
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αμοιβής προσωρινής απασχόλησης 
ιατρών σε Μ.Ε.Θ.

2 Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδι-
κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝIΝΩΝ.

3 Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδι-
κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα 
της έδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του Γενικού Νο-
σοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

4 Μεταφορά οργανικής θέσης από το  Γενικό Νο-
σοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 
Ε.Ε.Σ.» στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» 
Βούλας, και το αντίστροφο, λόγω μετάθεσης.

5 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδι-
κασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από 
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική 
εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων 
καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο 
Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου 
προϊόντος καπνού σύμφωνα με την περ.  γ) της 
παρ. 1 του άρθρου 102 σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 53Α του ν. 2960/2001.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.81532 (1)
Καθορισμός αμοιβής προσωρινής απασχόλησης 

ιατρών σε Μ.Ε.Θ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214),
β. του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α΄  98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως αυτός ισχύει,

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει

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

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

2. Την υπ’ αρ. 50713/11-8-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β΄ 3360).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.59426/16-8-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας 
«Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 578).

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.79609/10-12-2020 εισή-
γηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού κα-
θόσον αφορά στην προσωρινή στελέχωση των θέσεων 
που έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020. 
Η ετήσια δαπάνη, που αφορά 60 επιλαχόντες και εξαρτά-
ται από το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους στις ορ-
γανικές θέσεις του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό των 1.584.000,00€ (μηνιαία δαπάνη 
132.000,00€) και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα 
θα βαρύνει τους ΑΛΕ της κατηγορίας 212 «Μεικτές απο-
δοχές τακτικών υπαλλήλων» και της κατηγορίας 219 
«Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων απο-
δοχών» του Φ.ΕΦ:1015-901- 0000000, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Καθορίζουμε την αμοιβή των ειδικευμένων ιατρών, 
οι οποίοι ανέλαβαν προσωρινά υπηρεσία σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας για την κάλυψη αναγκών οργα-
νικών θέσεων που προκηρύχθηκαν κατόπιν της υπό 
στοιχεία Γ4α/ΓΠ οικ. 54849/21-9-2020 απόφασης του 
Υφυπουργού Υγείας και τις οποίες δήλωσαν ως πρώτη 
επιλογή στην εν λόγω προκήρυξη, ως εξής:

Η αμοιβή θα είναι αντίστοιχη με τις αποδοχές της οργα-
νικής θέσης την οποία έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

I

 Αριθμ. Γ2α/68537 (2)
Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδι-

κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝIΝΩΝ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: 

α) της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 
1-5-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπι-
ση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 104), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).

3. Του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός 
και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄ 123), όπως ισχύει.

4. Της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίω-
ση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απα-
σχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμ-
φωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43), 
όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α΄ 32).

7. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 
υπουργική απόφαση«Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄ 4138).

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

9. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β΄ 3360).

10. Την υπό στοιχεία Υ4α/39190/10-04-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (Β΄ 1243), όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 52405/22-10-2020 απόφαση του Διοι-
κητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
Ιόνιων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

12. Την απόφαση της 134ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (θέμα 28ο).

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.77777/02-12-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς, κατανέμο-
νται έξι (6) οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών 
Ε.Σ.Υ. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 
εκ των πεντακοσίων (500) θέσεων οι οποίες έχουν συστα-
θεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020 (σχετ. υπό στοιχεία 
Β1α/οικ.29609/12-05-2020 εισήγηση), αποφασίζουμε:

Την κατανομή έξι (6) οργανικών θέσεων του κλάδου 
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑ-
ΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΗΣ, Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, που συστάθηκαν με την διάταξη 
του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 όπως ισχύει, στο Πανε-
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, για τη στε-
λέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των κλινών της 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι εν λόγω θέσεις, προστίθενται στις υφιστάμενες 
θέσεις και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρ-
θρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλά-
δου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ, απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας 
(1) εκ των ειδικοτήτων: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ-
ΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥ-
ΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και 
η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. Γ2α/70199 (3)
Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδι-
κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα 
της έδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του Γενικού Νο-
σοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύ-

ρωση: α) της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
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ριεχομένου (Π.Ν.Π.) “Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) 
και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 104), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

2. Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).

3. Του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός 
και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄ 123), όπως ισχύει.

4. Της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίω-
ση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απα-
σχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμ-
φωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43), 
όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α΄ 32).

7. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄ 4138).

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

9. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β΄ 3360).

10. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123770/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση«Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»» (B΄ 3485), 
όπως ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123893/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και του Ψυχια-
τρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης» (Β΄ 3515).

12. Την υπ’ αρ. 50862/19-10-2020 απόφαση του Διοι-
κητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

13. Την απόφαση της 134ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 
κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (Θέμα 22ο).

14. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.77775/02-12-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς, 
κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις κλάδου 
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα της 
έδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», εκ των πεντακο-
σίων (500) θέσεων οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρ-
θρο 54 του ν. 4690/2020 (σχετ. υπό στοιχεία Β1α/οικ. 
29609/12-05-2020 εισήγηση), αποφασίζουμε:

Την κατανομή τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων του 
κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙ-
ΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, που συστάθηκαν με 
τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 όπως ισχύει, 
στην οργανική μονάδα της έδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ», για τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό 
των κλινών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι εν λόγω θέσεις, προστίθενται στις υφιστάμενες 
θέσεις και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρ-
θρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλά-
δου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ, απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας 
(1) εκ των ειδικοτήτων: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ-
ΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥ-
ΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και 
η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

   Αριθμ. Γ2α/οικ.81364 (4)
Μεταφορά οργανικής θέσης από το Γενικό Νο-

σοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

Ε.Ε.Σ.» στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» 

Βούλας, και το αντίστροφο, λόγω μετάθεσης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύ-

ρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής 
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νο-
σοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθή-
κης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 140),

β) του άρθρου 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),

γ) το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 116),

2. την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β΄ 3360), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.95428/07-12-2018 
«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 (Α΄ 140)» 
εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υπουρ-
γού Υγείας.

4. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.48318/04-05-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
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κομείου Αθηνών “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.”» 
(B΄ 1680), όπως ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία Υ4α/117098/13/15-04-2014 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του Οργανισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ  - 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.”» (Β΄ 1121).

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.43123/20-04-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ” Βούλας» (Β΄ 1432), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 48996/06-11-2020 εισήγηση της Διοίκη-
σης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

8. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 19ης/23-10-2020 
έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» (θέμα 2ο).

9. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ/44494/13-08-2020 εισήγηση 
της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου.

10. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 13ης/25-06-2020 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗ-
ΠΙΕΙΟ» Βούλας (θέμα 16ο).

11. Την από 04-09-2018 αίτηση της ιατρού Κώστογλου 
Αθανασίας - Ιφιγένειας.

11. Το από 16-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.

12. Το υπό στοιχεία Β΄1α/οικ. 78028/03-12-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
Προϋπολογισμού των Φορέων, αποφασίζουμε:

1. Τη μεταφορά μίας (1) οργανικής θέσης του κλάδου 
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ενδοκρινολο-
γίας από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕ-
ΝΕΙΟ  - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», όπως αυτή προβλέπεται 
στην περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία 
Υ4α/οικ.48318/04-05-2012 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄ 1680), όπως ισχύει, στο Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας και την προσθήκη αυτής στις θέ-
σεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές προβλέπονται 
στην περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία 
Υ4α/43123/20-04-2012 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1432), προκειμένου να υλοποιηθεί η μετάθεση της 
ιατρού που κατέχει τη θέση.

2. Τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης του 
κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής από το Γενικό 
Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, όπως αυτή προ-
βλέπεται στην περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπό 
στοιχεία Υ4α/43123/20-04-2012 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄ 1432), όπως ισχύει, στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» και την 
προσθήκη αυτής στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, 
όπως αυτές προβλέπονται στην περ. Α της παρ. 2 του 
άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.48313/04-05-2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1680), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

   Αριθμ. Α.1277 (5)
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδι-

κασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από 

τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική 

εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων 

καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο 

Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου 

προϊόντος καπνού σύμφωνα με την περ. γ) της 

παρ. 1 του άρθρου 102 σε συνδυασμό με το άρ-

θρο 53Α του ν. 2960/2001. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 56, 63, 64, 102, 109, 111, 113, 114, 

115 και 119Α΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ειδικότερα της περ. γ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρ-
θρου 102 του ιδίου νόμου,

β) του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 και ειδικότερα 
του τετάρτου εδαφίου της παρ. 5 αυτού,

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

2. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, «Κα-
θορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της 
άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμε-
νων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β΄ 2744).

3. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2-08-2017 
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προ-
ϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής απο-
θήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» 
(Β΄ 2745).

4. Την υπό στοιχεία Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ με 
θέμα «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης» (Β’ 356).

5. Την υπό στοιχεία Α.1437/20-11-2019 απόφαση 
Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή των απαιτούμενων υποστηρικτικών, δικαιο-
λογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση 
Αρχείου» (Β΄4443 και ΑΔΑ: ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7).
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6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και 
Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 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 τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94), και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-01-2020 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.

9. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την απαλ-
λαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των βιομηχα-
νοποιημένων καπνών που προορίζονται αποκλειστικά 
για επιστημονικές δοκιμές καθώς και για δοκιμές σχετι-
κές με την ποιότητα αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 2960/2001 
καθώς και για την απαλλαγή από τον Φόρο Κατανάλω-
σης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού 
που προορίζεται αποκλειστικά για αναλύσεις και δοκιμές 
σχετικές με την ποιότητα αυτού σύμφωνα με το τέταρτο 
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53Α.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση ορίζονται:
1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και οι διαδικασίες 

για τη χορήγηση της απαλλαγής από:
α) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και κάθε ει-

δική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων κα-
πνών που χρησιμοποιούνται από τα δικαιούχα πρόσωπα, 
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση, για επιστημο-
νική έρευνα και διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών που 
σχετίζονται με την ποιότητα αυτών καθώς και

β) τον Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) του ηλεκτρικά θερ-
μαινόμενου προϊόντος καπνού που προορίζεται απο-
κλειστικά για αναλύσεις και δοκιμές σχετικές με την 
ποιότητα αυτού.

2. Οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των φυσικών ή νο-
μικών προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί η απαλλαγή.

3. Τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα.
4. Τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
αιτούνται την απαλλαγή.

5. Η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.
6. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:
α) «Βιομηχανοποιημένα καπνά»: τα προϊόντα των άρ-

θρων 94 και 95 του ν. 2960/2001,
β) «Ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το βιο-

μηχανοποιημένο προϊόν της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 53Α του ν. 2960/2001,

γ) «Δείγματα»: τα  βιομηχανοποιημένα καπνά και 
το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού που παρά-
γονται εγχωρίως, ή παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη 
Μέλη ή από άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας ή 
εισάγονται από Τρίτη Χώρα και χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά για ποιοτικές δοκιμές,

δ) «Επιστημονική έρευνα»: η διενέργεια εξετάσεων, 
αναλύσεων ή δοκιμών σε βιομηχανοποιημένα καπνά 
για τον προσδιορισμό της σύνθεσης, της ποιότητας ή 
άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών τους με σκοπό την 
παραγωγή γνώσης,

ε) «Ποιοτική Δοκιμή δειγμάτων»: ο εργαστηριακός 
έλεγχος στον οποίο υποβάλλονται τα δείγματα για τον 
προσδιορισμό της σύνθεσης, της ποιότητας ή άλλων 
τεχνικών χαρακτηριστικών τους με σκοπό την απόκτηση 
σχετικών πληροφοριών,

στ) «Εναπομείναντα προϊόντα»: τα  προϊόντα που 
προκύπτουν έπειτα από την ολοκλήρωση των επιστη-
μονικών ερευνών σε βιομηχανοποιημένα καπνά ή των 
ποιοτικών δοκιμών σε δείγματα ή τα προϊόντα που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 
προορίζονταν,

ζ) «Καπνικά προϊόντα αναφοράς»: τα βιομηχανοποιη-
μένα καπνά που χρησιμοποιούνται από την διεθνή επι-
στημονική κοινότητα αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς και δεν προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές

1. Ως αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής 
από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων, των 
βιομηχανοποιημένων καπνών που προορίζονται απο-
κλειστικά για την επιστημονική έρευνα και τις ποιοτικές 
δοκιμές, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της τήρη-
σης των σχετικών διαδικασιών χορήγησης της απαλλα-
γής ορίζονται οι τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες 
για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου αυτού.

2. Ως αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση, τον έλεγχο και 
την παρακολούθηση της τήρησης των σχετικών διαδι-
κασιών της απαλλαγής, από τον Φ.Κ. του ηλεκτρικά θερ-
μαινόμενου προϊόντος καπνού που χρησιμοποιείται για 
δοκιμές σχετικές με την ποιότητά του, ορίζονται οι τελω-
νειακές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη βεβαίωση 
και την είσπραξη του φόρου αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορή-
γηση της απαλλαγής στα πρόσωπα που εισάγουν 
ή παραλαμβάνουν βιομηχανοποιημένα καπνά 
για επιστημονικούς - ερευνητικούς σκοπούς

Άρθρο 4
Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. 
και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανο-
ποιημένων καπνών που εισάγονται ή παραλαμβάνονται 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή επι-
στημονικής έρευνας είναι τα ακόλουθα:

α) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
β) το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και
γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και ασχολούνται με την έρευνα, τον έλεγχο, 
την πιστοποίηση και την εκπαίδευση σε αγροτικά θέματα.

Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των 
βιομηχανοποιημένων καπνών απαιτείται:

α) Τα βιομηχανοποιημένα καπνά να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές.

β) Οι αιτούμενες ποσότητες να είναι οι απόλυτα ανα-
γκαίες για την πραγματοποίηση αποκλειστικά και μόνο 
των συγκεκριμένων επιστημονικών δοκιμών.

γ) Η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται να είναι 
αποκλειστικά τα ειδικά καπνικά προϊόντα αναφοράς. δ) 
Τα βιομηχανοποιημένα καπνά να αναλώνονται και να 
καταστρέφονται εντελώς κατά τη διάρκεια των επιστη-
μονικών δοκιμών.

Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής

1. Τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 4 υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Δήλωση Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ), σύμφωνα με το άρ-
θρο 109 του ν. 2960/2001, για τη χορήγηση απαλλαγής 
από τον ΕΦΚ και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των 
βιομηχανοποιημένων καπνών σύμφωνα με την περ. γ) 
της παρ. 1 του άρθρου 102.

2. Σε περίπτωση εισαγωγής καπνικών προϊόντων 
αναφοράς από Τρίτη χώρα, τα δικαιούχα πρόσωπα υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 
το αντίστοιχο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής.

3. Τα δικαιολογητικά χορήγησης της απαλλαγής, 
τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μαζί 
με τη ΔΕΦΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α 1437/20-11-2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ή μαζί με 
το προβλεπόμενο παραστατικό εισαγωγής και είναι τα εξής:

α) Τιμολόγιο αγοράς των καπνικών προϊόντων ανα-
φοράς.

β) Επιστημονική μελέτη στην οποία θα αποτυπώνεται 
το αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας, ο σκοπός του 

επιστημονικού προγράμματος, η ανάγκη για την διενέρ-
γεια εργαστηριακών δοκιμών, η εκτίμηση της ποσότητας 
των καπνικών προϊόντων αναφοράς που απαιτείται για 
τις προαναφερόμενες δοκιμές καθώς και η διάρκεια υλο-
ποίησης του επιστημονικού προγράμματος.

γ) Βεβαίωση ότι το ερευνητικό πρόγραμμα είναι εγκε-
κριμένο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στην περίπτω-
ση όπου το δικαιούχο πρόσωπο απαλλαγής από τον ΕΦΚ 
βιομηχανοποιημένων καπνών είναι Ανώτατο Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα και

δ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι 
η παραλαμβανόμενη ποσότητα καπνικών προϊόντων 
αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο 
για επιστημονικούς σκοπούς.

Άρθρο 7
Οριστικοποίηση της απαλλαγής

1. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής επέρχεται με την 
προσκόμιση από το δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο 
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υπεύθυνης δήλωσης 
του ν. 1599/1986 μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που 
βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των επιστημονικών 
δοκιμών. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται 
η ποσότητα των απαλλασσόμενων από ΕΦΚ βιομηχα-
νοποιημένων καπνών που χρησιμοποιήθηκαν και κα-
ταστράφηκαν εντελώς κατά την πραγματοποίηση των 
επιστημονικών δοκιμών.

2. Σε περίπτωση όπου οι απαλλασσόμενες από τον 
ΕΦΚ ποσότητες των καπνικών προϊόντων αναφοράς δεν 
χρησιμοποιήθηκαν ή δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς 
κατά τη διάρκεια των επιστημονικών δοκιμών για τις 
οποίες αυτές προορίζονταν, τα εναπομείναντα προϊόντα 
θα καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής που συγκρο-
τείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 37 του ν. 2960/2001, ύστερα από αίτηση 
που θα υποβάλλεται από το δικαιούχο της απαλλαγής 
πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για την 
απαλλαγή από τον Φ.Κ., τον Ε.Φ.Κ. και κάθε 
ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των δειγμάτων 
που χρησιμοποιούνται για ποιοτική δοκιμή

Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής

1. Απαλλάσσονται από τον Φόρο Κατανάλωσης, τον 
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ 
τρίτων τα δείγματα, εφόσον αυτά:

α) παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από 
άλλα Κράτη Μέλη ή από άλλη φορολογική αποθήκη της 
χώρας υπό την κάλυψη του e - ΔΕ ή εισάγονται από Τρίτη 
χώρα και βρίσκονται εντός φορολογικής αποθήκης υπό 
καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων,

β) προορίζονται να αποτελέσουν δείγματα για την 
πραγματοποίηση εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών 
που σχετίζονται αποκλειστικά με την ποιότητα αυτών,

γ) καταναλώνονται και καταστρέφονται κατά τη διάρ-
κεια διεξαγωγής των σχετικών εργαστηριακών ελέγχων,
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δ) χρησιμοποιούνται σε ποσότητες που είναι απολύ-
τως απαραίτητες για την πραγματοποίηση του σκοπού 
για τον οποίο αυτά παράγονται ή παραλαμβάνονται από 
άλλο κράτος μέλος ή από άλλη φορολογική αποθήκη της 
χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα.

2. Η εν λόγω απαλλαγή παρέχεται στα φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου 
αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα 
μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  64 του 
ν. 2960/2001, με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός 
των εγκαταστάσεών τους εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου.

3. Πριν από την είσοδο των προϊόντων αυτών στη 
φορολογική αποθήκη, τα πρόσωπα της προηγούμενης 
παραγράφου οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στην 
αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να τους χορη-
γηθεί ο απαραίτητος εθνικός κωδικός προϊόντος για την 
παρακολούθησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Τε-
λωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

4. Η απαλλαγή παρέχεται ακόμα και στην περίπτω-
ση που οι απαλλασσόμενες ποσότητες δειγμάτων δεν 
χρησιμοποιήθηκαν ή δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς 
κατά τη διάρκεια των δοκιμών για τις οποίες αυτές προ-
ορίζονταν, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα 
προϊόντα θα καταστραφούν ενώπιον της επιτροπής που 
συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 
του ν. 2960/2001, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται 
από τον δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο στην αρμό-
δια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 9
Διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής

1. Κατά την έξοδο των απαλλασσομένων προϊόντων 
από τη φορολογική αποθήκη, τα οριζόμενα σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας δικαιούχα 
πρόσωπα, υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 
ηλεκτρονικά Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(Δ.Ε.Φ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 2960/2001, 
για την απαλλαγή τους από τον αναλογούντα Φ.Κ. ή 
Ε.Φ.Κ. και τις εισφορές υπέρ τρίτων. Με την Δ.Ε.Φ.Κ. συ-
νυποβάλλονται ηλεκτρονικά:

α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 
δηλώνεται ότι οι απαλλασσόμενες ποσότητες προορί-
ζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως δείγματα 
για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών ποιότητας 
αυτών, η χρονική περίοδος και ο τόπος τελέσεως των 
αναλύσεων,

β) κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται τα είδη, 
οι ποσότητες των δειγμάτων που θα υποβληθούν σε 
δοκιμές εκφρασμένες στη μονάδα μέτρησης που χρη-
σιμοποιείται ανά κατηγορία προϊόντος για την παρακο-
λούθηση της φορολογικής αποθήκης, ο εθνικός κωδικός 
ICISnet που έχει αποδοθεί για τα προϊόντα και οι αξίες 
των βιομηχανοποιημένων καπνών ή του ηλεκτρικά θερ-
μαινόμενου προϊόντος καπνού.

Άρθρο 10
Οριστικοποίηση της απαλλαγής

1. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής επέρχεται με την 
προσκόμιση από το δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο 
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υπεύθυνης δήλωσης του 

ν. 1599/1986, μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοι-
χεία που βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των σχετικών 
δοκιμών, υπογεγραμμένης από τον εκπρόσωπο του φυ-
σικού ή νομικού προσώπου, από την οποία θα προκύ-
πτει η ποσότητα των απαλλασσόμενων δειγμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς για 
την διεξαγωγή των δοκιμών που είχαν αρχικά δηλωθεί με 
την ως άνω συνυποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση. Η εν 
λόγω βεβαίωση υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερών από την ολοκλήρωση των δοκιμών αυτών και πα-
ραλαμβάνεται ενυπόγραφα από την αρμόδια τελωνειακή 
αρχή σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα τηρείται 
στο αρχείο της και το άλλο παραδίδεται στον δικαιούχο.

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν εναπομείναντα προϊό-
ντα, η οριστικοποίηση της απαλλαγής ολοκληρώνεται με 
την σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.803/580/93 
υπουργική απόφαση.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Έλεγχοι

Άρθρο 11
Έλεγχοι

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν, 
κατά την κρίση τους, έκτακτους ή εκ των υστέρων ελέγ-
χους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλε-
πόμενων με την παρούσα απόφαση διαδικασιών για την 
χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής.

2. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, συντάσσεται 
σχετική έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτών, 
η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διε-
νέργησαν τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας 
τελωνειακής αρχής.

3. Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο διαπιστωθεί πα-
ρέκκλιση από τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγη-
σης της απαλλαγής ή προκύψει ότι οι απαλλασσόμενες 
από τον Ε.Φ.Κ. ή Φ.Κ. ποσότητες βιομηχανοποιημένων 
καπνών ή ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, 
αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από 
αυτούς που προβλέπονται στην παρούσα, συντάσσεται 
σχετική έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. Με βάση την έκθεση ελέγχου 
η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στη βεβαίωση και 
είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων.

4. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας συνεπάγεται 
την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

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, 14 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02056832312200008*

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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