
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28533/ΥΠΕ/7/
00104/Γ/Ν.4399/2016/11-03-2020 απόφασης υπα-
γωγής ως προς την αλλαγή της επιχείρησης από 
«ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε» με δ.τ. «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΣΙ-
ΠΙΝΓΚ ΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ» σε «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ», και πιστοποί-
ηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της που 
υπήχθη στις διατάξεις του ν. 4399/2016, στο κα-
θεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» 
των άρθρων 37 έως 41 αυτού.

2 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της εται-
ρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 
(ΕΑΣ ΑΒΕΕ)».

3 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες 
και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμαν-
σης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλω-
σης και τον ΦΠΑ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας 
(ENISA) στo πλαίσιo Συμφωνίας Έδρας με την Κυ-
βέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 140195/31-12-2020 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28533/ΥΠΕ/7/

00104/Γ/Ν.4399/2016/11-03-2020 απόφασης 

υπα γωγής ως προς την αλλαγή της επιχείρη-

σης από «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε» με δ.τ. «ΓΕ-

ΛΑΣΑΚΗΣ ΣΙΠΙΝΓΚ ΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ» σε 

«ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕ-

ΝΤΕΡ», και πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυ-

τικού σχεδίου της που υπήχθη στις διατάξεις του 

ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενι-

κή Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 

αυτού.

Με την υπ’ αρ. 140037/31-12-2020 απόφαση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
τροποποιείται η υπό στοιχεία 28533/ΥΠΕ/7/00104/Γ/
Ν.4399/2016/11-03-2020 (Β΄ 925) απόφαση υπαγωγής 
ως προς τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης από «ΓΕ-
ΛΑΣΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε» με δ.τ. «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΣΙΠΙΝΓΚ ΕΝΤ 
ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ» σε «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ-
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ 
ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ» και πιστοποιείται η ολοκλήρωση - 
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οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα-
γωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της επι-
χείρησης «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕ-
ΝΤΕΡ», που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής 
μονάδας 5*», στην Γεωργιούπολη, της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμε-
νου κόστους 4.713.845,80 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης 
ύψους 1.657.346,03 ευρώ που χορηγείται με τη μορφή 
της φορολογικής απαλλαγής, με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
22-12-2020.

2. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρ-
χεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακο-
σίων δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (4.718.993,69€) και το 
συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται 
στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δε-
κατριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (4.713.845,80€).

3. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μέσω της αύξησης του 
εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές σε μετρητά (με 
κεφάλαια εσωτερικού) ανέρχεται στο ποσό των οκτακο-
σίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (848.492,24€), που 
αποτελεί ποσοστό 18,00% του συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης.

4. Το ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης μέσω τρα-
πεζικού δανείου τριετούς τουλάχιστον διάρκειας ανέρ-
χεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων 
εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ 
και πενήντα έξι λεπτών (3.865.353,56€), που αποτελεί 
ποσοστό 82,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης.

5. Το ύψος της ενίσχυσης με την μορφή της φορολο-
γικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομ-
μυρίου εξακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων 
σαράντα έξι ευρώ και τριών λεπτών (1.657.346,03€), και 
αναλύεται ως εξής:

- Ποσό ύψους 1.632.346,03€ αντιστοιχεί στο 35,00% 
των Ενισχυόμενων Δαπανών Περιφερειακών Ενισχύσεων 
(Άρθρο 8 της οικείας προκήρυξης) ύψους 4.663.845,80€.

- Ποσό ύψους 25.000,00€ αντιστοιχεί στο 50,00% 
των Ενισχυόμενων Δαπανών ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών 
Ενισχύσεων (Άρθρο 9 της οικείας προκήρυξης) ύψους 
50.000,00€.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 76 δωμάτια / 
152 κλίνες.

7. Πληρείται ο όρος της παρ. 2 του άρθρου 6 και της 
παρ.4i του Παραρτήματος Γ1 της απόφασης υπαγωγής 
περί διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και 
δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων (ήτοι 
5Πτ, 14,915 Λοιποί) εργασίας κατά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης καθώς και του ποσοστού των πτυχιούχων 
στις νέες θέσεις απασχόλησης σε απόλυτους αριθμούς 
ως προς την ελάχιστη απαίτηση της απόφασης υπαγω-
γής (25,11%).

Με την ίδια απόφαση (140037/31-12-2020) εγκρίνε-
ται το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κι-

νήτρου της φορολογικής απαλλαγής μέχρι συνολικού 
ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα επτά χι-
λιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριών λεπτών 
(1.657.346,03€) στην εταιρεία «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΛΑΣΑ-
ΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ» και ΑΦΜ 997570880.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνωμο-
δοτική επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 
7, του νόμου 4399/2016 και την υπουργική απόφαση 
77685/21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτρο-
πής του άρθρου 27 του ν.4399/2016 και καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335), όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

I

Αριθμ. Φ.950/157/87646/Σ.26385 (2)
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της εται-

ρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 

(ΕΑΣ ΑΒΕΕ)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 63 και 64Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 

περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 7, 8, 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως 
ισχύει.

γ) Της υποπαρ. Γ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/
2014 (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114).

δ) Της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες Μετακινούμενων Εντός 
και Εκτός Επικράτειας» του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως 
ισχύει, καθώς και του άρθρου 43 του ν.  4484/2017 
(Α΄ 110).

ε) Τις διατάξεις του Κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), 
όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α’ 50) και ισχύει, του άρθρου μόνου του 
ν. 4263/2014 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018» (Α΄ 117), του 
μέρους Ζ’ του ν. 4472/2017 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021» (Α’ 74), κα-
θώς και του άρθρου 19 του Κεφ. Ε΄ του ν. 4549/2018 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019- 2022» (Α΄ 105).

ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) περί ανα-
σύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει 
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τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και 
του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο-
διοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

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

ι) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

ια) Του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και 
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισ- 
μών και Επενδύσεων και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας 
και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
(Α΄ 76).

ιβ) Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα 
«Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - 
Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β΄23), όπως ισχύει.

ιγ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 4805) της παρ. 3 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σε συνδυασμό με τον επείγοντα 
λόγο δημοσίευσης προκειμένου ο εν λόγω φορέας να 
καταστεί λειτουργικός για το έτος 2021.

2. Το υπό στοιχεία Φ.950/85/47882/Σ.14028/
22-07-2020/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, το οποίο παρακολουθεί 
και κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς του για την 

κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού 
τους, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμ-
ματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και 
τροποποιείται κάθε φορά.

3. Το υπό στοιχεία Φ.950/132/78406/Σ.23379/
20-11-2020/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ προϋπολο-
γισμός 2021.

4. Το από 26 Νοε. Δεκ 2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της 
ΔΠΓΚ/Τμήμα Θ΄ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων προς το ΥΠΕ-
ΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της εταιρείας «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ)», 
έτους 2021, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, 
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαρια-
σμών - ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡEΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙ-
ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 79.515.095 € 45.371.005 € 34.144.090 €

2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, που αποτε-
λούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως 
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξει-
δικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγο-
ρίες εσόδων και εξόδων, που περιλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς και να 
προβεί στις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί  

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Α.1298 (3)
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότη-
τες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρ-
μανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κα-
τανάλωσης και τον ΦΠΑ από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφορι-
ών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοα-
σφάλειας (ENISA) στo πλαίσιo Συμφωνίας Έδρας 
με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 

68 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α’ 265).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2859/2000 «Κύ-
ρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» υποπερ. (ββ) της περ. (στ) της παρ. 
1, με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η περ. 
(ζ) της παρ. 1 του άρθρου 143 και η περ. (β) της παρ. 1 
του άρθρου 151 της υπ’ αρ. 2006/112/ΕΚ Οδηγίας Φ.Π.Α. 
του Συμβουλίου καθώς και της παρ. 2.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 και της περ. 
(xi) της παρ. 1 του άρθρου 12 της Συμφωνίας Έδρας με-
ταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), “Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυ-
βερνοασφάλειας (ENISA)” που κυρώθηκε με τον ν. 4627/
2019 (Α΄143).

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/
28-1-2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων 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 (Α΄ 94).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξης 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

8. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσε-
ων, δικαιολογητικών, ανώτατων ποσοτήτων καθώς και 

της διαδικασίας παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με 
απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το 
Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληρο-
φοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφά-
λειας (ENISA) και τα μέλη του τακτικού προσωπικού του.

9. 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:

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολο-
γητικά, οι ανώτατες ποσότητες καθώς και η διαδικασία 
παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης, με απαλλαγή από 
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Φ.Π.Α. και τις 
λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις στο πλαίσιο της Συμ-
φωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφά-
λειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA), η οποία κυ-
ρώθηκε με το ν. 4627/2019 (Α΄143).

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την 
απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φο-
ρολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που 
παραλαμβάνεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Έδρας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Κυβερνοασφάλειας (ENISA), η οποία κυρώθηκε με τον 
ν. 4627/2019 (Α΄143) για την υπηρεσιακή του χρήση κα-
θώς και για τις ανάγκες των μελών του Τακτικού Προ-
σωπικού του για την προσωπική τους χρήση, σύμφωνα 
με το προοίμιο και κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 1 παρ. 3 περίπτωση (α) της κυρωθείσας Συμφω-
νίας Έδρας, αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., 
το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του 
πετρελαίου θέρμανσης είναι:

α) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυ-
βερνοασφάλειας (ENISA), σύμφωνα με το προοίμιο της 
Συμφωνίας Έδρας (εφεξής ο «Οργανισμός») και

β) το Τακτικό Προσωπικό του Οργανισμού, όπως αυτό 
ορίζεται από τις διατάξεις της  περ. (α) της παρ. 3 του 
άρθρου 1 της Συμφωνίας Έδρας του Οργανισμού.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της 
απαλλαγής - Ανώτατες Δικαιούμενες Ποσότητες

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φο-
ρολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που 
δύναται να παραλαμβάνει ο Οργανισμός και τα μέλη του 
Τακτικού Προσωπικού αυτού, είναι οι ακόλουθοι:

α) Η παραλαβή από τα δικαιούχα πρόσωπα της ποσό-
τητας πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να πραγματο-
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ποιείται εντός των χρονικών ορίων κάθε ημερολογιακού 
έτους που ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης α) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄265).

β) Οι εγκαταστάσεις της έδρας του Οργανισμού στην 
Αθήνα και του γραφείου του Παραρτήματός του στο 
Ηράκλειο Κρήτης θα πρέπει να στεγάζονται σε χώρο 
κτιρίου, ο οποίος θα διαθέτει ανεξάρτητη δεξαμενή πε-
τρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αποκλειστικά των 
αναγκών του Οργανισμού.

γ) Τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού 
θα πρέπει να διαμένουν σε μονοκατοικία ή σε οικία που 
θα διαθέτει ανεξάρτητη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης.

δ) Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης κάθε παραλα-
βής από τα δικαιούχα απαλλαγής του άρθρου 2 της πα-
ρούσας πρόσωπα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. 
και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις δεν δύναται να 
υπερβαίνει τη χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου 
θέρμανσης του χώρου στον οποίο στεγάζεται η έδρα/
παράρτημα του Οργανισμού ή της οικίας του μέλους του 
Τακτικού Προσωπικού κατά περίπτωση.

2. Οι ανώτατες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που 
δύναται να παραλαμβάνει ο Οργανισμός και τα μέλη του 
Τακτικού Προσωπικού του με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., 
τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις είναι 
οι ακόλουθες:

α) Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που δύναται 
να παραλαμβάνει ο Οργανισμός για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών είναι έως πέντε χιλιάδες (5.000) 
λίτρα ανά ημερολογιακό έτος.

β) Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που δύνανται 
να παραλαμβάνουν τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού 
του Οργανισμού για την κάλυψη των προσωπικών τους 
αναγκών είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) λίτρα 
ανά ημερολογιακό έτος.

3. Ως ημερολογιακό έτος νοείται το χρονικό διάστημα 
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου 
έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του ημε-
ρολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν τις 
ποσότητες του επόμενου έτους.

Άρθρο 4
Διαδικασία παραλαβής

1. Για την παραλαβή από τον δικαιούχο απαλλαγής 
πρόσωπο της περίπτωσης α) του άρθρου 2 της παρού-
σας πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., 
τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, 
υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δήλωση 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών 
(Δ.Ε.Φ.Κ.) στο όνομα του Οργανισμού. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. 
συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά χορήγησης της απαλλαγής:

α) Έντυπο «ατέλεια εισαγωγής» θεωρημένο από την 
αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξω-
τερικών, με συνημμένη Βεβαίωση του αρμόδιου μηχα-
νικού, με την οποία βεβαιώνεται η χωρητικότητα της 
δεξαμενής πετρελαίου και ότι η δεξαμενή αυτή είναι 
ανεξάρτητη και καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του 
Οργανισμού.

β) Τιμολόγιο πώλησης και
γ) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται η ποσότητα 

του πετρελαίου θέρμανσης και το όνομα του Οργανισμού.

2. Για την παραλαβή από τον δικαιούχο απαλλαγής πρό-
σωπο της περίπτωσης β) του άρθρου 2 της παρούσας 
πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τον 
Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλ-
λεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δ.Ε.Φ.Κ. στο όνομα 
του Οργανισμού για λογαριασμό του μέλους του Τακτικού 
Προσωπικού του Οργανισμού, δικαιούχου της απαλλαγής 
προσώπου. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά χορήγησης της απαλλαγής:

α) Έντυπο «ατέλεια εισαγωγής» θεωρημένο από την 
αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξω-
τερικών, με συνημμένη βεβαίωση του αρμόδιου μηχα-
νικού, με την οποία βεβαιώνεται η χωρητικότητα της 
δεξαμενής πετρελαίου και ότι η δεξαμενή αυτή είναι 
ανεξάρτητη και καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του 
μέλους του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού.

β) Ειδικό δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου απαλλαγής 
προσώπου της παρ. 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας 
Έδρας

γ) Τιμολόγιο πώλησης
δ) Βεβαίωση του Οργανισμού η οποία θα πιστοποιεί:
- την ιδιότητα του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

ως μέλους του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού,
- την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και
- τη διάρκεια της θητείας του
ε) Κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται: η ποσό-

τητα του πετρελαίου θέρμανσης, το δικαιούχο ατελείας 
πρόσωπο, η ιδιότητα αυτού, ο αριθμός της ταυτότητας 
ή του διαβατηρίου του, η ημερομηνία ανάληψης των 
καθηκόντων του και η διάρκεια της θητείας του.

Άρθρο 5
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου

Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον έλεγχο και την πα-
ρακολούθηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. 
και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαί-
ου θέρμανσης που παραλαμβάνεται από τα δικαιούχα 
απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας ορί-
ζεται το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (ΤΕΣ) 
Πειραιά.

Άρθρο 6
Διαδικασία Παρακολούθησης της απαλλαγής

1. Σε περίπτωση όπου η Τελωνειακή Αρχή θέσης σε 
ανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης είναι διαφορετι-
κή από την Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου, αυτή αποστέλλει 
στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου ή υπηρεσιακώς, την προβλεπόμενη 
από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας κα-
τάσταση, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στους 
Πίνακες των συνημμένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προκει-
μένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης 
των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης στα δικαιούχα 
απαλλαγής πρόσωπα.

2. Με βάση τους ανωτέρω Πίνακες, η αρμόδια Τελω-
νειακή Αρχή Ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους 
ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των 
προβλεπόμενων ορίων αφορολόγητων ποσοτήτων 
πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνονται από τα 
δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.
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Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 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,

*02060063112200012*


		2021-01-18T17:41:37+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




