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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του
Τομέα Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου
Εσωτερικών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

2

Ανάκληση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΣΑΛΑΠΠΑ ΕΥΣΕΒ.
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΟ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», μετά από αίτηση του αδειοδοτημένου φορέα.

3

Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται
στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων
(ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3652
(1)
Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του
Τομέα Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου
Εσωτερικών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (Α΄ 147) και ειδικότερα του άρθρου 199,
β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο

Αρ. Φύλλου 2243

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112),
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 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
4. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 180).
8. Το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 28).
9. Την υπ’ αριθμ. 13901/27.2.2019 απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών Ελευθερία
Χατζηγεωργίου» (Β΄ 717).
10. Το γεγονός ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων έχει κρίνει ότι ο ορισμός και οι αρμοδιότητες
των αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων δεν
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της και ως εκ τούτου, απέχει από την παροχή σύμφωνης γνώμης της κατ’ άρθρο
2, παρ. 2, περ. γ΄ (γγ) του ν. 4013/2011 (σχετ. η αριθμ.
19/2011 γνώμη και το αριθμ. πρωτ. 6054/29.12.2016
έγγραφο της Αρχής).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή
στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων
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συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α΄
147), οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα
Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων και την παροχή γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών είναι η
Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
Αθλητισμού του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης, του
Υπουργείου Εσωτερικών, το Τεχνικό Συμβούλιο που
συγκροτείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και το Τεχνικό Συμβούλιο της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία
Τα αρμόδια όργανα, στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο, είναι ειδικότερα:
α) «Προϊσταμένη Αρχή» είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
β) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και Αθλητισμού του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 4
Τεχνικό Συμβούλιο
1. Τεχνικό Συμβούλιο για τις συμβάσεις του άρθρου 1
της παρούσας ορίζεται το Τεχνικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης και μέχρι
τη συγκρότησή του το Τεχνικό Συμβούλιο της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών, όπως αυτά συγκροτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Εισηγητής στο Τεχνικό Συμβούλιο είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού του Τομέα
Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών
για την ανάθεση ή εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ή ο Προϊστάμενος
του αρμόδιου τμήματος.
Άρθρο 5
Διοικητική επίλυση διαφορών
Επί των ενστάσεων του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 198 του ν. 4412/2016,
αποφασίζει ο Υφυπουργός Εσωτερικών μετά από γνώμη
του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
καταλαμβάνει τις συμβάσεις που ανατίθενται με τον
ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 6 Ioυνίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. Κ1/90629
(2)
Ανάκληση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΣΑΛΑΠΠΑ ΕΥΣΕΒ. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΟ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», μετά από
αίτηση του αδειοδοτημένου φορέα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12.11.2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο,
παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 παρ 12, του
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.1.2013).
4. Τη με αριθμ. 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/
31.12.2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την
μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».
5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
6. Τη με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23.2.2018) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/12.6.2018)
«Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.
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9. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/3.8.2018)
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου
Ε”».
10. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Ένα με διακριτικό τίτλο «ΣΑΛΑΠΠΑ ΕΥΣΕΒ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», και κωδικό 2101102, που εκδόθηκε με την απόφαση της 191/19.11.2015 συνεδρίασης
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό
πρόσωπο με την επωνυμία «ΣΑΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ».
11. Τη με αριθμ. Κ1/87372/31.5.2019 αίτηση του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΑΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανάκληση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. επιπέδου Ένα με
διακριτικό τίτλο «ΣΑΛΑΠΠΑ ΕΥΣΕΒ. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΟ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» και κωδικό 2101102, που εκδόθηκε με
την απόφαση της 191/19.11.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από την Κ1/87372/31.5.2019 αίτηση του αδειοδοτημένου φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ioυνίου 2019
Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Α.1217
(3)
Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται
στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων
(ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 73, 74 και 109 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν.
2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του
άρθρου 73, του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, για την έκδοση
της παρούσας απόφασης.
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).
5. Το π.δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
6. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ
Β΄ 3696).

25011

7. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (ΦΕΚ Α΄
160/2017).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ Α΄ 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/
10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
10. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 τ. ΥΟΔΔ) 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 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017
(ΦΕΚ 689 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
11. Την αριθμ. Α.1218/3.6.2019 απόφαση Διοικητή
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και
είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και
ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001,
κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση».
12. Την ανάγκη αντικατάστασης της αριθμ. ΔΕΦΚ
5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2120) στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της
διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου και της ανάγκης καθορισμού των διαβιβαζομένων στοιχείων στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ), καθώς και της συχνότητας και του
τρόπου διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ε.Φ.Κ.
στο φυσικό αέριο.
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) καθώς
και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο
φυσικό αέριο:
Άρθρο 1
Παροχή στοιχείων προς τις αρμόδιες
Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)
1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) υποβάλλει
εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, στις
Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) το σύνολο των
υπαρχόντων στοιχείων του μητρώου αδειών φυσικού
αερίου και του μητρώου χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. και σε μηνιαία
βάση εφεξής τις μεταβολές των στοιχείων των μητρώων
αυτών.
2. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και οι λοιποί Διαχειριστές
Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα
στον ν. 4001/2011, υποβάλλουν στις Ελεγκτικές Υπηρε-
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σίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε μηνιαία βάση, στοιχεία για τους Χρήστες
Μεταφοράς και Χρήστες Διανομής φυσικού αερίου, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 2, του ν. 4001/2011 και στις
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
ως ακολούθως:
α) τα στοιχεία των Χρηστών Μεταφοράς και Χρηστών
Διανομής φυσικού αερίου στα οποία συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον η επωνυμία, ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών,
β) τα στοιχεία που αφορούν στις κατανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου που μετρήθηκαν ανά σημείο
Εισόδου και Εξόδου / Παράδοσης του Ε.Σ.Φ.Α. ή δικτύου
διανομής φυσικού αερίου, ανά Χρήστη Μεταφοράς ή
Χρήστη Διανομής,
γ) τα στοιχεία που αφορούν στις μετρηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου ανά σημείο Εισόδου και Εξόδου /
Παράδοσης του Ε.Σ.Φ.Α. ή δικτύου διανομής φυσικού
αερίου.
3. Προμηθευτής φυσικού αερίου που προμηθεύει
καταναλωτή ο οποίος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο
Ε.Σ.Φ.Α. ή σε δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οφείλει να
υποβάλλει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για τις ποσότητες
φυσικού αερίου που προμηθεύει ανά μη διασυνδεδεμένο καταναλωτή στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία
Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας
βρίσκεται η εγκατάστασή του.
Σε περίπτωση που μη διασυνδεδεμένος καταναλωτής
φυσικού αερίου προμηθεύεται φυσικό αέριο χωρίς τη
μεσολάβηση άλλου κατόχου άδειας προμηθείας και το
καταναλώνει αποκλειστικά για δική του χρήση, οφείλει
να υποβάλλει στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάστασή του, σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία
για τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύεται.
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4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
αποστέλλονται το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα και
αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα.
Άρθρο 2
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2120/Β΄/22.9.2011) «Καθορισμός
των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και
τους αναδιανομείς φυσικού αερίου και τους αρμόδιους
Διαχειριστές φυσικού αερίου, καθώς και της συχνότητας
και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο».
2. Για παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου
που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη ισχύος
της παρούσας, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΕΦΚ
5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2120/Β΄/22.9.2011).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
1.7.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ioυνίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών
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