
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοι-
νωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφε-
λές Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλος - Βιοχάλκο», 
που κυρώθηκε με το με αριθ. 632/19-7-1969 β.δ. 
(ΦΕΚ 197 Α΄), ο οποίος στη συνέχεια συμπληρώ-
θηκε με το από 16-3-1993 π.δ. (ΦΕΚ 219 Β΄) και 
τροποποιήθηκε με το αριθ. 217/18-3-1971 β.δ. 
(ΦΕΚ 62 Α΄) και το από 22-1-2002 π.δ. (ΦΕΚ 80 Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 
και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονά-
δων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των 
υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

3 Τροποποίηση της αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 
(B΄ 1470) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διε-
νέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Κα-
ταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ 
Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων 
και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία 
ΚΑΕ Α.Ε.».

4 Τροποποίηση της αριθ. Τ.2043/87/Β.0019/22-3-1993 
(Β΄ 521) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διαδι-
κασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση 
προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και 
αφορολόγητων ειδών».

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
 Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοι-

νωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινω-

φελές Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλος - Βιοχάλ-

κο», που κυρώθηκε με το με αριθ. 632/19-7-1969

β.δ. (ΦΕΚ 197 Α΄), ο οποίος στη συνέχεια συμπλη-

ρώθηκε με το από 16-3-1993 π.δ. (ΦΕΚ 219 Β΄) 

και τροποποιήθηκε με το αριθ. 217/18-3-1971

β.δ. (ΦΕΚ 62 Α΄) και το από 22-1-2002 π.δ. (ΦΕΚ 80 Β΄). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της με αριθμό 34308/31-12-1968 πράξης του συμβ/

φου Αθηνών Ιωάννου Π. Μαλτέζου, με την οποία οι εται-
ρείες «ΒΙΟΧΑΛΚΟ - Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και 
Αλουμινίου Α.Ε.» και «ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΚΑΛΩΔΙΑ Ελληνική 
Βιομηχανία Χαλκού και Καλωδίων Α.Ε.» σύστησαν κοι-
νωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΙΟΧΑΛΚΟ»,

β) του 632/19-7-1969 β.δ. (ΦΕΚ 197 Α΄) με το οποίο 
εγκρίθηκε η σύσταση του ιδρύματος και κυρώθηκε ο 
οργανισμός του, ο οποίος στη συνέχεια συμπληρώθηκε 
με το από 16-3-1993 π.δ. (ΦΕΚ 219 Β΄) και τροποποιήθηκε 
με το αριθ. 217/18-3-1971 β.δ. (ΦΕΚ 62 Α΄) και το από 
22-1-2002 π.δ. (ΦΕΚ 80 Β΄),

γ) των άρθρων 51 παρ. 1 και 52 παρ. 1 του ν. 4182/2013 
(ΦΕΚ 185 Α΄) και

δ) του άρθρου 110 του Αστικού Κώδικα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2908

30377



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30378 Τεύχος Β’ 2908/23.08.2017

2. Το από 1-6-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

3. Την υπ’ αριθ. 101/5-8-2016 διευκρινιστική επιστολή 
του Ιδρύματος.

4. Το υπ’ αριθ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ Α΄ 210) “Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.

5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 
(ΦΕΚ Β΄ 3696) απόφαση περί “Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου”.

6. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178), περί “Οργανισμού 
Υπουργείου Οικονομικών”.

Με πρόταση της Υφυπουργού Οικονομικών και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Εγκρίνουμε την τροποποίηση των διατάξεων των άρ-

θρων 4 (Διοίκηση) και 7 (Καθήκοντα Προέδρου - Αντι-
προέδρου) του Οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης 
του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινω-
φελές Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλος - Βιοχάλκο», που 
αποφασίστηκε με το από 1-6-2015 πρακτικό συνεδρία-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Διοίκηση

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 (Διοίκηση) αντι-
καθίστανται ως ακολούθως:

1. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελούμενο από 5 τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων:

α) ο Ευάγγελος Μ. Στασινόπουλος,
β) ο Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος,
γ) η Αλεξάνδρα Ι. Στασινοπούλου,
δ) ο Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος, και
ε) ο Ιπποκράτης - Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος, είναι 

ισόβια μέλη.
Ο ανώτατος αριθμός των μελών, που θα μπορούν να 

ορίζονται σε κάθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι επτά 
(7) και θα καθορίζεται με απόφαση των ισοβίων μελών 
του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μη ισόβια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορί-
ζονται επί τριετή θητεία.

Άρθρο 7
Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7, προστί-
θεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει 
άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται 
με απόφαση αυτού».

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσί-
ευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ   

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. Φ. 361.22/68/136657/Ε3 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 

και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μο-

νάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και 

των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν 3848/2010 (Α΄ 

71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - κα-
θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις », όπως τροποποιήθη-
καν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 
(Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευ-
τεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δι-
ατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ν. 4351/2015 (Α΄ 164), «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθη-
καν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 4473/2017, (Α΄ 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» και 
ιδίως της παρ. 7δ του ίδιου άρθρου.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 132626/B1/
3-8-3017 έκθεση, της ΓΔΟΥ ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων κα-
θώς και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των διαδικασιών 
επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και 
εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων 
τομέων Ε.Κ. ως εξής:

Άρθρο 1
Πρόσκληση - υποβολή αιτήσεων

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους 
εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυ-
μούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής 
μονάδας και εργαστηριακού κέντρου, καθώς και υπευ-
θύνου τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή 
της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά, εντός 
της προθεσμίας που προβλέπει η πρόσκληση.

Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές 
μονάδες και εργαστηριακά κέντρα αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 2
Επιλογή

Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, 
σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου 
20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επι-
τροπή, προβαίνει στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης 
μέσω μυστικής ψηφοφορίας και συντάσσει αιτιολογημέ-
νη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου απαιτείται 
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υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του εργαστηρι-
ακού κέντρου, καθώς και υπευθύνων των τομέων του Ε.Κ.

Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρα-
κτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ
της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο 
μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων, 
και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της 
απόφασης, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση.

Σε περίπτωση που το οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 
13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 δεν εγκρίνει την 
επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να 
αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει 
και την τελική απόφαση.

Άρθρο 3
Τοποθέτηση

Οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και εργαστη-
ριακών κέντρων, καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. 
επιλέγονται από τα όργανα και με την διαδικασία του 
προηγούμενου άρθρου της παρούσας και τοποθετού-
νται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των υποδιευθυντών σχο-
λικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και 
υπευθύνων τομέων Ε.Κ γίνεται για τριετή θητεία, η οποία 
ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλί-
ου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η 
επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται 
για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Άρθρο 5
Πλήρωση κενών θέσεων

Σε κενές ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολι-
κών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύ-
νων τομέων Ε.Κ., η διαδικασία επιλογής επαναλαμβά-
νεται το αργότερο εντός τριών μηνών, με απόφαση του 
οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του 
ν. 4327/2015. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη 
της διαδικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις υποδιευ-
θυντών σχολικών μονάδων πληρώνονται προσωρινά 
από εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στη συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, με βάση το κριτήριο της αρχαιότητας 
σύμφωνα με το χρόνο συνολικής εκπαιδευτικής υπη-
ρεσίας.

Στην περίπτωση των εργαστηριακών κέντρων οι κε-
νές ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών και υπεύθυνων 
τομέων πληρώνονται προσωρινά από εκπαιδευτικούς 
τοποθετημένους στη συγκεκριμένη μονάδα με βάση το 
προαναφερθέν κριτήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

 Αριθ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017 (3)
Τροποποίηση της αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999

(B΄ 1470) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Δι-

ενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα 

Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας 

ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογή-

των και Φορολογημένων Προϊόντων από την εται-

ρία ΚΑΕ Α.Ε.» .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27, παρ. 1 και 6 του ν. 827/1978 (Α΄ 

194) «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων 
διατάξεων»,

β) του Κεφαλαίου Α’  «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώ-
δικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα 
των άρθρων 53, 53 Α, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 71, 90, 91, 92, 
93, 106 και 109 αυτού,

δ) των άρθρων 5, 19, 25, 44 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) 
«Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

ε) το άρθρο 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 «Περί ρυθμίσε-
ως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
194/Α΄/1978),

στ) του άρθρου 19 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17) «Περί 
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την 
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολο-
γήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως 
και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών 
εξωτερικού»,

ζ) του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 (Α΄ 228) «Χρη-
ματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»,

η) της αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/ 
1995 (Β΄105) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις και διαδικα-
σία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό 
της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής από-
κτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα 
Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.” με προορισμό την παράδοσή 
τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο 
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη Χώρα 
καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις 
πράξεις αυτές,

θ) της από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

ι) της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016/11.8.2016
(Β΄ 2518) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 
παραλαβή από άλλο Κράτος - Μέλος από εγκεκριμένους 
αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του ηλε-
κτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της περίπτω-
σης, στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/ 
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2001, την επιβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού»,

κ) της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030ΕΞ2016/13.12.2016
(Β΄ 4173) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Κα-
θορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από 
τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 
της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α 
του ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός 
καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη -
Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., 
παρακολούθησης και ελέγχου αυτών»,

λ) την αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 
ΑΥΟ (ΦΕΚ 2785/Α΄/2015) «Καθορισμός όρων και διατυ-
πώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των 
άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 - Τροποποίηση της 
υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο. “Όροι και 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθη-
κευτή”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

μ) της αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 
(Β΄4241) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθο-
ρισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορή-
γηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, 
της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των 
διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου 
και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του 
ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

ν) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθ. Τ.3451/41/
Β0019/30-6-1999 (B΄ 1470) απόφασης Υπουργού Οικο-
νομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων 
από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας 
ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων 
και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ 
Α.Ε.», προκειμένου να συμπεριληφθούν τα προϊόντα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α΄265) 
πλην αυτών της περίπτωσης γ) της ιδίας παραγράφου, 
στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαδικα-

σία πώλησης αδασμοφορολογήτων και φορολογημένων 
προϊόντων από την εταιρεία Κ.Α.Ε. ΑΕ.

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
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 2 της αριθ. Τ.3451/41/

Β0019/30-6-1999 (Β΄ 1470) απόφασης Υπουργού Οικο-
νομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων 
από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας 
ΚΑΕ Α.Ε. – Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων 
και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ 
Α.Ε.» ως εξής:

«Τα προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν φο-
ρολογημένα βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της 
είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων, εκτός των 
βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων και των 
προϊόντων της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορο-
λογημένα καθώς και των φορολογημένων προϊόντων 
των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 τα οποία προ-
έρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 
του ιδίου νόμου οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική 
αποθήκη».

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης 
ως εξής:

«Η προμήθεια, εναποθήκευση και διακίνηση των προ-
οριζόμενων για φορολογημένες πωλήσεις προϊόντων, 
πλην της προμήθειας και διακίνησης των βιομηχανο-
ποιημένων καπνικών προϊόντων και των προϊόντων της 
περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του 
ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς 
και των φορολογημένων προϊόντων των άρθρων 90 και 
92 του ν. 2960/2001 που προέρχονται από μικρούς οινο-
παραγωγούς του άρθρου 71 του ιδίου νόμου οι οποίοι 
δεν διαθέτουν φορολογική αποθήκη, διενεργούνται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την αριθ. 
Τ. 2043/87/Β0019/22-3-93 ΑΥΟ (Β΄ 521) και την αριθ. 
1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ1029/2-2-1995 ΑΥΟ
(Β΄ 105), όπως ισχύουν».

3. Αντικαθίσταται το άρθρο 4 της ίδιας απόφασης ως 
εξής:

«Τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα και τα 
προϊόντα της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φο-
ρολογημένα, φέρουν απαραίτητα ένσημες ταινίες φο-
ρολογίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
106 του ν. 2960/2001 και σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016/11.8.2016 (Β΄ 2518) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
αντίστοιχα.

Η παράδοση των προϊόντων του ανωτέρω εδαφίου 
καθώς και των φορολογημένων προϊόντων των άρθρων 
90 και 92 του ν. 2960/2001 που προέρχονται από μικρούς 
οινοπαραγωγούς οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική 
αποθήκη, πραγματοποιείται με την έκδοση των προβλε-
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πομένων στις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογι-
στικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 251), όπως ισχύει, λογιστικών στοιχείων».

4. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 της 
ανωτέρω απόφασης ως εξής:

«Για κάθε προϊόν, που προορίζεται για αδασμοφορο-
λόγητη ή φορολογημένη πώληση, πλην των βιομηχα-
νοποιημένων καπνικών προϊόντων και των προϊόντων 
της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α 
του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα, 
καθώς και των φορολογημένων προϊόντων των άρθρων 
90 και 92 του ν. 2960/2001 που προέρχονται από μικρούς 
οινοπαραγωγούς οι οποίοι δεν διαθέτουν φορολογική 
αποθήκη, υπάρχουν υποχρεωτικά ενδείξεις δύο τιμών».

5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της 
ανωτέρω απόφασης ως εξής:

«2. Τηρούνται ξεχωριστές καρτέλες για τα φορολογη-
μένα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα, τα προϊό-
ντα της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 
53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα 
καθώς και τα φορολογημένα προϊόντα που αναφέρονται 
στα άρθρα 90 και 92 του ν. 2960/2001 που προέρχονται 
από μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι δεν διαθέτουν 
φορολογική αποθήκη, από εκείνες που τηρούνται για τα 
είδη, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής είσπραξης 
των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων».

6. Αντικαθίσταται το άρθρο 12 της ανωτέρω απόφασης 
ως εξής:

«1. Η εσωτερική ταινία της ταμειακής μηχανής, τόσο 
των φορολογημένων όσο και αδασμοφορολόγητων 
πωλήσεων, φυλάσσεται όπως προβλέπεται από τις δι-
ατάξεις του ν. 4308/2014 και τίθεται ανά πάσα στιγμή 
στη διάθεση της τελωνειακής και φορολογικής αρχής.

2. Με βάση τις πωλήσεις, συντάσσονται από τον πω-
λητή ημερησίως οι ακόλουθες συγκεντρωτικές κατα-
στάσεις:

α) κατάσταση πωληθέντων ειδών σε επιβάτες με προ-
ορισμό τρίτη χώρα (αδασμοφορολόγητες πωλήσεις),

β) κατάσταση πωληθέντων βιομηχανοποιημένων κα-
πνικών προϊόντων και προϊόντων της περίπτωσης στ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, 
τα οποία είναι ήδη φορολογημένα,

γ) κατάσταση πωληθέντων φορολογημένων προϊό-
ντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 που προ-
έρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι δεν 
διαθέτουν φορολογική αποθήκη,

δ) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλε-
ται Ειδικός φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,

ε) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλε-
ται Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,

στ) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφεί-
λεται Φ.Π.Α.,

Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τα πωληθέντα 
είδη κατ’ είδος, ποσότητα και αξία.

Οι παραπάνω καταστάσεις φυλάσσονται κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογι-
στικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 251) και τίθεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της 
τελωνειακής και φορολογικής αρχής».

7. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 15 της ανωτέρω 
απόφασης ως εξής:

«Καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων για τα υπο-
κείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατα-
νάλωσης Είδη».

8. Αντικαθίστανται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο 
του ιδίου άρθρου, ως εξής:

«Η καταβολή του οφειλόμενου Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης, του Φόρου Κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. 
πραγματοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το 
αργότερο την 25η ημέρα του επομένου μήνα από τον 
μήνα πώλησης των προϊόντων, με την προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 Ει-
δική Δήλωση.

Με βάση τις επικυρωμένες, από τις αρμόδιες τελω-
νειακές αρχές, ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις 
πωληθέντων ειδών, για τα οποία οφείλεται Ε.Φ.Κ., Φόρος 
Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., συντάσσονται από την Κ.Α.Ε. 
Α.Ε. μηνιαίες όμοιες συγκεντρωτικές καταστάσεις και 
στη συνέχεια η ανωτέρω Δήλωση».

9. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 16 της ανωτέρω 
απόφασης, ως εξής:

«Καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων για τα είδη 
που δεν υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή 
Φόρο Κατανάλωσης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

   Αριθ. ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017 (4)
Τροποποίηση της αριθ. Τ.2043/87/Β.0019/

22-3-1993 (Β΄ 521) απόφασης Υπουργού Οικονο-

μικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης 

και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδα-

σμολόγητων και αφορολόγητων ειδών». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27, παρ. 1 και 6 του ν. 827/1978 (Α΄ 

194) «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων 
διατάξεων»,

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,
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γ) του ν. 2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώ-
δικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα 
των άρθρων 53, 53 Α, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 94, 95, 96, 
97 και 98,

δ) του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση 
Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του άρθρου 19 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17) «Περί συ-
στάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμε-
τάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και 
αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουρ-
γίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού»,

στ) του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 (Α΄ 228) «Χρη-
ματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»,

ζ) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

η) της αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (Β΄ 1470) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και 
φορολογημένων πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφο-
ρολογήτων Ειδών της Εταιρείας “Καταστήματα Αφορο-
λογήτων Ειδών Α.Ε.” - Διαδικασία πώλησης αδασμολο-
γήτων και φορολογημένων προϊόντων από την Εταιρεία 
“Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.”»,

θ) της αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/1995 
(Β΄ 105) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία 
απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό 
της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής από-
κτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα 
Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.” με προορισμό την παράδοσή 
τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο 
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη Χώρα 
καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις 
πράξεις αυτές,

ι) της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016/11.8.2016
(Β΄ 2518) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 
παραλαβή από άλλο Κράτος - Μέλος από εγκεκριμέ-
νους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του 
ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της πε-
ρίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του
ν. 2960/2001, την επιβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού»,

κ) της αριθ. ΔΕΦΚΒ 1182030ΕΞ2016/13.12.2016
(Β΄ 4173) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Κα-
θορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από 
τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 
της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α 
του ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός 
καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-
Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., 
παρακολούθησης και ελέγχου αυτών»,

λ) της αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016
(Β΄ 4241) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθο-
ρισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορή-
γηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, 
της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των 

διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου 
και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του
ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

μ) των αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017
(Β΄ 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη 
χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων 
υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» και ΔΕΦΚΦ 
1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 (Β΄ 2745) «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φο-
ρολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λει-
τουργία αυτής» αποφάσεων,

ν) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθ. Τ.2043/87/ 
Β.0019/22-3-1993 (Β΄ 1470) απόφασης Υπουργού Οικο-
νομικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και 
διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων 
και αφορολόγητων ειδών», προκειμένου να υπαχθούν 
τα προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του 
ν. 2960/2001 (Α΄ 265), πλην αυτών της περίπτωσης γ) 
της ιδίας παραγράφου, στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
που ρυθμίζει τη διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης 
καθώς και τη διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα 
αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών.

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
1. Προστίθεται άρθρο 4Α στην αριθ. Τ.2043/87/ Β.0019/ 

22-3-1993 (Β΄521) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, 
ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Αποθήκευση και διακίνηση υποκείμενων
σε Φόρο Κατανάλωσης προϊόντων

1. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογή-
των ειδών, για προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανά-
λωσης των περιπτώσεων β), δ) και ε) της παραγράφου 1 
του άρθρου 53Α του νόμου 2960/2001 (265 Α’), δύνανται 
είτε να λειτουργούν ως φορολογική αποθήκη, κατά την 
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έννοια της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου, είτε να 
συναποθηκεύουν αυτά σε φορολογική αποθήκη, κατά 
την έννοια του άρθρου 63 του ν. 2960/2001.

2. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογή-
των ειδών παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν και διακινούν 
υπό καθεστώς αναστολής του φόρου κατανάλωσης τα 
προϊόντα των περιπτώσεων β), δ) και ε) της παραγράφου 
1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 στη φορολογική 
τους αποθήκη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζο-
νται στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση της παραγρά-
φου 10 του ιδίου άρθρου αποφάσεις.

3. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογή-
των ειδών που έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου απο-
θηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών αποθηκεύουν, 
παραλαμβάνουν και διακινούν υπό καθεστώς αναστολής 
του φόρου κατανάλωσης τα προϊόντα των περιπτώσε-
ων α) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του 
ν. 2960/2001 στη φορολογική τους αποθήκη σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που ορίζονται στις εκδοθείσες κατ’ 
εξουσιοδότηση της παραγράφου 10 του ιδίου άρθρου 
αποφάσεις».

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της 
ανωτέρω απόφασης ως εξής:

«2. Τα βιομηχανοποιημένα καπνά του άρθρου 94 του 
ν. 2960/2001 (Α΄ 265), τα αλκοολούχα ποτά του άρθρου 
79 του ίδιου νόμου και τα προϊόντα των περιπτώσεων α), 
β), δ), ε) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του 
ν. 2960/2001 επισημαίνονται με τον όρο «ΑΦΟΡΟΛΟΓΗ-
ΤΑ» ή άλλη ταυτόσημη ξενόγλωσση ένδειξη.

Η ένδειξη αυτή αναγράφεται κατά περίπτωση:
α) Προκειμένου περί βιομηχανοποιημένων καπνών 

και των προϊόντων των περιπτώσεων α) και στ) της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, είτε επί 
του σώματος των κυτίων ή άλλης συσκευασίας λιανικής 
πώλησης, είτε επί ταινίας επικολλημένης, σταθερά επί 
του σώματος των κυτίων ή άλλης λιανικής συσκευασίας 
πώλησης.

β) Προκειμένου περί των οινοπνευματωδών ποτών, 
επί μεν των μεταλλικών κυτίων, επί του σώματος αυ-
τών, επί δε των φιαλών, επί των ταινιών που συνήθως 
επιτίθενται επ’ αυτών κατά τη διάθεσή τους στη λιανική 
πώληση ή επί ειδικής ταινίας επικολλημένης επ’ αυτών. 
Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει αλκοολούχα προϊ-
όντα των οποίων ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 
μηδενικός.

γ) Προκειμένου περί προϊόντων καφέ των περιπτώ-
σεων β), δ) και ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 Α 
του ν. 2960/2001, είτε επί του σώματος των κυτίων ή 
άλλης συσκευασίας λιανικής πώλησης, είτε επί ταινίας 
επικολλημένης, σταθερά επί του σώματος των κυτίων ή 
άλλης λιανικής συσκευασίας πώλησης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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