
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 135915/30.12.2019 κοι-
νής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση 
Προγράμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ από την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Α.Ε.», (Β΄4880).

2 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 135912/30.12.2019 κοι-
νής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση 
Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα Α.Ε.», (Β΄4880).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 
ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις 
για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των 
καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξα-
μενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας 
χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχο-
νται στην χώρα μας από τρίτες χώρες - καθορι-
σμός ανώτατης ποσότητας», (Β’ 610).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   138848 (1) 
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 135915/30.12.2019 κοι-

νής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση 

Προγράμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ-

ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ από την Ελληνική Αναπτυξια-

κή Τράπεζα Α.Ε.», (Β΄4880). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επι-

χειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροπο-
ποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα την παρ. 3 του 
άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181).

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

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

10.  Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β΄ 1867) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

11.  Την υπ’ αρ. 135532/27-12-2019 και με ΑΔΑ: ΨΟ-
Α846ΜΤΛΡ-ΦΔΤ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης της 
Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2019, στη ΣΑΕ 224 του έργου «Επιχορήγηση της Ελληνι-
κής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη δημιουργία χρηματο-
δοτικών εργαλείων» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22400000, 
Προϋπολογισμός: τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 
(300.000.000,00).

12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής αντα-
πόκρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. 
με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που δη-
μιουργήθηκαν από τη δεκαετή οικονομική κρίση και τις 
συνέπειες της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 
και των μέτρων για την ανάσχεσή της.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την υπ’ αρ. 123078/12.11.2021 εισήγηση του Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

14.  Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη επιπλέον της προβλεφθείσας στην τροποποιού-
μενη υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι παρ. 1.2 και 1.3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 135915/
30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56707/3.6.2020 (Β΄ 2143) 
όμοια απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:

«1.2 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας παρέχεται 
μέσω της δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων μό-
χλευσης κεφαλαίων, όπως, ενδεικτικά, χρηματοδοτικά 
εργαλεία παροχής εγγυήσεων σε capped και uncapped 
χαρτοφυλάκια δανείων, χρηματοδοτικά εργαλεία συγ-
χρηματοδοτούμενων δανείων, με επιδότηση ή μη επιτο-
κίου, παροχή ποσού επιχορήγησης συνδεδεμένου με την 
επιτυχή έκβαση του στόχου του χρηματοδοτικού εργα-
λείου, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

1.3 Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η 
τόνωση της επιχειρηματικότητας, η αύξηση της απα-
σχόλησης, η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για 
την πραγματοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων, η 
ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, η δημιουργία 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας 
στη διαμόρφωση μιας εξωστρεφούς επιχειρηματικής 
κοινότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, που διατηρούν 
εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά το χρόνο 
παροχής της στήριξης, δραστηριοποιούνται σε κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας και παρουσιάζουν αναπτυξια-
κή δυναμική σε συνάφεια με την αναπτυξιακή στρατη-
γική της χώρας».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα ανα-
γραφόμενα στην υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 απόφαση.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Αριθμ. 138825 (2)
   Τροποποίηση της υπ΄αρ. 135912/30.12.2019 κοι-

νής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση 

Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυ-

ξιακή Τράπεζα Α.Ε.», (Β΄4880). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επι-

χειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροπο-
ποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα την παράγραφο 
3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181).

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

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη” (Β΄ 4805).

10. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β΄ 1867) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

11. Την υπ’ αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: 
Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης 
της Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου «Επιχορήγηση 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδότησης» (Κωδικός έργου:2019ΣΕ22420000, 
Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).

12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής αντα-
πόκρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. 
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με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που δη-
μιουργήθηκαν από τη δεκαετή οικονομική κρίση και τις 
συνέπειες της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 
και των μέτρων για την ανάσχεσή της.

13. Την υπ’ αρ. 123037/12.11.2021 εισήγηση του Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη επιπλέον της προβλεφθείσας στην τροποποιού-
μενη υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι παρ. 1.2 και 1.3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 135912/

30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56706/3.6.2020 (Β΄ 2143), 
57281/4.6.2020 (Β΄ 2187) και 81858/21.7.2021 (Β΄3267) 
όμοιες αποφάσεις, αντικαθίστανται ως εξής:

«1.2 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας παρέχεται 
μέσω της δημιουργίας και συμμετοχής σε εναλλακτικές 
μορφές χρηματοδότησης και τη δημιουργία χρηματο-
δοτικών εργαλείων, όπως, ενδεικτικά, χρηματοδοτικά 
εργαλεία παροχής εγγυήσεων σε capped και uncapped 
χαρτοφυλάκια δανείων, leasing, factoring, χρηματοδο-
τικά εργαλεία συγχρηματοδοτούμενων δανείων, με επι-
δότηση ή μη επιτοκίου, παροχή ποσού επιχορήγησης 
συνδεδεμένου με την επιτυχή έκβαση του στόχου του 
χρηματοδοτικού εργαλείου, τηρουμένων των κανόνων 
κρατικών ενισχύσεων.

1.3 Ο ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι η στήρι-
ξη των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που δη-
μιουργήθηκαν από τη δεκαετή οικονομικη κρίση και την 
πανδημία. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ενίσχυση της παρα-
γωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας 
και της καινοτομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων, μέσω 
της ταχείας και ορθολογικής χρηματοδότησης των κε-
φαλαιακών αναγκών τους».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα ανα-
γραφόμενα στην υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 απόφαση.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Αριθμ. Α.1253 (3)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 

ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις 

για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των 

καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξα-

μενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας 

χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρ-

χονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες - καθο-

ρισμός ανώτατης ποσότητας», (Β’ 610). 

 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 180 του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του άρθρου 80 του
ν. 1684/1987 (Α’ 18),

β) τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους 
Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 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,

γ) των άρθρων 79 και 80 του ν. 1684/1987 (Α’18) που 
αποτελεί ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της Οδη-
γίας 83/181/ΕΟΚ (νυν 2009/132/ΕΚ) «για την απαλλαγή 
από Φ.Π.Α ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών» 
(νυν Οδηγία 2009/132/ΕΚ),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Γ΄ της 
Διεθνούς Σύμβασης περί προσωρινής εισαγωγής του 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας που κυρώθηκε 
με το ν. 2401/1996 (Α’ 97) και τα παραρτήματα αυτής 
έγιναν αποδεκτά εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονο-
μικής Κοινότητας με την αριθμ. 93/329/ΕΟΚ απόφαση 
του Συμβουλίου ΕΟΚ της 15ης Μαρτίου που αφορά τη 
σύναψη της σύμβασης για την προσωρινή εισαγωγή και 
την αποδοχή των παραρτημάτων της,

ε) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 107 και του άρ-
θρου 108 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμ-
βουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2009 «για τη θέσπιση του 
κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών» (L 324),

2. Των στοιχείων 12 και 131 του άρθρου 2 της υπό 
στοιχεία Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-1-2013 απόφασης 
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Β’ 130 και 132), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 ΕΞ2010 ΑΥΟ «Όροι 
και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και 
φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές 
δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρή-
σης μεταφοράς εμπορευμάτων, που εισέρχονται στην 
χώρα μας από τρίτες χώρες - καθορισμός ανώτατης 
ποσότητας» (Β’ 610), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
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στοιχεία Δ18Α 5030961 ΕΞ 2013/23-8-2013 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «τροποποίηση της υπό στοι-
χεία Δ18Α 5017560 ΕΞ2010 ΑΥΟ (Β’ 610) αναφορικά με 
τους όρους και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τους 
δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις 
κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δη-
μοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχο-
νται στην χώρα μας από τρίτες χώρες και τον καθορισμό 
ανώτατης ποσότητας των εν λόγω καυσίμων» (Β΄2250).

4. Την υπό στοιχεία Δ.0ΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων», (Β’ 4738).

5. Την υπό στοιχεία 1/20.01.2016 πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.18), σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις 
39/3/30.11.2017, (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ.2020/17.01.2020,  του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη αύξησης του ορίου των καυσίμων που 
περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκί-
νητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπο-
ρευμάτων, που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες 
χώρες για την διευκόλυνση και προσέλκυση διεθνών 
μεταφορικών/διαμετακομιστικών υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 
ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις για 
την απαλλαγή από τους δασμούς και φόρους των καυ-
σίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των 
μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς 
εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από τρί-
τες χώρες - καθορισμός ανώτατης ποσότητας» (Β’ 610), 
ως ακολούθως:

 Άρθρο 1
Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η μέγιστη ποσότητα των καυσίμων της παρ. 1 του 

άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, για την οποία πα-
ρέχεται απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό, τον Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τον Ειδικό Φόρο Κατα-
νάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καθορίζεται σε 350 λίτρα για το όχημα 
της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 1 και 200 λίτρα για τον 
ρυμουλκούμενο ψυκτικό θάλαμο».

 Άρθρο 2
Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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