
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ολοκλήρωση  - οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙ-
ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΙΓΚΑΣ», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3299/2004.

2 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 
κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-
σης «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ. ΚΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με 
διακριτικό τίτλο «Χ.Ο.Π.Ε.Λ Α.Ε», που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικασία απαλλαγής 
φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπο-
ρευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη 
υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης 
β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθε-
στώς τελωνειακής αποθήκευσης» (Β΄4512) - Ανακα-
θορισμός χρόνου παραμονής εγχώριων εμπορευ-
μάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

   Ολοκλήρωση  - οριστικοποίηση του κόστους 

και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει-

τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΤΙΓΚΑΣ», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αρ. 62947/04.06.2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πι-
στοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κό-
στους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η 
τήρηση των όρων της υπό στοιχεία 968/ΥΠΕ/5/03294/
Ε/N.3299/2004/10.1.2012 (Β’ 74) απόφασης του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΙΓΚΑΣ», που αφορά στην ίδρυση σταθμού παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστή-
ματα ισχύος 99,96 KW, στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας του 
Νομού Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με 
τους εξής όρους:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος - Επωνυμία & ΑΦΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΙ-
ΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ  998687742

Συνολική επένδυση: 302.631,37 € Κυρώσεις 0,00€
Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης: 293.938,37 € Εκταμιευθείσα 

επιχορήγηση: 0,00€
Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 117.575,35 €

Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή 117.575,35 € Επιστρεπτέο 
ποσό 0,00€

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 29/11/2013
Υφισταμένη Δυναμικότητα 
κατά την Υπαγωγή 0,00kWh/έτος Νέα Δυναμικότητα 

που δημιουργήθηκε 157.330,00 kWh/έτος

Υφισταμένη Ισχύς κατά την Υπαγωγή (kW) 0,00 Νέα Ισχύς που 
δημιουργήθηκε (kW) 99,45

Υφισταμένες ΕΜΕ κατά την Υπαγωγή 0,00 Νέες ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν 0,00

Μέγεθος Επιχείρησης Πολύ Μικρή

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης

Πηγές χρηματοδότησης Ποσά Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή  73.484,59 € 25,00%

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου  117.575,35 € 40,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο  102.878,43 € 35,00%

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 293.938,37 € 100,00%

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης ποσού εκατόν δέκα επτά χιλιάδων πεντακο-
σίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (117.575,35 €), στην επένδυση με την υπό στοιχεία 968/
ΥΠΕ/5/03294/Ε/N.3299/2004/10.1.2012 (Β’ 74) απόφαση υπαγωγής.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο 
για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 27 και  
την παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21.7.2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335).

Η παρούσα περίληψη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Ι

(2)

   Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 

κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της 

επιχείρησης «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ. ΚΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Χ.Ο.Π.Ε.Λ 

Α.Ε», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 3299/2004.

  Με την υπό στοιχεία 713948(2391)-2020/Π03/5/00045/
Ε/Ν.3299/2004/9.6.2021 απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 

α. τροποποιείται η υπό στοιχεία 3599/Π03/5/00045/
Ε/Ν.3299/2004/31-7-2008 (Β’ 1611) απόφαση υπαγωγής, 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπό στοι-
χεία 7571- 10/Π03/5/00045/Ε/Ν.3299/2004/19-1-2011 
απόφαση του ιδίου, για τη διόρθωση της επωνυμίας του 
φορέα της επένδυσης από «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ. ΚΙΟΥΤΣΙΚΟΣ 
Α.Ε» σε «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ. ΚΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και του 
μεγέθους του φορέα, λόγω λάθος μεταφοράς αυτών στην 
απόφαση υπαγωγής, καθώς και για την τροποποίηση του 
επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 
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είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.322.500,00€), 
του ποσού της επιχορήγησης, στο ποσό των πεντακο-
σίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε 
ευρώ (515.775,00€), ποσοστό 39% του ενισχυόμενου 
κόστους, της ίδιας συμμετοχής, στο ποσό των τριακο-
σίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ 
(396.750,00€) και του μεσομακροπρόθεσμου δανείου, 
στο ποσό των τετρακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ (409.975,00), λόγω τροποποίη-
σης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επεν-
δυτικού σχεδίου και β. πιστοποιείται η ολοκλήρωση, ορι-
στικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ Λ. ΚΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό 
τίτλο «Χ.Ο.Π.Ε.Λ Α.Ε», η οποία έχει υπαχθεί με την ανω-
τέρω απόφαση στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και ανα-
φέρεται στην ”Ίδρυση μονάδας παραγωγής βιολογικών 
ζωοτροφών (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας 
10.91.1)“, στο Αγγελοχώρι του Δήμου Νάουσας του Νο-
μού Ημαθίας με τους εξής όρους: 

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
ορίζεται η 7.7.2017. 

2. Οριστικοποιείται το συνολικό επιλέξιμο κόστος του 
επενδυτικού σχεδίου στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι 
δύο χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και πενήντα δύο 
λεπτών (922.117,52€) και το ενισχυόμενο κόστος, στο 
ποσό των εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (921.362,52€). 

3. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πεντα-
κοσίων εξήντα δυο χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και δε-
κατεσσάρων λεπτών (562.031,14€), ποσοστό 61% του 
ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

4. Η παρεχόμενη ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα 
ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (359.331,38€), πο-
σοστό 39% του ενισχυόμενου κόστος του επενδυτικού 
σχεδίου και αφορά σε επιχορήγηση ποσού 356.211,38€ 
για αρχική επένδυση και ποσού 3.120,00€ για δαπάνες 
μελετών - αμοιβές συμβούλων (μόνο για ΜΜΕ). 

5. Πληρείται ο όρος της παρ.  β του άρθρου 6 της 
απόφασης υπαγωγής, που αφορά στη διατήρηση της 
υφιστάμενης θέσης εργασίας και την δημιουργία των 
μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας (≥ 3) κατά 
την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Η ισχύς των παραγωγικών μηχανημάτων του επεν-
δυτικού σχεδίου ανήλθε σε 119,05kw. 

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η καταβολή της επι-
χορήγησης, σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα 
ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (47.331,38€) που 
προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγη-
σης του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό οριστικοποιή-
θηκε (359.331,38€), αφού αφαιρεθεί η επιχορήγηση που 
έχει ήδη καταβληθεί στον φορέα (312.000,00€).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνωμο-
δότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
παρ. 7 του άρθρου 85 και το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 
και την υπ’ αρ. 503035/1373/2.1.2018 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύσταση της 

Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 
του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουρ-
γίας της» (Β΄ 378).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ι

   Αριθμ. Α.1132 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικασία απαλ-

λαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη 

θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με 

ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής 

αποθήκευσης β. την υπαγωγή εγχώριων εμπο-

ρευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευ-

σης» (Β΄4512) - Ανακαθορισμός χρόνου παρα-

μονής εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς 

τελωνειακής αποθήκευσης .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 25 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(ν. 2859/2000, Α’ 248),
β. των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 

27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του Κώδικα Φόρου Προ-
στιθέμενης Αξίας» (ν. 2859/2000, Α’ 248), 

γ. του Κεφαλαίου 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, 

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

ε. του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσι-
ακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269),

στ. του κατ’εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/2446 της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/
2013, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με 
ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
(L 343),

ζ. του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορι-
σμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
(L 343),

η. του κατ’εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 341/2016 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 
952/2013, όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορι-
σμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για 
τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα 
δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69),

θ. της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1184/2018 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου 
προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμά-
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των σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπα-
γωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και 
β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς 
τελωνειακής αποθήκευσης» (Β΄ 4512), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την υπό στοιχεία Α.1333/30.08.2019 απόφα-
ση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β΄ 3414), την υπό στοιχεία 
Α.1032/30.01.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε 
(Β΄ 613) και την υπό στοιχεία Α.1205/14.09.2020 απόφα-
ση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β΄ 4120) και 

ι. 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).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με 
σκοπό τον ανακαθορισμό του χρόνου παραμονής των εγ-
χώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής απο-
θήκευσης, προτού λάβουν οποιονδήποτε προορισμό.

5. 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 
Τροποποίηση του άρθρου 12
«Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς 
τελωνειακής αποθήκευσης» του Κεφαλαίου Γ’
της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η παρ. 3 του άρθρου 12 της ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«3. Με την αποδοχή του «Δελτίου Εισόδου εμπορευ-
μάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» από το 
τελωνείο ελέγχου αποδίδεται MRN. Το Δελτίο θεωρείται 
οριστικοποιημένο μετά την πάροδο οκτώ (8) ωρών από 
την αποδοχή του. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην 
αποθήκη τουλάχιστον για το ανωτέρω χρονικό διάστη-
μα, προτού λάβουν οποιονδήποτε προορισμό του άρ-
θρου 18 της παρούσας. Ο χρονομετρητής (timer) εκκι-
νείται και παραμένει σε λειτουργία τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες λειτουργίας του τελωνείου ελέγχου.».

Άρθρο 2 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

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

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027562806210004*
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