγής και Νίκης) αυτού, κατά 
το μέρος που αφορούν στη χωρική αρμοδιότητα των 
ανωτέρω Τελωνείων.

4. Το ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(Α’ 265).

5. Του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λει-
τουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Α’ 265).

6. Το από 11/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανά-
λωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.).

7. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 
και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/ 2016 (Α’ 94).

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. αποφάσεις 
39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. και 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη ανακαθορισμού της χωρικής αρμοδιό-
τητας ορισμένων Τελωνείων, προκειμένου να διασφαλι-
στεί η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
κατά την διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των παρακάτω Τελω-

νείων, η οποία προβλέπεται στο π.δ. 117/2006 (Α’ 117),  
ανακαθορίζεται ως εξής:

α) των χερσαίων συνοριακών Τελωνείων Κήπων και Κα-
στανεών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Μαυρομα-
τίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Κακαβιάς 
και Μέρτζανης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
Ευζώνων και Δοϊράνης της Περιφερειακής Ενότητας 
Κιλκίς, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας, του Β’ Τελωνείου Αερολιμένα «Μα-
κεδονία» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
και του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, διευ-

ρύνεται, για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων ανα-
λόγως, και παρέχεται, εφόσον απαιτηθεί, η συνδρομή 
των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Τελωνειακών Αρχών και

β) του Δ’ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) 
Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, επεκτεί-
νεται σε όλη την Περιφέρεια (Νομό) Αττικής.

2. Κατά τα λοιπά, ως προς τη χωρική αρμοδιότητα των 
ανωτέρω Τελωνείων, εκτός του Τελωνείου της περίπτω-
σης β’, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 
117/2006.

Άρθρο 2
Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας αρχίζει 

από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024572106200004*
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