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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1099 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019 

(Β’836/2008) Α.Υ.Ο.Ο.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1020/1980 «Περί κυρώσεως της Τελωνειακής 

Συμβάσεως ’’Περί διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων 
δια δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)’’» (Α’ 32) και ιδίως του άρ-
θρου δεύτερου αυτού, β) του στοιχείου β της παρ. 3 του 
άρθρου 226 και του στοιχείου β της παρ. 2 του άρθρου 
227 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 
2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 
(L 269),

γ) του άρθρου 163 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2447/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμέ-
νων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343), 
όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
989/2017 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 (L 149),

δ) της υπό στοιχεία Ο.688/26/Β0019/05.08.2008 
Α.Υ.Ο.Ο. «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης του δικαιώμα-
τος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομο-
σπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)» 
(Β’ 1691),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),

η) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

θ) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

ι) της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ια) του Κεφ. Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων», του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94),

ιβ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738),

ιγ) της υπ’ αρ. 1/2016 πράξης του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «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 άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και με την υπό στοιχεία 5294
ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Την από 14-11-1975 Διεθνή Τελωνειακή Σύμβαση 
«Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων 
TIR» η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1020/1980 (Α’ 32), και 
ιδίως το άρθρο 6 και την παρ. 3 του άρθρου 8 αυτής.

3. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των ποσών των εγ-
γυήσεων της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15.04.2008 
ΑΥΟΟ «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαι-
ώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσι-
οδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης 
του δικαιώματος αυτού» (Β’ 836).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Στην υπό στοιχεία Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 1:
«9. Να δέχεται το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) 

ευρώ, ως το μέγιστο ποσό που μπορεί να απαιτηθεί από 
αυτόν για κάθε δελτίο TIR.».

2. Αντικαθίσταται η παρ. 18 του άρθρου 1:
«18. Να καταθέσει τραπεζική εγγύηση υπέρ του Ελ-

ληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων σαράντα χιλιάδων 
(240.000) ευρώ, για την πληρέστερη εξασφάλιση των 
απαιτήσεων του Δημοσίου από παραβάσεις των όρων 
της παρούσας. Το ύψος του ποσού της εγγύησης για τα 
έτη 2023 κι επόμενα επανεξετάζεται τον Δεκέμβριο του 
έτους 2022.».

3. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 2:
«2. Αντί της σύνταξης μεμονωμένων εγγυητικών συμ-

βολαίων, ο Εξουσιοδοτούμενος δύναται να μεριμνά για 
την σύναψη ενιαίου συμβολαίου με αναγνωρισμένη 
Ασφαλιστική Εταιρεία, για λογαριασμό των υπόχρεων, 
διασφαλίζοντας ευνοϊκότερους γι’ αυτούς όρους.

Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή 
των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και τυχόν υπε-
ρημεριών σε περίπτωση παρατυπιών μέχρι του ποσού 
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διατηρουμένης στο 
ακέραιο της ευθύνης του κατόχου του δελτίου TIR, έναντι 
των τελωνειακών αρχών, για τυχόν επιπλέον διαφορά.

Σε περίπτωση σύναψης ενιαίου συμβολαίου κατατί-
θεται αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Διεύθυνση Τελω-
νειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.).».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. A. 1097 (2)
Μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστή-

ματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φο-

ρολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερο-

λιμένα Κω. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων» (Α’ 194),

β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας διά την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» 
(Α’ 228),

ε) του άρθρου 223 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες δι-
ατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

στ) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

ζ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
(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 συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
«Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε» και την υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Το υπ’ αρ. 37/27.01.2021 αίτημα της εταιρίας «Κατα-
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά 
την μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήματος 
Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων 
Ειδών στον Αερολιμένα Κω.

5. Το υπ’ αρ. 1015/02-04-2021 έγγραφο του Τελωνείου 
Κω το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτρο-
πής της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 μετά του 
σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

6. 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:

1. Εγκρίνουμε την μετεγκατάσταση και επέκταση του 
Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και 
Φορολογημένων Ειδών της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
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επωνυμία Κ.Α.Ε. Α.Ε., εντός του τελωνειακά ελεγχόμε-
νου χώρου στον Αερολιμένα Κω, στη θέση και έκτα-
ση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 
που συνοδεύει το από 24.03.2021 Πρακτικό Γνωμο-
δότησης της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του 
π.δ. 86/1979.

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνο-
λική επιφάνεια μετά τη μετεγκατάσταση και επέκταση 
1.941,72 τ.μ. (1.581,72 τ.μ. καταστήματα και 360,00 τ.μ. 
αποθήκη) και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολού-
θηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 
του ν. 2533/1997 και από τις διατάξεις των υπουργικών 
αποφάσεων, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρό-
πο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων που 
εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων 
Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2021

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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