
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λει-
τουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαρα-
γωγής.

2 Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρρι-
ψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελω-
νειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων 
στους δικαιούχους επιστροφής κατ΄ εφαρμογή 
της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή 
ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534 (1)
   Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη 

λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτρο-

παραγωγής .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α΄/07-08-2019).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α΄/30-10-2017).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α΄/2015).

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

5. Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23-07-2019 
(ΦΕΚ 3107/Β΄/02-08-2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γερά-
σιμο Θωμά».

6. Το ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α΄/07-10-1994) «Ρύθμιση 
θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το αρ. 3Α και 
το αρ. 5 παρ. 1 αυτού.

7. Το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α΄/22-12-1999) «Απελευ-
θέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ρύθμιση θε-
μάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το αρ. 10 παρ. Ια και

το αρ. 41 αυτού.
8. Το ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 237/Α΄/22-10-1998).

9. Το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄/22-08-2011) «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυ-
σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα-
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» όπως 
ισχύει.

10. Το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-11-2011) «Περι-
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε-
ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

11. Το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α΄/27-06-2006) «Παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και 
ιδίως αρ. 24 στοιχείο Γ΄ και το αρ. 28, παρ. 1δ αυτού.

12. Το ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016), «Νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηρι-
ότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού.

13. Το ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α΄/14-06-2018) «Διατά-
ξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομι-
κών Στόχων [...]» και ιδίως το άρθρο 76 παρ. 10 αυτού.

14. Το ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-2019) «Έρευνα, 
εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμι-
κού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός 
δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως το αρ. 69 παρ. 7 αυτού..
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15. Την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 8295/19-04-1995 (ΦΕΚ 
385/Β΄/1995) υπουργική απόφαση, την τροποποίη-
σή της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/07-12-2009 
(ΦΕΚ 2442/Β΄/11-12-2009) και την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/89003/443/05-12-2018 (ΦΕΚ 5674/Β΄/17-12-2018) 
υπουργική απόφαση «Διαδικασία και δικαιολογητικά για 
την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλε-
κτροπαραγωγής».

16. Το υπ’ αριθμ. 72849-09/07/2019 (αρ. εισ. ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/64882/1291/15-07-2019) έγγραφο της Δ/νσης 
Συντονισμού και Παρακολούθησης του Κανονιστικού 
Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας.

17. Το υπ’ αριθμ. 36638 Φ 701.4/11-06-2019 (αρ. εισ. 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54823/1117/18-06-2019) έγγραφο της Νομι-
κής υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Με σκοπό την έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθ-
μών ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς αυτών, κατόπιν της 

προβλεπόμενης από τους ν. 2773/1999, 3468/2006, 
4001/2011 και 4602/2019 διαδικασία, υποβάλλουν 
στην αδειοδοτούσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, η οποία έχει τη μορφή που προβλέπεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.

Αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης δήλωσης αποτε-
λεί η Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ του φορέα 
του εφεδρικού σταθμού και του αρμόδιου Διαχειριστή 
του Συστήματος Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής, 
κατά περίπτωση.

Από την κατάθεση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης 
στην αρμόδια υπηρεσία καθίσταται δυνατή η έναρξη λει-
τουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι δια-
τάξεις των υπουργικών αποφάσεων υπ΄ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/
Φ6/ΟΙΚ.25131/07.12.2009 (ΦΕΚ 2442/Β΄/11-12-2009) 
και ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/89003/443/05-12-2018 (ΦΕΚ 5674/Β΄/
17-12-2018) «Διαδικασία και δικαιολογητικά για την 
έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτρο-
παραγωγής».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

 Ο Υφυπουργός 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20454 Τεύχος B’ 1976/22.05.2020

Αριθμ. Α.1111 (2)
 Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρρι-

ψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελω-

νειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων 

στους δικαιούχους επιστροφής κατ΄ εφαρμογή 

της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικη-

τή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις του πρώ-

του εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/
2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως 
ισχύουν.

β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της παραγράφου 
7 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 απόφασης 
Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέ-
σεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστρο-
φής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμο-
ποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και 
προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της 
νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού», όπως ισχύει.

2. Το κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 
94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνί-
ας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 7, 
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού.

3. Την αριθμ. 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 της παραγράφου 10 του άρθρου 41 παρ. 10 του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), την υπ΄ αριθμ. 39/3/30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.(Υ.Ο.Δ.Δ. 
689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την αριθμ. 
5294 ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως ισχύουν.

6. Την 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.)»,όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την απο-
δοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων από τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές των δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ. 
καυσίμων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ Α. 1072/22.02.2019 
απόφασης Διοικητή A.A.Δ.Ε., λόγω των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διαδικα-
σία παροχής εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων 
ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

8. 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
Η προθεσμία αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονι-

κών αιτήσεων που ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρ-
θρου 4 της αριθμ. Α.1072/22.02.2019 απόφασης Διοικητή 
ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄), οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους 
δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα αρμόδια Τελωνεία 
Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. κατά το χρονι-
κό διάστημα 01/01/2020 έως 28/02/2020, παρατείνεται 
μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

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

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

 Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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