
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του 
Λιμένα Θεσσαλονίκης.

2 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18.7.2000 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’951), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που 
καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗ-
ΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998790284 
και των πελατών - συνδρομητών της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. A.1046 (1)
   Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του 

Λιμένα Θεσσαλονίκης.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέ-
σπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013) 
και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 
237-239 και 243-249.

β) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κα-
νόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενω-
σιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα 
τα άρθρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

γ) Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2447/2015 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελω-
νειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 
8, 12, 15, 264 και 266.

δ) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κα-

νονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανό-
νες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά 
συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την 
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2446/2015 της Επιτροπής (L 69/2016).

ε) Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» (Α 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα το άρθρο 39 αυτού.

στ) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑΔ 
1144720ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και 
λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.

ζ) Τον ν. 390/1914 «Περί Ελευθέρας Ζώνης εν Θεσ-
σαλονίκη» (Α΄ 342), με τον οποίο ιδρύθηκε η Ελεύθερη 
Ζώνη Θεσσαλονίκης, όπως ισχύει.

η) Την υπό στοιχεία Θ.1995/102/Γ0019/30-12-1994 
ΑΥΟ με την οποία καθορίστηκαν τα όρια της Ελεύθερης 
Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

θ) Τις υπό στοιχεία Τ.3538/32/Γ0019/26-08-2002 
ΑΥΟΟ, Ο.894/7 π.ε/11-03-2008 ΑΥΟΟ και Δ19Γ 5031052 
ΕΞ2011/13-07-2011 ΑΥΟ με τις οποίες τροποποιήθηκαν 
τα όρια της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

ι) Τις υπ’ αρ. 1582/17-06-2020 και 2424/23-11-2020 
αιτήσεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, ως 
Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα 
Θεσσαλονίκης, με τις οποίες αιτείται επέκταση των ορίων 
της Ελεύθερης Ζώνης.

ια) Τα υπ’ αρ. 56431/15-12-2020 και 57069/18-12-2020
έγγραφα του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, ως τελωνείο 
ελέγχου, με τα οποία διαβιβάζονται οι αυτοψίες που 
έχουν πραγματοποιηθεί στον προτεινόμενο χώρο επέ-
κτασης των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα 
Θεσσαλονίκης.

ιβ) Το υπ’ αρ. 58131/31-12-2020 έγγραφο του Α’ Τε-
λωνείου Θεσσαλονίκης με το οποίο διατυπώνεται η 
συναίνεση του τελωνείου για την επέκταση των ορίων 
της Ελεύθερης Ζώνης και διαβιβάζεται η τελική αυτοψία 
μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών δια-
μόρφωσης του προτεινόμενου χώρου.

ιγ) Το υπ’ αρ. 6885/22-2-2021 έγγραφο του Α’ Τελωνεί-
ου Θεσσαλονίκης με το οποίο υποβάλλονται ως συμπλη-
ρωματικά στοιχεία, τα σχετικά πιστοποιητικά πυροπρο-
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στασίας που αφορούν αποθήκες εντός του χώρου της 
προτεινόμενης επέκτασης.

ιδ) Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού.

ιε) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού 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.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-
νέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται η επέκταση της Ελεύθερης Ζώνης του Λι-

μένα Θεσσαλονίκης με την προσθήκη χώρου συνολικού 
εμβαδού 35.000 τ.μ. ο οποίος οριοθετείται από τα σημεία 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L,M,N,J, O,P,R,S,T,
Y,AA,DA,F,Fa,e’,e1,k,l,m,n1,n2,n3,n4,n5, n6,n7,n8,n9,n10,
o,o1,o2,o3,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,1 του 
συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος.

2. Με απόφασή του το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης ως 
τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, καθορίζει την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που διέ-
πουν τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα 
Θεσσαλονίκης και στο τμήμα της επέκτασης.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021

O Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1044 (2)
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό 

στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18.7.2000 απόφα-

ση του Υπουργού Οικονομικών (Β’951), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που 

καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998790284 

και των πελατών - συνδρομητών της. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  16 του άρθρου 8 του 

ν. 1882/1990 (Α’ 43) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνη-
τικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων 
για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα 
ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογρα-
φής από την αρμόδια ΔΟΥ, άλλως είναι ανίσχυρα και δεν 
έχουν έννομο αποτέλεσμα.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2386/
1996 (Α’ 43), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 27 του ν. 2682/1999 (Α’ 16) με τις οποίες εξαιρέ-
θηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται 
από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπε-
ζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν 
κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μί-
σθωσης του ν. 1665/1986 (Α’ 194).

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/
1998 (Α’ 238) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες 
υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και των 
άρθρων 47 και 55 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), όπως αυτά 
ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπό-
χρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφο-
ρετικός τρόπος υποβολής αυτών.

4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), όπως συ-

μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 
ν. 4389/2016 (Α’ 94).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

6. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18.7.2000 
(Β’ 951) ΑΥΟ, όπως ισχύει, με την οποία, μεταξύ άλλων, 
καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμ-
φωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.

9. Τις από 16/12/2020 και 04/01/2021 επιστολές της 
εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 
998790284.

10. To υπό στοιχεία ΔΑΦΕ Α 1007979 ΕΞ 2021/
01.02.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορο-
λογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης.

11. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν 
στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία 
υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω 
του μεγάλου αριθμού των πελατών - συνδρομητών της.

12. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., 
αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε την εταιρεία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙ-
ΓΑΙΟΥ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998790284 από τις υποχρεώσεις 
υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην υπό 
στοιχεία ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β’/2000 (Β’ 951), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και μόνο για τα συμφωνητικά 
που καταρτίζει για την παροχή πομποδεκτών (e-way) με 
τους πελάτες - συνδρομητές της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ    

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