
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας της έρευνας Συλλογικών 
Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμε-
να Καταλύματα), με περίοδο αναφοράς των στοι-
χείων τους μήνες Ιανουάριο 2019 έως και Σεπτέμ-
βριο 2019, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών 
οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.

2 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης 
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 7560/Β5-17 (1)

Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας της έρευνας Συλλογικών 
Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμε-
να Καταλύματα), με περίοδο αναφοράς των στοι-
χείων τους μήνες Ιανουάριο 2019 έως και Σεπτέμ-
βριο 2019, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών 
οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/09.03.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα του 
άρθρου 14 παρ.1 περίπτωση ζ,

β. του π.δ. 73/2019 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-7-2019) «Οργανι-
σμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»,

γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015), με θέμα: 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-

χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 

της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθ-

μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, 

υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 

και εκτός επικρατείας»,

ε. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

στ. της ΓΠ-400/27-8-2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι-

ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/

Α΄/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-

ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 

παιγνίων και άλλες διατάξεις»,

η. του άρθρου 55 του ν.  4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄/ 

22.12.2017), «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσ-

σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής δια-

ταραχής και άλλες διατάξεις»,

θ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως κωδικο-

ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).

2. Την ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ/ 

25.2.2016).

3. Τον κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 

στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 

2015/759.

4. Τον κανονισμό 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011, για 

τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του Του-

ρισμού.

5. Την 135/Α2-44/4.1.2019 (Α.Δ.Α:6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3) από-

φαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή 

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του προ-

ϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 

προκαλείται δαπάνη ύψους ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν 

εβδομήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (81.177,12 €),

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της 

ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019 (KAE 0429).
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Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ογδόντα μια χιλιά-
δες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά
(€ 81.177,12) για το οικονομικό έτος 2019 και θα βαρύ-
νει τον ΚΑΕ 0429.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1333 (2)

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Δι-
οικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα 

ΦΠΑ» (Α' 248/07.11.2000), όπως ισχύουν,
β. του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94/27.05.2016) 
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ. των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27, 
28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του ν. 2859/2000 «Κύρωση 
Κώδικα ΦΠΑ» (Α' 248/07.11.2000), όπως ισχύουν,

δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α' 265/22.11.2001), όπως ισχύουν,

ε. των άρθρων 154-155, 157 και 160 της οδηγί-
ας αριθμ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας
(L 347/11.12.2006), όπως ισχύουν,

στ. του καν. (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013),

ζ. του κατ' εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθμ. 2015/2446 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθμ. 
952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς 
με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώ-
δικα (L 343/29.12.2015),

η. του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθμ. 2015/2447 της Επι-
τροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο-
γής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα (L 343/29.12.2015),

θ. του κατ' εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθμ. 341/2016 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθμ. 
952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορι-
σμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για 
τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα 
δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/15.03.2016),

ι. της ΠΟΛ. 1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε 
(4512/Β/15.10.2018) «Διαδικασία απαλλαγής φόρου 
προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων 
σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε 

καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και β. την υπαγω-
γή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης»,

ια. της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β'968/22.03.2017),

2. την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (Β' 130 και 
Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94/27.05.2016),

3. την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ 18/20.01.2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διο-
ρισμός 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 
(Α' 94/27.05.2016) και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

4. την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ. 1184/2018 από-
φασης με σκοπό την μετάθεση του χρόνου εφαρμογής 
της διαδικασίας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε 
καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με απαλλαγή από 
το φόρο προστιθεμένης αξίας ώστε να υλοποιηθούν οι 
απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές,

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
Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 29
της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 της ΠΟΛ.1184/2018 
απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 4512/Β/15.10.2018) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η διαδικασία για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευ-
μάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της πα-
ρούσας εφαρμόζεται από 31 Ιανουαρίου 2020 κατόπιν 
ολοκλήρωσης της μηχανογράφησης των διαδικασιών 
εισόδου και εξόδου των αγαθών προς και από την απο-
θήκη τελωνειακής αποθήκευσης.»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει με τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

  Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ     



 T  40272 Τεύχος B’ 3414/09.09.2019

*02034140909190004*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 

προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 

είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 

δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


