
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 32667/ΕΥΘΥ325/
23.03.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ν. 4314/2014» (Β΄ 717/2015), όπως 
ισχύει.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/
24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά 
στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλο-
ποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, δια-
δικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677), όπως εκά-
στοτε ισχύει.

3 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αι-
τήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το 
έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ’ εφαρμογή 
της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Δι-
οικητή ΑΑΔΕ (Β’  750).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    36871 (1) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 32667/ΕΥΘΥ325/

23.03.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρ-

θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014» (Β΄ 717/2015), 

όπως ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) σχετικά με τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-

σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 
λοιπές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει, και ειδικότερα 
η παρ. 1 του άρθρου 58.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006».

4. Την υπό στοιχεία  C(2014) 10173 final/18.12.2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», 
όπως ισχύει κάθε φορά.

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

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

7. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

8. Την υπό στοιχεία 32667/ΕΥΘΥ325/23.03.2015 υπουρ-
γική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικατά-
σταση της υπό στοιχεία 41547/Γ’ΚΠΣ/282ΚΥΑ/08.12.2000 
(Β’1501), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 717).

9. Την εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την 
έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από 
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 της υπό στοιχεία 
32667/ΕΥΘΥ325/23.03.2015 (Β’ 717) υπουργικής απόφα-
σης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
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του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του ν. 4314/2014», ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Τα σημεία Β.1 και Β.2 του άρθρου 2 αντικαθίστανται 

ως εξής:
«Β.1: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 

04, 05, 09, 11 του ΕΠ 2014-2020
Β.2: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 01, 

02, 03, 06, 07, 08, 10, 12, 13 του Ε.Π. 2014-2020»

Άρθρο 3
1. Το σημείο ΙΙ. αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΙ. Μονάδα 

Β.1: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 04, 
05, 09, 11 του ΕΠ 2014-2020»

2. Το σημείο ΙΙΙ. αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΙΙ. Μονάδα 
Β.2: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 01, 
02, 03, 06, 07, 08, 10, 12, 13 του Ε.Π. 2014-2020.»

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
της υπό στοιχεία 32667/ΕΥΘΥ325/23.03.2015 (Β’ 717) 
υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 36951 (2) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 

493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφο-

ρά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, 

διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης κατα-

λόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλο-

ποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’677), 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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).

2. Τα άρθρα 48 και 70 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια-
κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 
ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δί-
καιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 265).

3. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).

4. Τις παρ. 4 των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσι-
ών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» (Α’ 147).

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

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

8. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξε-
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

10. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 
υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρι-
σης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, 
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργει-
ών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).

11. Την υπό στοιχεία 69136/ΕΥΘΥ627/22-06-2015 
υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και αντικατά-
σταση της υπ’ αρ. 35257/17-10-2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 1352), όπως κάθε φορά ισχύει» (Β’ 1451).

12. Την υπό στοιχεία 69137/ΕΥΘΥ 628/22-06-2015 
υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της παρ. 3 του άρθρου 
15 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
3861/ΕΥΣ524/29-1-2008 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 333), όπως κάθε φορά ισχύει» (Β’ 1451).

13. Την υπό στοιχεία C(2014) 7801 final/29-10-2014 
απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση ορισμέ-
νων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρι-
κής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την υπό 
στοιχεία C(2014)3542 απόφαση.

14. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργι-
κή απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης 
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής 
απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομι-
μότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των απο-
τελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β’ 5968), ως ισχύει.

15. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφο-
ρούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, 
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διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, 
εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κα-
θώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητι-
κής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 
Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς 
ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων.

16. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος 
υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαι-
τήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στη 
βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό 
της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της 
ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, κα-
θώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην 
υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 
493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατή-
ρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 
υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Η περίπτωση «- Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες κοι-

νωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα 
ή περιφέρειας. Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως 
περιβαλλοντικές, κόστους - ωφέλειας, βιωσιμότητας, 
γεωλογικές, εδαφολογικές κ.λπ., η ανάθεση των οποί-
ων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» της 
κατηγορίας ενέργειας Β.2. Εκπόνηση μελετών - εμπει-
ρογνωμοσυνών - ερευνών του ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Α’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 
493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης, διαγράφεται και 
επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«- Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομι-
κής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

- Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες που είναι απα-
ραίτητες για το σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρε-
σίας, οι οποίες δεν έχουν, όμως, ως αντικείμενο τον ίδιο 
το σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας, 
καθώς και επικαιροποίηση, συμπλήρωση ή τροποποίηση 
υφιστάμενων μελετών.»

ΑΡΘΡΟ 2
Οι προτελευταίες παράγραφοι της κατηγορίας 

ενέργειας Β.2. Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυ-
νών - ερευνών του ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α’ του ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΟΣ της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-
2017 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Δύναται επίσης να χρηματοδοτηθούν τεχνικές μελέ-
τες (προκαταρκτικές, προμελέτες, οριστικές και εφαρ-
μογής) για έργα που πρόκειται να ενταχθούν σε επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα της τρέχουσας προγραμματικής 
περιόδου.

Είναι, επίσης, δυνατόν να χρηματοδοτηθούν τέτοιες 
μελέτες, προκειμένου να ωριμάσουν έργα που είναι 
επιλέξιμα και δύνανται να ενταχθούν σε πρόγραμμα 
της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Για τη χρη-
ματοδότηση τεχνικών μελετών αυτής της παραγράφου 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ».

ΑΡΘΡΟ 3
Η πρώτη παράγραφος των κατηγοριών ενέργειας Β.2. 

Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών και 
Β.3.1. Σύμβουλοι, του ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β’ του ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως 
ακολούθως:

«Η κατηγορία αφορά στην Αρχή Ελέγχου. Το περιεχό-
μενο είναι κατ’ αναλογία των αναφερομένων στο Υπο-
πρόγραμμα Α’. Επίσης αφορά στη ΜΟΔ ΑΕ για ενέργειες 
υποστήριξης δικαιούχων, που αφορούν σε δράσεις ΕΣΠΑ 
ή δράσεις σχετιζόμενες με τις προτεραιότητες και υπο-
χρεώσεις έργων του ΕΣΠΑ.»

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 υπουργική απόφαση «Δια-
δικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμ-
μάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση 
και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

 Ι 

    Αριθμ. Α.1076 (3)
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αι-

τήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανά-

λωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το 

έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ’ εφαρμογή 

της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης 

Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 750). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 καθώς και τις διατάξεις του πρώτου εδα-

φίου της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,

β) της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 7 του άρθρου 
4 της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικη-
τή ΑΑΔΕ «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιο-
λογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύ-
σης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις 
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βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά 
ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης 
χρησιμοποίησης αυτού» (Β’ 750),

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων 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 της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινής απόφασης 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 υποπερ. α) της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύουν,

ε) της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ.  689/2017) και την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

στ) της παρ. 5 του άρθρου 41 και το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

ζ) της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την 
υποβολή από τους δικαιούχους των αιτήσεων επι-
στροφής του Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία 
Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., για τη 
διευκόλυνση των δικαιούχων επιχειρήσεων και οργανι-
σμών λόγω της έκτακτης κατάστασης της χώρας εξαιτίας 
της πανδημίας του COVID-19.

3. 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:

Άρθρο 1
1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοι-

χεία Α.1072/22-2-2019 (Β’ 750) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ηλε-
κτρονική υποβολή των αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. από 
τους δικαιούχους για τη χρήση έτους 2020, παρατείνεται 
μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.

2. Η προθεσμία για την αποδοχή ή απόρριψη των ηλε-
κτρονικών αιτήσεων που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 1, στα αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης 
και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., ορίζεται σε δύο (2) μήνες από 
την υποβολή τους.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02013530604210004*


		2021-04-06T16:26:35+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




