
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, της Γενικής Διεύ-
θυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών 
Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
για το Α΄ εξάμηνο του 2022.

2 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΚΟΙΣΠΕ, β) ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ,

 Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και

 Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ».

3 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης 
επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς 
πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β΄ εξαμή-
νου έτους 2021.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
2/99162/ΔΕΠ/18.4.2022 απόφαση της Υπηρεσια-
κής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β΄2045).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 56667 ΕΞ 2022 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, της Γενικής Διεύ-

θυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών 

Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

για το Α΄ εξάμηνο του 2022.   

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

3. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 37 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελό-
πης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμ-
ματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

7. Την υπό στοιχεία 162781 ΕΞ2021/20.12.2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Υπουργείου Οικονομικών σε επιμέρους ελα-
χιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων» 
(ΑΔΑ:ΨΛΤΕΗ-0Κ2).

8. Το υπό στοιχεία 39704ΕΞ2022/24.03.2022 έγγραφο 
της Γενικής Διευθύντριας Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων, με το οποίο ενημερώνει ότι παρί-
σταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό 
ωράριο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπη-
ρεσιακές ανάγκες της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, όπως: 
α) η υλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται από 
την υπογραφείσα την 31/12/2019 σύμβαση «Ανάπτυ-
ξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 
Μισθοδοσίας» για τη μετάβαση στην Γ’ Φάση της Ε.Α.Π, 
β) η συμμετοχή σε πολύωρες τηλεδιασκέψεις με εκπρο-
σώπους της Εταιρείας του Αναδόχου που έχει αναλάβει 
την υλοποίηση του έργου, της Ομάδας Διοίκησης Έργου, 
της Ομάδας Έργου, των Φορέων «πιλότων» και Στελέχη 
της Υπηρεσιακής Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, 
καθώς και τη συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις, γ) η παροχή 
απόψεων για ένα μεγάλο αριθμό παραδοτέων που 
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αποστέλλονται από την Εταιρεία Ανάδοχο και ενεργή 
συμμετοχή στα στάδια προετοιμασίας της Γ’ Φάσης, 
δ)  η εντατικοποίηση των προσπαθειών ένταξης των 
ήδη υπόχρεων και μη συμμορφούμενων Φορέων στην 
παρούσα Β’ φάση λειτουργίας της ΕΑΠ, ε) η προετοιμα-
σία τροποποίησης της υπ’ αρ. 2/37345/0004/4-6-2010 
κοινής υπουργικής απόφασης  και έκδοσης σχετικής 
εγκυκλίου για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίου ζητήματος 
στα πλαίσια της νέας φάσης λειτουργίας της Ε.Α.Π., 
στ) η διενέργεια διασταυρώσεων μισθολογικών στοιχεί-
ων, για την αποτροπή ή εντοπισμό μη νόμιμων πληρωμών 
και την παροχή στοιχείων στη Γενική Διεύθυνση Δημοσι-
ονομικών Ελέγχων κατά την πραγματοποίηση τακτικών 
και έκτακτων μισθολογικών ελέγχων σε Φορείς μισθοδο-
τούμενους, μέσω του συστήματος πληρωμών της ΕΑΠ, 
ζ) η μετάπτωση τραπεζικών λογαριασμών από Εμπορι-
κές Τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος για τους υπόλοι-
πους 1000 Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε εφαρμογή 
της υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος κ.ά.

9. Το υπό στοιχεία 42576ΕΞ2022/30.03.2022 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Την υπό στοιχεία 45104ΕΞ2022/05.04.2022 απόφα-
ση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά 
υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Ενιαίας Αρχής Πλη-
ρωμής (ΑΔΑ: ΨΠΝΣΗ-ΣΥ4).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(9.700€) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-204-0000000 
και Λογαριασμού 2120201001, οικονομικού έτους 2022, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια-
κής εργασίας, για το Α΄ εξάμηνο του 2022, για δεκαπέ-
ντε (15) υπαλλήλους των υπηρεσιών της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου 
και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γ.Λ. Κράτους, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε 
ΦΕΚ και έως 30-06-2022 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες συνολικά ο καθένας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωρια-
κής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο 
χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του/της Προϊστα-
μένου/ης της Αρχής. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιείται 
στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως, στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και 

στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/-ης της Αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ   

Ι

 Αριθμ. 39851 (2)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣ-

ΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟ-

ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΚΟΙΣΠΕ, β) ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ,

Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 

Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και

Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνι-

κής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗ-

ΛΕΓΓΥΗ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΕΥ-

ΦΡΟΣΥΝΗ» .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236).

2. Την παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Την παρ.  α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών 
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
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6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).

7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

8. 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).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/25.5.2011 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄ 1310).

12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β΄ 1163).

13. Τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. Τις από τον Νοέμβριο του 2021 και τον Φεβρουάριο 
του 2022 θετικές εκθέσεις κοινωνικών συμβούλων για 
τον φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ».

15. Την από 10-2-2022 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου για 
τον ως άνω φορέα.

16. Τα υπ’ αρ. 70/22-2-2022 και 104/11-3-2022 έγγρα-
φα του φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑ-
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ».

17. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πιστο-
ποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που 
μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 4720/14-4-2022 έγγραφό 
του.

18. Το γεγονός ότι, βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτι-
κών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Β΄ 22), έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων 
στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας.

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με διακριτικό 
τίτλο ΠΟΚΟΙΣΠΕ, με έδρα στην Αθήνα.

β) ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, 
με έδρα στην Ξάνθη.

Β. Την Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης ως φορέα πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, με 
έδρα στην Κάρπαθο

Γ. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρε-
σιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
«Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ», με έδρα στην Πάτρα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας
Παιδιού και Οικογένειας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΥ   
Ι

Αριθμ. Α.1053 (3)
 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης 

επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς 

πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β’ εξαμή-

νου έτους 2021 .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και της περ. β) 

της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 78 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265),

β) του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 92),

γ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),

δ) της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελω-
νειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, 
διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με 
τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) και

ε) της υπό στοιχεία Δ. 179/7/4.2.2005 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Προϋποθέ-
σεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον 
ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών 
Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 215).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
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του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

3. Το Κεφάλαιο Α΄ 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 την 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, την παρ. 1 του άρθρου 
7 και τα άρθρα 14 και 41 αυτού.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα 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 (Α΄ 94) και τις αποφάσεις: 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 
17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών, με 
θέμα «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

5. Την υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Την ανάγκη χορήγησης παράτασης του χρόνου για 
την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής του 
ΕΦΚ καυσίμων στα δικαιούχα πρόσωπα για εφοδιασμούς 
πλοίων από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύ-
σιμα), που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διά-
στημα από 1.7.2021 μέχρι και 31.12.2021, προς εξυπη-
ρέτηση και διευκόλυνση των συναλλασσομένων, λόγω 
των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 και της 
απορρύθμισης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

7. 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
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής του Ειδικού Φό-

ρου Κατανάλωσης καυσίμων, για εφοδιασμούς πλοίων από 
ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα), που πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 
μέχρι και 31.12.2021, δύναται να υποβληθούν από τους 
δικαιούχους εντός του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων επιστροφής ΕΦΚ του Ιουλίου 2022.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

 Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
 Στην υπό στοιχεία 2/99162/ΔΕΠ/18.4.2022 απόφαση 

της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομι-
κών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 2045), στη σελίδα 20184, στη Β’ στήλη, στους 
στίχους 25 και 26, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού»,

στο ορθό: «της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου 
και Δημοσιονομικών Κανόνων». 

 (Από το Υπουργείο Οικονομικών)   

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