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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για
την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την
προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του
COVID-19» (Β’ 1484).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/
31-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ «Όροι και
προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και
παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των
περιπτώσεων ιδ΄ και ιε΄της παραγράφου 1, του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης
χρησιμοποίησης αυτών» (B’ 40/2021).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20723
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για
την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την
προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του
COVID-19» (Β’ 1484).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη,
την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4850/2021 (Α’ 208),
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β. του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155),
γ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
στ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133),
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181),
η. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157),
θ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
ι. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155) και
ια. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄4805).
2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπ’ αρ. 6301/
13.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την
προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19»
(Β’ 1484).
3. Την υπ’ αρ. 20630/17.11.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη ύψους 370.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.
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4. Την υπ’ αρ. 2/107442/16.11.2021 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, περί μεταφοράς πιστώσεων
ποσού ύψους 370.000,00 ευρώ στον Ειδικό Φορέα 1045501-0000000 και ΑΛΕ 2440989001, αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος της υπ’ αρ. 6301/13.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών
δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484), προστίθεται άρθρο 6
ως εξής:
«Άρθρο 6
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων κατά τη χειμερινή
περίοδο έτους 2021
1. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί
δυνάμει των υπό στοιχεία 6382/13.4.2021
(ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ), 7135/26.04.2021
(ΑΔΑ: 6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ), 7869/12.05.2021
(ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟ-Π6Υ), 11493/29.06.2021
(ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ), 12294/09.07.2021
(ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ), 12348/12.07.2021
(ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ), 12776/19.07.2021
(ΑΔΑ: 9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π), 12981/21.07.2021
(ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7), 13361/27.07.2021
(ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64), 13638/29.07.2021
(ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2), 13706/30.07.2021
(ΑΔΑ: 6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11), 16544/17.09.2021
(ΑΔΑ: 9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων
(κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση, για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 και των οποίων η ισχύς έληξε την 31.10.2021, δύνανται, με πράξη
του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, να
παραταθούν από τη λήξη τους έως και την 31.12.2021.
Προκειμένου να παραταθεί η σύμβαση μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών δηλώνουν την αποδοχή τους, επί της πρότασης
του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία θα ορίζει εκ νέου
τον αριθμό των υπό μίσθωση δωματίων. Σε περίπτωση
αυξημένης διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν
τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη
κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, εάν όμως ανήκουν στην
ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση,
η οποία διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού, από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Εφόσον προκύψει ανάγκη για νέα μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων της υποπερ. αα’ της περ. α’ και
της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α’ 155), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής
επικράτειας, σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Υπουργείο
Τουρισμού.
3. Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, που θα επιλεγούν για την προσωρινή διαμονή
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύ-
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νου μετάδοσης του COVID-19 κατά τη χειμερινή περίοδο
2021, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου και τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας θα οριστούν με απόφαση
του Υπουργού Τουρισμού. Σε περίπτωση αυξημένης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων
ή κλειδιών, εάν όμως ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η
επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται
στο Υπουργείο Τουρισμού, από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι
τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια
της κλήρωσης.
4. Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα οφείλουν να
πληρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσής τους τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.
5. Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο
και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν
γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου
του κόστους σίτισης.
6. Τα τουριστικά καταλύματα θα μισθώνονται αποκλειστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, ήτοι για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων
για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του
COVID-19.
7. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν
της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Εφόσον την 31η Δεκεμβρίου 2021 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα
και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από
τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται
από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική
αποζημίωση.
8. Το ποσό της αποζημίωσης βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Προκειμένου οι
δικαιούχοι να λάβουν την πληρωμή, θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση, μετά τη λήξη της σύμβασης,
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Τουρισμού με τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:
α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύνθεση Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας.
γ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
δ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία ) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός
ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται
βιβλιάριο.
ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης - εκχώρησης και μη λύσης της εταιρείας.
στ. Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας με το ονοματεπώνυμο των ατόμων που φιλοξενήθηκαν και το χρονικό
διάστημα που διήρκησε η φιλοξενία.
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9. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται είναι
αφορολόγητα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου
47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή
κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα
χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται
με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και
το δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».
2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6301/13.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού
«Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Α. 1247
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/
31-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ
«Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ΄
και ιε΄της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης
αυτών» (B’ 40/2021).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265), καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 73 του ιδίου Κώδικα,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση 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,
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γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 3, 4, 6, 7
και 9 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄251),
δ) του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (Α΄ 173) και ιδίως των άρθρων 20 και 22 αυτού,
ε) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄230) και ιδίως των άρθρων
3, 4, 6, 7 και 9 αυτού,
στ) του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις» (Α΄58), και ιδίως του άρθρου 20 αυτού,
ζ) του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίουΚύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για
τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα
για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες
διατάξεις» (Α΄242) και ιδίως του άρθρου 11 αυτού και
η) 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 (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738).
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
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»
(Β΄2983) και ιδίως τα άρθρα 83 έως και 89 αυτής.
4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/13.12.2012 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης
και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλόμενων
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β΄3517), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ
1218/3.12.2018 (B΄ 5562) απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ.
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1068936 ΕΞ 2020/
17-06-2020 (Β’ 2457) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Την υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του
μεθανίου των περιπτώσεων ιδ΄και ιε΄της παραγράφου 1,
του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία
παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.» (Β΄40).
7. Την υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 απόφαση
του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση της προθεσμίας
των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, β) διανομής
εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών/τελικών

70378

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020
(B΄ 40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Β΄1443).
8. Την υπό στοιχεία Α.1145/24-06-2021 απόφαση
του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση της προθεσμίας
των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
παραληπτών /τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία
Α.1001/31-12-2020 (B΄ 40/2021) απόφασης του Διοικητή
της ΑΑΔΕ.» (Β΄2821).
9. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
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 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
10. Την ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 1, 5, 6, 7
και 9 της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 (B’ 40/2021)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής και τις υποχρεώσεις των τελικών παραληπτών χύδην υγραερίου, καθώς και τους προβλεπόμενους
ελέγχους νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων από
τους εν λόγω παραλήπτες.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1001/
31-12-2020 (Β΄40/2021) απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ανωτέρω προϊόντων από τις
εταιρείες εμπορίας υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους
άδειας εμφιάλωσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου
υγραερίου, καθώς και τις οντότητες των περ. α), β) και
γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) που
παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου».
Άρθρο 2
Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020
(Β΄40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο.
1. Οι οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) που παραλαμβάνουν
ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο των περ. ιδ)
και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001
(Α’ 265), υποχρεούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της έδρας τους:
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α) «Δήλωση Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου» σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV.
β) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού με την οποία δηλώνεται η χωρητικότητα και τα λοιπά στοιχεία της
δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων
της βεβαίωσης, οι ως άνω υπόχρεοι υποβάλουν εκ νέου,
εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή, νέα βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75) με την οποία δηλώνεται η συνολική ετήσια ποσότητα παραλαβής υγραερίου.
δ) «Ετήσια κατάσταση αγορών υγραερίου» με τα στοιχεία των αντίστοιχων παραστατικών πώλησης της προμηθεύτριας εταιρίας εμπορίας υγραερίου, σύμφωνα με
το υπόδειγμα V.
2. Η «Δήλωση Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού
καταναλωτή χύδην υγραερίου» και η βεβαίωση του
αρμόδιου μηχανικού, αντιστοίχως, των περ. α) και
β) της ανωτέρω παρ. 1, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περ. β, υποβάλλονται άπαξ, έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την
ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού διακίνησης της
προμηθεύτριας εταιρείας εμπορίας υγραερίου, για την
πρώτη παραλαβή υγραερίου.
3. Η Υπεύθυνη δήλωση και η «Ετήσια κατάσταση
αγορών υγραερίου», αντιστοίχως, των περ. γ) και δ) της
ανωτέρω παρ. 1 υποβάλλονται έως την 31η Μαρτίου
έκαστου έτους για τις παραλαβές του προηγούμενου
έτους».
Άρθρο 3
Η παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1001/
31-12-2020 (Β΄40/2021) απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ως αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίων της παρ. 1 του άρθρου 1, ορίζονται οι Τελωνειακές
Αρχές στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται
η έδρα: α) των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια εμφιάλωσης υγραερίων β) των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και
γ) των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) που παραλαμβάνουν
ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο των εν λόγω
χρήσεων».
Άρθρο 4
1. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία
Α.1001/31-12-2020 (Β΄40/2021) απόφασης του Διοικητή
της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) που παραλαμβάνουν
ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο το οποίο προορίζεται: α) για θέρμανση και λοιπές χρήσεις και β) για
εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση σε κινητήρες για τις ανάγκες λειτουργίας τους, σύμφωνα με το
ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της ΑΑΔΕ.».
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2. Η παρ. 4 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1001/
31-12-2020 (Β΄40/2021) απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Κατά τον έλεγχο των οντοτήτων των περ. α), β) και
γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), η
αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για τις ελεγκτικές
επαληθεύσεις και προβαίνει κατ’ ελάχιστο στους ακόλουθους ελέγχους:
I. Επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της βεβαίωσης του μηχανικού της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5.
II. Επαλήθευση των δηλωθέντων της Ετήσιας κατάστασης αγορών υγραερίου της περ. δ) της παρ. 1 του
άρθρου 5, με τα αντίστοιχα παραστατικά που τηρούνται
στην έδρα του παραλήπτη καθώς και με τις εγγραφές
στα λογιστικά αρχεία του.
III. Διασταύρωση των στοιχείων που αναγράφονται στην
ετήσια κατάσταση παραληπτών των εταιρειών εμπορίας
υγραερίων της παρ. 5 του άρθρου 2 με τα στοιχεία της ετήσιας κατάστασης αγορών υγραερίου της περ. δ) της παρ. 1
του άρθρου 5. Σε περίπτωση όπου το Τελωνείο ελέγχου δεν
διαθέτει την ετήσια κατάσταση παραληπτών της παρ. 5 του
άρθρου 2, αποστέλλει αίτημα στο αρμόδιο Τελωνείο θέσης
σε ανάλωση ή το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της εταιρείας
εμπορίας, για την αποστολή των σχετικών στοιχείων.»
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Άρθρο 5
Η παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1001/
31-12-2020 (Β΄40/2021) απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Οι οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) που βρίσκονται σε
λειτουργία και έχουν παραλάβει ως τελικοί καταναλωτές
χύδην υγραέριο πριν από τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλουν τη «Δήλωση
Γνωστοποίησης παραλήπτη/τελικού καταναλωτή χύδην
υγραερίου» της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5 καθώς
και την βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού της περ. β) της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου, έως τις 15-01-2022.
Οι εν λόγω υπόχρεοι δεν υποβάλλουν αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας υγραερίου.».
Άρθρο 6
1. Το υπόδειγμα IV της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020
απόφασης (Β΄40/2021) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται με το υπόδειγμα IV της παρούσας.
2. Στην υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β΄40/2021)
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προστίθεται υπόδειγμα V, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα.
Τα ανωτέρω υποδείγματα έχουν ως ακολούθως:
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ƔƐƏƄƅƉƃƌƁ IV

ƅƋƋƇƍƉƊƇ ƄƇƌƏƊƑƁƓƉƁ

ƇƫƤưƮƫƦƬƞƠ………………….
ƁưƨƧƫ. ƐưƸƳ.:…………………………..

ƃƅƍƉƊƇ Ƅ/ƍƒƇ ƓƅƋƘƍƅƉƘƍ & ƅƕƊ

ƄƇƋƘƒƇ ƃƍƘƒƓƏƐƏƉƇƒƇƒ ƐƁƑƁƋƇƐƓƇ/ƓƅƋƉƊƏƔ ƊƁƓƁƍƁƋƘƓƇ ƖƔƄƇƍ
ƔƃƑƁƅƑƉƏƔ

ƒƼƫƵƸƬƠ ƫƤ ƳƦƬ ƯƤư. Ơ) ƳƦƱ ƯƠư.1 ƳƮƴ ƛưƧưƮƴ 5 ƳƦƱ ƴƯƻ ƲƳƮƨƶƤƞƠ Ɓ. 1001/31-12-2020
ƐƑƏƒ: ƓƅƋƘƍƅƉƏ…………………………………
1. ƒƓƏƉƖƅƉƁ ƔƐƏƖƑƅƏƔ (ƵƴƲƨƩƮƼ Ɲ ƬƮƫƨƩƮƼ ƯưƮƲƽƯƮƴ):
ƅƐƘƍƔƌƉƁ/ƏƍƏƌƁƓƅƐƘƍƔƌƏ……………………………………………
Ɓ.ƕ.ƌ…………………………………………………..
ƓƇƋ………………………………
e-mail:…………………………
ƅƄƑƁ/ƄƉƅƔƈƔƍƒƇ:ƏƄƏƒ……………………………………………..ƁƑƉƈƌƏƒ…………..ƓƁƖ.ƊƘƄƉƊƁƒ…………
ƐƏƋƇ/ƄƇƌƏƒ.........................................ƍƏƌƏƒ………………………………………
2. ƒƓƏƉƖƅƉƁ ƍƏƌƉƌƏƔ ƅƊƐƑƏƒƘƐƏƔ:
ƅƐƘƍƔƌƏ…………………………………..ƏƍƏƌƁ………………………………ƐƁƓƑƘƍƔƌƏ………………………
Ɓ.ƕ.ƌ………………………………………..
3. ƌƤ ƳƦƬ ƯƠưƮƼƲƠ ƣƦƪƽƬƸ ƻƳƨ ƯƠưƠƪƠƫơƛƬƸ ƴƢưƠƜưƨƮ ƶƼƣƦƬ ƳƦƱ ƯƤư. ƨƣŶƝ/ƩƠƨ ƨƜ ƳƦƱ ƯƠư. 1
ƳƮƴ ƛưƧưƮƴ 73 ƳƮƴ Ƭ.2960/2001 (ƁŶ265) ƳƮ ƮƯƮƞƮ ƶưƦƲƨƫƮƯƮƨƤƞƳƠƨ ƸƱ ƩƠƼƲƨƫƮ ƢƨƠ
(ƲƴƬƮƯƳƨƩƝ ƯƤưƨƢưƠƵƝ):…………………………………………………………………..
ƌƤ ƳƦƬ ƯƠưƮƼƲƠ ƄƝƪƸƲƦ ƲƴƬƴƯƮơƛƪƪƮƬƳƠƨ:
x ƁƬƳƞƢưƠƵƮ ƳƨƫƮƪƮƢƞƮƴ ƳƦƱ ƤƳƠƨưƤƞƠƱ ………………………………. ƫƤ ƠưƨƧƫƻ/ƦƫƤưƮƫƦƬƞƠ……
x ƂƤơƠƞƸƲƦ ƠưƫƻƣƨƮƴ ƫƦƶƠƬƨƩƮƼ ƳƦƱ ƯƤư. ơ) ƳƦƱ ƯƠư. 1 ƳƮƴ ƛưƧưƮƴ 5 ƳƦƱ Ɓ.1001/2020.

ƓƻƯƮƱ & ƇƫƤưƮƫƦƬƞƠ …………………….

Ə/Ƈ/ ƄƦƪƽƬ/ƮƼƲƠ/ƍƻƫƨƫƮƱ ƤƩƯưƻƲƸƯƮƱ

ƇƫƤưƮƫƦƬƞƠ
źƩƣƮƲƦƱ Ƅ.Ɓ. Ɲ
Ɠ-ƄƁ

ƅƯƸƬƴƫƞƠ
ƤƳƠƨưƤƞƠƱ
ƤƫƯƮưƞƠƱ
ƴƢưƠƤưƞƸƬ

Ɓ.ƕ.ƌƤƤƳƠƨưƤƞƠƱ ƐƮƲƻƳƦƳƠ ƔƢưƠƤưƞƮƴ ƲƤ ƐƮƲƻƳƦƳƠ ƔƢưƠƤưƞƮƴ ƲƤ ƐƮƲƻƳƦƳƠ ƔƢưƠƤưƞƮƴ ƲƤ
ƤƫƯƮưƞƠƱ
ƶƨƪƨƻƢưƠƫƫƠ
ƪƞƳưƠ (ƵƴƲƨƩƝ
ƪƞƳưƠ ƫƤ ƠƬƠƢƸƢƝ ƲƳƮƴƱ
150 C
ƴƢưƠƤưƞƸƬ
ƧƤưƫƮƩưƠƲƞƠ)

ƒƴƬƮƪƨƩƜƱ ƤƳƝƲƨƤƱ ƯƮƲƻƳƦƳƤƱ ƴƢưƠƤưƞƮƴ:

ƁưƨƧƫƻƱ
ƓƨƫƮƪƮƢƞƮƴ Ɲ
ƓƨƫƮƪƮƢƞƮƴ –
ƄƤƪƳƞƮƴ
ƁƯƮƲƳƮƪƝƱ

(ƅƯƸƬƴƫƞƠ / ƮƬƮƫƠƳƤƯƽƬƴƫƮ ƮƬƳƻƳƦƳƠƱ ) ………………………………………Ɓƕƌ …………..…………….. źƳƮƴƱ……………..

ƔƐƏƄƅƉƃƌƁ V
ƅƓƇƒƉƁ ƊƁƓƁƒƓƁƒƇ ƁƃƏƑƘƍ ƔƃƑƁƅƑƉƏƔ
(ƲƼƫƵƸƬƠ ƫƤ ƳƦƬ ƯƤư. ƣ) ƳƦƱ ƯƠư. 1 ƳƮƴ ƛưƧưƮƴ 5 ƳƦƱ Ɓ. 1001/31-12-2020 )
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021
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