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Αριθμ. 108873 (1)
Έγκριση 2ου αναμορφωμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής Κυ-

βέρνησης ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) 

Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
(ΦΕΚ Α΄ 143), ιδίως αρ. 63 αυτού,

β) της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες 
Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 94),

γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 50) και ισχύει, καθώς και του άρ-
θρου μόνου του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2015-2018»,

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63 /2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),

στ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208),

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210),

η) του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει (ΦΕΚ 
Α΄ 185),

θ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 112).

ι) το ν. 4444/14.12.2016 «Κύρωση Κρατικού Προϋπο-
λογισμού Οικ. Έτους 2017 (ΦΕΚ Α΄ 234).

κ) του π.δ. 80/5.8.2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄).

2. Την με αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στο-
χοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Πα-
ρακολούθηση εκτέλεσης.» (ΦΕΚ Β΄ 2934), όπως ισχύει.

3. Την με αριθμ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31.5.2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτι-
ση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού 
Έτους 2017» (ΑΔΑ: 66Ρ6Η-ΟΛΗ).

4. Την με αριθμ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29.12.2017 εγκύκλιο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Εκτέ-
λεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (ΑΔΑ: 
Ω27ΘΗ-ΣΞΛ).

5. Το με αριθμ. πρωτ. 63619/ΔΠΕΦ/230/15.6.2016 έγ-
γραφο και την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Υπουρ-
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γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο παρακολου-
θεί και κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς για την 
κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού 
τους/του και των τροποποιήσεων αυτών/αυτού, εντός 
των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται 
κάθε φορά.

6. Την υπ’ αριθμ. 136361 - 20.12.2016 υπουργική από-
φαση έγκρισης του προϋπολογισμού της ΜΟΔ Α.Ε. για 
το Οικονομικό Έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 49534 - 2.5.2016 υπουργική απόφαση 
έγκρισης αναμορφωμένου προϋπολογισμού της ΜΟΔ 
Α.Ε. για το Οικονομικό Έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 
63 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 58, παρ. 3 του ν. 4465 της 4.4.2017 (ΦΕΚ 
47 - Α΄), σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση του 
προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και της 
ΜΟΔ Α.Ε..

9. Του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 - Α΄) με τον οποίο θεσπί-

στηκε η χορήγηση ειδικού επιδόματος στους υπαλλή-
λους που αποσπώνται ή μετακινούνται.

10. Τα με αριθμ. πρωτ. 2801/17/ ΠΠ/ΙΠ/ετ από 31.7.2017 
και 3012/17/ΠΠ/ΙΠ/στ από 24.8.2017 αιτήματα της ΜΟΔ 
Α.Ε. για 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για 
το οικονομικό έτος 2017.

11. Την υπ’ αριθμ. 106255 - 3.10.2017, εισήγηση του 
Γενικού Δ/ντη Οικ. Υπηρεσιών, με θέμα «Έγκριση 2ου 
αναμορφωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης με την επωνυμία 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-
ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε.».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον 2ο Αναμορφωμένο Προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-
ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε. τα βασικά οικονομικά 
μεγέθη του οποίου, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

1. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 51.142.000 51.142.000 0

2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.

3. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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5 1.878.092
1.385.341

492.750

60 1.067

1.045

22

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017 

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1150319 ΕΞ2017 (2)
Εφαρμογή του καθεστώτος της τελειοποίησης 

προς επανεξαγωγή γουνοδερμάτων και βοηθη-

τικών υλικών για την κατασκευή ετοίμων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. α) τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνεια-

κός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 180,

β) τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α΄/2016) και ειδι-
κότερα τα άρθρα 2 παρ. 2 περ. δ και 41,

γ) τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/2013) (άρθρα 22-
30,46-48,51,79,85-86,89,90,92,188-199,201-202,205,211-
223,255-258),

δ) τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες 
σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσια-
κού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/2015) (άρθρα 11,-18,72-
76,161-181,240),

ε) τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανο-

νισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνεια-
κού κώδικα (L 343/2015) (άρθρα 10,11,12,13,14,15,238-
245,264,265,266,267),

στ) τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανό-
νες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά 
συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την 
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016) και ειδικότερα τα 
άρθρα 55 παρ. 8,

ζ) την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β΄/2013 και 372/Β΄/2013).

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (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 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε., 
αποφασίζουμε:
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί

1) Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας: ο Κανονισμός (ΕΕ) 
952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

2) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός: ο κατ’ εξουσιο-
δότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη 
συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 952/13, όσον αφορά λεπτο-
μερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις 
του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

3) Εκτελεστικός Κανονισμός: ο Εκτελεστικός Κανονι-
σμός (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτο-
μερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του 
Καν. (ΕΕ) 952/13.

4) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας: ο ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/2001), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

5) Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή: μη ενωσιακά 
εμπορεύματα που υποβάλλονται στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης σε μια ή περισσότερες εργασίες 
τελειοποίησης χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς 
δασμούς, λοιπές επιβαρύνσεις και μέτρα εμπορικής 
πολιτικής.

6) Εργασίες τελειοποίησης: η κατεργασία εμπορευμά-
των, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, συ-
νένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα, η 
μεταποίηση εμπορευμάτων, η επισκευή εμπορευμάτων 
στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση 
τους σε λειτουργία.

7) Συντελεστής απόδοσης: η ποσότητα ή το ποσοστό 
των μεταποιημένων προϊόντων που λαμβάνεται από την 
επεξεργασία ορισμένης ποσότητας εμπορευμάτων που 
έχει υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης.

8) Πρωτόκολλο δειγματοληψίας: πράξη η οποία συ-
ντάσσεται σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, 
υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και θεωρείται 
από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

9) Πρωτόκολλο πραγματογνωμοσύνης: πράξη η οποία 
συντάσσεται σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών κατά 
τον έλεγχο, υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και 
τον Προϊστάμενο του Τελωνείου όπως επίσης από τον 
ορισθέντα από το εκάστοτε αρμόδιο Εμπορικό και Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο πραγματογνώμονα.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Επιτρέπεται η εισαγωγή από βιοτέχνες-γουνοποιούς 
που οι επιχειρήσεις τους έχουν έδρα τους Νομούς Κα-
στοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Κοζάνης (με εξαίρεση 
τις περιοχές που ανήκουν στους Δήμους Κοζάνης και 
Πτολεμαΐδας) με το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επα-
νεξαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων:

α. ολόκληρων κατεργασμένων ή ακατέργαστων γου-
νοδερμάτων, συραμμένων φύλλων γουνοδερμάτων και 
αποκομμάτων καθώς και βοηθητικών υλών που απαι-
τούνται για την κατασκευή έτοιμων ειδών από γουνο-
δέρματα και αποκόμματα καθώς και

β. έτοιμων και ημιέτοιμων ενδυμάτων από γουνοδέρ-
ματα και αποκόμματα, που εισάγονται προκειμένου να 
μεταποιηθούν (αναμοντελισμός).

Άρθρο 3
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση αδειών 
υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξα-
γωγή για τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών και 
Φλώρινας ορίζεται το Τελωνείο Καστοριάς.

2. Ως αρμόδια αρχή για την υπαγωγή των εν λόγω 
εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επα-
νεξαγωγή ορίζονται ανάλογα με την έδρα της επιχείρηση 
αποκλειστικά:

α. Για τους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών 
το Τελωνείο Καστοριάς.

β. Για το νομό Φλώρινας το τελωνείο Φλώρινας.
3. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση του καθεστώτος ορίζεται η εκάστοτε 
τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας 
ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

4. Ως αρμόδιο τελωνείο για την εκκαθάριση του καθε-
στώτος ορίζεται η τελωνειακή αρχή όπου αρχικά υπή-
χθησαν τα εμπορεύματα στο καθεστώς.

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων του άρθρου 2 
της παρούσης απόφασης στο καθεστώς τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή ορίζονται τα παρακάτω:

Α. Άδεια Επεξεργασίας εμπορευμάτων.
1. Η άδεια επεξεργασίας χορηγείται από την αρμόδια 

τελωνειακή αρχή στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας 
ανήκει η έδρα της επιχείρησης του βιοτέχνη - γουνοποι-
ού κατόπιν αιτήσεώς του.

2. Στην αίτηση αναγράφεται αναλυτικά, εκτός των άλ-
λων στοιχείων, η ακριβής διεύθυνση του εργαστηρίου 
καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης.

3. Η τελωνειακή αρχή όπου θεωρεί απαραίτητο και κατά 
την κρίση της, δύναται να πραγματοποιεί αυτοψία στο 
χώρο του εργαστηρίου τόσο πριν από την έκδοση της 
αδείας όσο και εκ των υστέρων μετά την έκδοση αυτής.

4. Για την χορήγηση άδειας επεξεργασίας από την αρ-
μόδια τελωνειακή αρχή απαιτείται η προσκόμιση των 
κάτωθι δικαιολογητικών:

α. πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο από το 
οποίο προκύπτει ότι το δικαιούχο πρόσωπο είναι εγγε-
γραμμένο στο μεταποιητικό τμήμα,

β. έναρξη εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ από την 
οποία προκύπτει η μεταποιητική δραστηριότητα.

5. Η χορήγηση της άδειας επεξεργασίας στους βιοτέ-
χνες - γουνοποιούς συνεπάγεται την τήρηση όλων των 
όρων της παρούσης απόφασης.

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσης, 
η χορηγηθείσα άδεια επεξεργασίας δύναται να αναστα-
λεί για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ακυρωθεί ανάλογα 
με τη φύση της παράβασης.
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7. Η αναστολή ή η ακύρωση της άδειας επεξεργασίας 
επιφέρει ταυτόχρονα αναστολή ή ακύρωση ή ανάκλη-
ση της άδειας χρήσης Ειδικού Καθεστώτος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρο 23, παρ. 4, 27 και 28 του 
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα άρθρα 16-18 του 
κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 15 του 
Εκτελεστικού Κανονισμού.

Β. Άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή.

1. Η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερό-
μενου όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Α του κατ’ εξουσι-
οδότηση Κανονισμού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
1 του άρθρου 3 της παρούσας όπου η αρμόδια τελωνειακή 
αρχή κάνει αποδεκτή ή μη αποδεκτή την αίτηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελω-
νειακού Κώδικα, το άρθρο 11 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κα-
νονισμού και το άρθρο 12 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Ομοίως αίτηση για άδεια υπαγωγής στο καθεστώς 
δύναται να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, 
παρ. 2 και παρ. 3 στοιχείο α) του Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 163 του κατ’ Εξουσι-
οδότηση Κανονισμού.

2. Η αίτηση για την έκδοση αδείας θα πρέπει να συνο-
δεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση έναρξης επιτηδευματία από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.

β. περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.,
γ. άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης ή βεβαίωση 

απαλλαγής κατά τα οριζόμενα στον ν. 3982/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ. προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το τελευταίο εν ισχύ 
καταστατικό και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού,

ε. προκειμένου περί Ο.Ε το καταστατικό σύστασης 
θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο,

στ. δελτίο απογραφής του συνόλου των εμπορευμά-
των που υπάγονται στο καθεστώς.

3. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας εκδίδει 
την προβλεπόμενη από το Παράρτημα Α του κατ’ εξου-
σιοδότηση Κανονισμού άδεια, σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 171 του κατ’ 
Εξουσιοδότηση Κανονισμού.

Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται ενώ 
παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα άσκησης του 
δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με την παράγραφο 
6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, 
το άρθρο 8 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και το 
άρθρο 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

4. Έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Παραρ-
τήματος Α του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού, για την 
υποβολή αίτησης και την έκδοση άδειας χρήσης Ειδικού 
Καθεστώτος εκτός διαμετακόμισης χρησιμοποιούνται τα 
έντυπα του Παραρτήματος 12 του Καν. (ΕΕ) 341/2016.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ

Άρθρο 5
Επαλήθευση και Παράδοση Εμπορευμάτων

1. Για την επαλήθευση των εισαγόμενων εμπορευμά-
των θα πραγματοποιείται συσχετισμός του εμπορεύ-

ματος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στη 
διασάφηση εισαγωγής από τον οριζόμενο ελεγκτή της 
αρμόδιας τελωνειακής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 188-
190 Ενωσιακού Τελωνιακού Κώδικα.

2. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εισαγόμενου 
εμπορεύματος και των επισυναπτόμενων εγγράφων κατά 
την εισαγωγή (άρθρο 191 του Καν.(ΕΕ) 952/2013), η αρ-
μόδια τελωνειακή αρχή ζητά από το αρμόδιο Εμπορικό 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο τον ορισμό πραγματογνώμονα.

3. Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, ορίζεται 
τριμελής επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τον εκά-
στοτε προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακή αρχής, έναν 
ελεγκτή από το τελωνείο και τον ορισμένο πραγματογνώ-
μονα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και την 
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου πραγματογνωμοσύνης.

Άρθρο 6
Εξακρίβωση της ταυτότητας 
των εμπορευμάτων κατά την επανεξαγωγή

1. Κατά την επανεξαγωγή των έτοιμων ειδών, απαιτεί-
ται η αναγραφή στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία 
μεταξύ άλλων, το είδος και η ποσότητα (τεμάχια) της 
πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 
των έτοιμων ειδών ανά συμπληρωματική μονάδα καθώς 
και το MRN της διασάφησης μεταποίησης με την οποία 
έχει εισαχθεί η πρώτη ύλη.

Η αναγραφή όλων των ανωτέρω επί του φορολογι-
κού στοιχείου - τιμολογίου επέχει θέση δήλωσης του 
μεταποιητή - βιοτέχνη - γουνοποιού και θα υποβάλλεται 
αποκλειστικά από τον ίδιο τον μεταποιητή.

2. Κατά τη διάρκεια της επανεξαγωγής, για λόγους 
επιτήρησης του καθεστώτος, πραγματοποιείται δειγ-
ματοληπτικός έλεγχος για την επαλήθευση του είδους 
και της δήλωσης του βιοτέχνη - γουνοποιού, αναφορικά 
με την ποσότητα της πρώτης ύλης που χρησιμοποίησε, 
προκειμένου να κατασκευάσει το έτοιμο προϊόν.

Μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο συντάσσεται πρωτό-
κολλο δειγματοληψίας το οποίο υπογράφεται από τον ελε-
γκτή και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς η αρμόδια 
τελωνειακή αρχή ζητά από το Εμπορικό Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο τον ορισμό πραγματογνώμονα.

4. Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, ορίζεται 
τριμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον εκά-
στοτε προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, 
έναν ελεγκτή από το τελωνείο και τον ορισμένο πραγ-
ματογνώμονα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη 
και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου πραγματο-
γνωμοσύνης.

Άρθρο 7
Έλεγχος του καθεστώτος

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή παράδοσης και ελέγ-
χου μπορεί να πραγματοποιεί οποιονδήποτε τελωνειακό 
έλεγχο θεωρεί απαραίτητο κατά την κρίση της, με σκοπό 
την επιτήρηση των εμπορευμάτων που βρίσκονται στο 
καθεστώς.

2. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευ-
μάτων λόγω των ιδιαιτεροτήτων της πρώτης ύλης (γου-
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νοδέρματα) και της δυσχέρειας ταυτοποίηση αυτής , θα 
πραγματοποιείται έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος 
από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στα πλαίσια διενέρ-
γειας εκ των υστέρων ελέγχων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών διαφορών 
δύναται κατ’ εκτίμηση της τελωνειακής αρχής ο έλεγχος 
να μετατραπεί σε καθολικό.

3. Προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγ-
χος, με ευθύνη του βιοτέχνη - γουνοποιού, θα πρέπει 
να υπάρχει σαφής διαχωρισμός της πρώτης ύλης ανά 
τελωνειακό παραστατικό, έτσι ώστε σε έκτακτο έλεγχο 
που τυχόν πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του να 
δύναται να επιδείξει ανά τελωνειακό παραστατικό τα 
παρακάτω:

α. την ποσότητα της πρώτης ύλης που υπάρχει στις 
εγκαταστάσεις του (φυσικό απόθεμα)

β. την ποσότητα της πρώτης ύλης που ενδεχομένως 
βρίσκεται εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων του, 
για λόγους εκτέλεσης εργασιών φασόν ή κατεργασία, 
βαφή κ.α.

γ. την ποσότητα της πρώτης ύλης που ενδεχομένως 
βρίσκεται στην παραγωγική διαδικασία

δ. την ποσότητα της πρώτης ύλης που έχει επανεξαχθεί 
είτε αυτούσια είτε μεταποιημένη

ε. την ποσότητα της πρώτης ύλης που είναι υπό την 
μορφή έτοιμου προϊόντος και πρόκειται να επανεξαχθεί

στ. σε περίπτωση εργασιών που καλύπτονται από συμ-
βόλαιο ή συμφωνητικό (εργασίες φασόν) απαιτείται η 
καταχώρηση στα αρχεία του βιοτέχνη - γουνοποιού της 
σχετικής αλληλογραφίας με τον οίκο του εξωτερικού, 
από την οποία θα προκύπτει ο αριθμός και το είδος των 
έτοιμων ειδών που πρόκειται να κατασκευαστούν στα 
πλαίσια της διμερούς συμφωνίας.

Άρθρο 8
Βοηθητικές ύλες

Βοηθητικές ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή 
ενός τεμαχίου από τα παρακάτω είδη καθορίζονται ως 
προς το Παράρτημα της παρούσης.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

Με την παρούσα καταργείται η αρίθμ. Δ.817/125/
Πολ.19/3.6.1983 Α.Υ.Ο..

Άρθρο 10
Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ο Διοικητής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έσοδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44874 Τεύχος Β’ 3747/24.10.2017

*02037472410170016*

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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