
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1015 
Εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρε-

ων εγγραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενερ-

γειακών Προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 6 

του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και της υπό στοιχεία 

Α.1061/12-3-2021 κοινής απόφασης του Υφυ-

πουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Επικρατείας και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, 

προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απο-

γραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων, κα-

θώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα 

πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργεια-

κών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1171) - καθορισμός 

του ποσού των διοικητικών προστίμων, της δια-

δικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),
β) της υποπερ. ιστιστ της περ. α της παρ. 7 του άρ-

θρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020, των άρ-

θρων 33, 40 και 63 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’ 265), της υπό στοιχεία Α.1061/12-3-2021 
κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής 
των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών 
πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο 

Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1171),

δ) του άρθρου 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), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) 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 ιδίως της περ. δ) 
της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

στ) του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
ζ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
η) των άρθρων 16 και 20 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), 
θ) του π.δ. 81/2019 (Α’ 119),
ι) του π.δ. 83/2019 (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση 

σφάλματος),
ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-

νομικών» (Α’ 181),
ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), 
ιγ) του π.δ 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης (Α’ 85),
ιδ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-

λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Tην υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας (Β’ 2902).

5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.02.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29-10-2021 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή 
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).
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7. Tην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας 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 υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-
νέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 5294 
ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη εξειδίκευσης των παραβάσεων της 
παρ.  2 του άρθρου  6 του ν.  4758/2020 και της υπό 
στοιχεία Α.1061/12-3-2021 κοινής απόφασης του Υφυ-
πουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, του καθορισμού της διαδικασίας 
και των αρμόδιων αρχών επιβολής των διοικητικών 
κυρώσεων, των κριτηρίων για τον ακριβή προσδιορι-
σμό του ποσού των διοικητικών προστίμων για κάθε 
παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020, της διαδικασίας 
είσπραξης των διοικητικών προστίμων καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα.

10. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση της υπ’  αρ. 
286/02.12.2020 Σύμβασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
- η κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των παραβάσε-

ων, σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο 
Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων, ο 
καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων για 
κάθε παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020,

- ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών και της διαδι-
κασίας επιβολής των διοικητικών προστίμων και της 
είσπραξης αυτών καθώς και η πρόβλεψη δικαστικής 
προστασίας των υπόχρεων καταβολής.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως:

- Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλω-
τών Μέσων (εφεξής Μητρώο Δεξαμενών): Η ηλεκτρονική 
εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία για τις 

δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων, 
καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τα πλωτά μέσα, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 4758/2020. H ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβά-
σιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και υλοποιείται με βάση τους κα-
νόνες για την παροχή ψηφιακών Δημοσίων Υπηρεσιών.

- Υπόχρεοι καταχώρισης: Τα φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα που προβλέπονται στο άρθρο  3 της υπό στοιχεία 
Α.1061/12-3-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
τα οποία είναι υπεύθυνα για την πλήρη και ορθή καταχώ-
ριση των στοιχείων των δεξαμενών των πλωτών μέσων, 
των μετρητών, καθώς και κάθε άλλου προβλεπόμενου 
από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) στοι-
χείου των πλωτών μέσων στο Μητρώο Δεξαμενών.

Άρθρο 3 
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων-κυρώσεων

Για κάθε παράβαση της υποχρέωσης καταχώρισης 
στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με την 
παρ.  2 του άρθρου  6 του ν.  4758/2020 και την υπό 
στοιχεία Α1061/12-3-2021 ανωτέρω κοινή υπουργική 
απόφαση, επιβάλλεται πρόστιμο, ανά κατηγορία παρά-
βασης, ως ακολούθως:

1. Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης δεδομένων 
στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, 
διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συ-
νολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακρι-
βούς καταχώρισης, σε βάρος του πλοιοκτήτη, εφόσον η 
ανακριβής καταχώριση αφορά στα γενικά στοιχεία των 
δεξαμενών ή τα στοιχεία ογκομέτρησής τους,

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά στοι-
χείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του πλοιοκτή-
τη, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα λοιπά 
στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του,

γ) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά στοι-
χείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του ναυλωτή 
δ) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς 
καταχώρισης, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων.

2. Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογρα-
φής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε 
βάρος του πλοιοκτήτη ή όποιου άλλου υπόχρεου κα-
ταχώρισης ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.

3. Σε περίπτωση μη καταχώρισης ορισμένων στοιχείων 
στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρό-
στιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, και με μέγιστο 
συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό 
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο 
στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη, εφόσον η μη κατα-
χώριση αφορά στα γενικά στοιχεία των δεξαμενών ή τα 
στοιχεία ογκομέτρησής τους

β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά παρα-
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λειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη, εφόσον 
η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία

γ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο 
στοιχείο, σε βάρος του ναυλωτή

δ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο 
στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων 
υποστηρικτικών δικαιολογητικών της απογραφής, επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ανά 
δικαιολογητικό, σε βάρος του πλοιοκτήτη.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απογραφής στο Μη-
τρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πο-
σού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε βάρος του πλοιοκτήτη 
ή όποιου άλλου υπόχρεου καταχώρισης ευθύνεται για 
την εκπρόθεσμη ολοκλήρωση της καταχώρισης.

6. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της μεταβολής ορι-
σμένων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με 
μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το 
ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επι-
καιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη, 
εφόσον η μη ενημέρωση της μεταβολής αφορά στα 
γενικά στοιχεία των δεξαμενών ή τα στοιχεία ογκομέ-
τρησής τους ή τα στοιχεία ταυτότητας του νέου νόμιμου 
εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιού-
μενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη, εφόσον η μη 
ενημέρωση της μεταβολής αφορά στα λοιπά στοιχεία 
καταχώρισης υποχρέωσής του.

γ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιού-
μενο στοιχείο, σε βάρος του ναυλωτή.

δ) χίλια (1.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοι-
χείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης.

7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ενημέρωσης μετα-
βολής ορισμένων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση ως 
κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, 
ανά υπόχρεο, το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ:

α) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα 
επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτή-
τη, εφόσον η εκπρόθεσμη ενημέρωση της μεταβολής 
αφορά στα γενικά στοιχεία των δεξαμενών ή τα στοιχεία 
ογκομέτρησής τους ή τα στοιχεία ταυτότητας του νέου 
νόμιμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

β) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποι-
ούμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη, εφόσον η 
εκπρόθεσμη ενημέρωσης της μεταβολής αφορά στις 
λοιπές πληροφορίες της καταχώρισης υποχρέωσης του.

γ) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιού-
μενο στοιχείο, σε βάρος του ναυλωτή.

δ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαι-
ροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων 
καταχώρισης.

8. α) Σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων 
υποστηρικτικών δικαιολογητικών μεταβολής των στοι-
χείων της απογραφής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
χιλίων (1.000) ευρώ, ανά δικαιολογητικό, σε βάρος του 
πλοιοκτήτη με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο το 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προβλε-
πόμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών μεταβολής 
των στοιχείων της απογραφής επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, ανά δικαιολογητικό, 
σε βάρος του πλοιοκτήτη με μέγιστο συνολικό διοικητικό 
πρόστιμο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

9. α) Σε περίπτωση μη ενημέρωσης μεταβολής των 
στοιχείων κυριότητας του πλωτού μέσου κατόπιν μεταβί-
βασής του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του νέου πλοιοκτήτη.

β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ενημέρωσης μεταβο-
λής των στοιχείων κυριότητας του πλωτού μέσου κατό-
πιν μεταβίβασής του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε βάρος του νέου πλοι-
οκτήτη.

Άρθρο 4
Αρμόδιες Αρχές ελέγχου - Διαδικασία επιβολής 
και είσπραξης διοικητικών προστίμων

1. Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο των καταχωρισθέ-
ντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1061/
12-3-2021 ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης και 
την επιβολή των προστίμων της παρούσας είναι οι Τε-
λωνειακές Αρχές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας 
των πλωτών μέσων.

2. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της πα-
ρούσας απόφασης, οι Τελωνειακές Αρχές της παρ. 1 εκ-
δίδουν καταλογιστική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 152 του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα.

3. Τα πρόστιμα της παρούσας αποτελούν δημόσια 
έσοδα και εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(ΚΕΔΕ ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

4. Οι κυρώσεις για παραβάσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα επιβάλλονται παράλληλα με λοιπές κυρώσεις 
που προβλέπονται για παραβάσεις α) της τελωνειακής 
και φορολογικής νομοθεσίας και β) του άρθρου 45 του 
Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ.  187/1973, 
Α’ 261).

Άρθρο 5 
Δικαστική προστασία

Τα πρόσωπα, κατά των οποίων εκδόθηκε η καταλογι-
στική πράξη επιβολής του διοικητικού προστίμου, έχουν 
δικαίωμα άσκησης προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου 
διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η εμπρόθεσμη άσκη-
ση της προσφυγής αναστέλλει την καταβολή ποσοστού 
50% του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50%.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών, όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 
Α.1061/12-3-2021 κοινής απόφασης.
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H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022 

  Ο Υπουργός
Ο Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας  Ο Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

 Ο Διοικητής της  Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

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