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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη τησ αρ.πρ.Α.1001/24.12.2019 απόφαςησ του Διοικητή τησ Α.Α.Δ.Ε., για τη 

διαδικαςία εφοδιαςμοφ των δικαιοφμενων προςώπων με ζνςημεσ ταινίεσ φορολογίασ 

βιομηχανοποιημζνων καπνών».  

 
ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν αρ.πρ.Α.1001/24.12.2019 Aπόφαςθ του 

Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.(Φ.Ε.Κ. 102 Βϋ/27.01.2020) και ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:  

Με τθν ανωτζρω  απόφαςθ επικαιροποιείται και εκςυγχρονίηεται θ διαδικαςία εφοδιαςμοφ των 

δικαιοφμενων προςϊπων με ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν για επικόλλθςθ 

ςτα πακζτα ςυςκευαςίασ των προϊόντων αυτϊν, τα οποία προορίηονται για κατανάλωςθ ςτο εςωτερικό 

τθσ χϊρασ,  ευκυγραμμιηόμενθ και με τισ  αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ ICISnet αποβλζποντασ ςτθν απλοφςτευςθ και ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ, τόςο 

από τισ τελωνειακζσ αρχζσ όςο και από τουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, με απϊτερο ςτόχο τθ 

διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ νζασ απόφαςθσ, καταργοφνται οι 

αρικμ. Φ.118/57/2001 (Βϋ175) και αρικμ. Φ.119/58/2001 (Βϋ157) Α.Τ.Ο., κακϊσ και οι αρικμ. ΔΕΦΚΦΓ 

1181090ΕΞ2018/3.12.2018 και Α.1137/9.4.2019 Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, οι ρυκμίςεισ των 

οποίων με οριςμζνεσ προςκικεσ, τροποποιιςεισ και βελτιϊςεισ ενοποιοφνται ςτθν απόφαςθ αυτι. 
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Ειδικότερα και όςον αφορά ςτισ κυριότερεσ αλλαγζσ που επιφζρει θ εφαρμογι του νζου κανονιςτικοφ 

πλαιςίου, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:  

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 1, προςδιορίηεται ο ςκοπόσ τθσ απόφαςθσ, που είναι ο κακοριςμόσ 

τθσ διαδικαςίασ εφοδιαςμοφ των δικαιοφμενων προςϊπων με ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, με κριτιριο κατά περίπτωςθ τον προοριςμό των ταινιϊν 

(καπνοβιομθχανίεσ/επαγγελματικά εργαςτιρια, μονάδεσ παραγωγισ άλλου Κ-Μ ι Σρίτθσ Χϊρασ), οι 

οποίεσ κα επικολλθκοφν ςτα βιομθχανοποιθμζνα καπνά με ςκοπό να διατεκοφν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 2, ορίηονται οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ για τθν εν λόγω 

διαδικαςία κατά περίπτωςθ. Επιπλζον, κακορίηονται με ςαφινεια οι αρμοδιότθτεσ των τελωνειακϊν 

αρχϊν, ςτθν περίπτωςθ καπνοβιομθχανίασ, θ οποία διακζτει περιςςότερεσ τθσ μίασ φορολογικζσ 

αποκικεσ, οι οποίεσ δεν ελζγχονται από τθν ίδια τελωνειακι αρχι. 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 3, κακιερϊνεται ο τφποσ και το περιεχόμενο του παραςτατικοφ 

χοριγθςθσ ενςιμων ταινιϊν, ιτοι τθσ Αίτθςθσ Διάκεςθσ Ενςιμων Σαινιϊν φορολογίασ 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν «Α.Δ.Ε.Σ.», ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν κοινοποιοφμενθ απόφαςθ 

υπόδειγμα του Παραρτιματοσ I, ςτο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομερείσ και επικαιροποιθμζνεσ 

ςφμφωνα με τθ λειτουργία του πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ ICISnet οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ αυτισ ανά 

πεδίο.  

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 4, κακορίηεται θ διαδικαςία χοριγθςθσ ενςιμων ταινιϊν ςτα  

δικαιοφμενα πρόςωπα, τα οποία υποβάλλουν υποχρεωτικά την Α.Δ.Ε.Σ. ηλεκτρονικά ςτθν αρμόδια 

τελωνειακι αρχι, μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ των Σελωνειακϊν Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν, 

ICISnet, καταργϊντασ τθ δυνατότθτα τθσ ζντυπθσ υποβολισ τθσ ΑΔΕΣ από τα πρόςωπα τα οποία 

παράγουν καπνικά προϊόντα εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ, θ οποία είχε χορθγθκεί με τθν αρικμ. πρωτ. 

ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 «Οδηγίεσ για τη λειτουργία του υποςυςτήματοσ Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωςησ» εγκφκλιο διαταγι. Ακολοφκωσ, περιγράφεται θ διαδικαςία διαχείριςθσ του εν λόγω 

παραςτατικοφ ςτο ICISnet και χοριγθςθσ των ενςιμων ταινιϊν από τον αρμόδιο διαχειριςτι του 

τελωνείου ςτα δικαιοφμενα πρόςωπα με το πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ, υπόδειγμα του οποίου 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτο παράρτθμα ΙΙ τθσ Απόφαςθσ.  

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 5, κακορίηονται οι εφεδρικζσ διαδικαςίεσ ςε περίπτωςθ που το 

πλθροφοριακό ςφςτθμα Σελωνείων ICISnet ι το υποςφςτθμα των Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ τίκενται 

εκτόσ λειτουργίασ, οπότε για τθν υποβολι τθσ Α.Δ.Ε.Σ. ακολουκείται θ χειρόγραφθ διαδικαςία, ενϊ με τθν 

αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κατατίκεται άμεςα και θλεκτρονικά.  

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 6, κακορίηονται οι παρεχόμενεσ από τα δικαιοφμενα πρόςωπα 

εγγυιςεισ ςτισ περιπτϊςεισ αποςτολισ ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ καπνοφ ςε καπνοβιομθχανία του 

εςωτερικοφ, ςε άλλο Κ-Μ ι ςε Σρίτθ Χϊρα για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου από 

ενδεχόμενθ μθ νόμιμθ χριςθ τουσ .  
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Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 7, κακορίηεται θ διαδικαςία αποςτολισ ενςιμων ταινιϊν ςτο 

εςωτερικό τθσ χϊρασ, ςε άλλα Κ-Μ ι εξαγωγισ τουσ ςε Σρίτεσ Χϊρεσ για επικόλλθςθ ςτα προϊόντα για τα 

οποία προορίηονται, θ οποία διενεργείται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ των προςϊπων αυτϊν. 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 8, κακορίηεται θ διαδικαςία ειςαγωγισ ι παραλαβισ των 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν με επικολλθμζνεσ τισ ζνςθμεσ ταινίεσ κακϊσ και τα υποβαλλόμενα 

παραςτατικά ι ςυνοδευτικά ζγγραφα κατά περίπτωςθ. το ίδιο άρκρο περιλαμβάνεται ρφκμιςθ για τθ 

διαδικαςία παραλαβισ των προϊόντων με επικολλθμζνεσ τισ ταινίεσ από καπνοβιομθχανία ςε φορολογικι 

τθσ αποκικθ, θ οποία δεν ελζγχεται από τθν ίδια τελωνειακι αρχι ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ 

παραγωγισ, όπου υποβάλλεται θ ςχετικι ΑΔΕΣ και παραλαμβάνονται οι ζνςθμεσ ταινίεσ, για λόγουσ 

ανταπόκριςθσ ςτισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ των καπνοβιομθχανιϊν μζςω του κακοριςμοφ ςυγκεκριμζνθσ 

προσ τοφτο διαδικαςίασ. Επίςθσ, αυξάνεται κατά ζνα (1) επιπλζον μινα, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο 

πλαίςιο, θ παράταςθ του αναγκαίου χρονικοφ διαςτιματοσ (5 μινεσ) για τθν ειςαγωγι ι παραλαβι 

προϊόντων ςτα οποία ζχουν επικολλθκεί οι ζνςθμεσ ταινίεσ, ιτοι παρζχεται ςυνολικι παράταςθ δφο (2) 

μθνϊν ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ τελωνειακισ αρχισ, για λόγουσ 

κάλυψθσ εκτάκτων περιπτϊςεων κακυςτεριςεων κατά τθν επιςτροφι των προϊόντων ςτο πλαίςιο τθσ 

ιςχφουςασ διαςφαλιςτικισ διαδικαςίασ. Η εν λόγω απαίτθςθ ζχει ιδθ υλοποιθκεί ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα ICISnet, με τθν εγκατάςταςθ ζκδοςθσ ςτο παραγωγικό περιβάλλον ςτισ 12/2/2020, ςφμφωνα με 

το αρικμ. πρωτ. ΔΕΠΙΔΙ ΤΠΑΕΣ Η 1020307ΕΞ/12.2.2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν. 

το ίδιο άρκρο ςυμπεριλαμβάνεται και θ διαδικαςία επιςτροφισ των ταινιϊν για καταςτροφι, ςτισ 

περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 106 του ν.2960/01, ενςωματϊνοντασ 

και τθν ιδθ ιςχφουςα, βάςει τθσ αρικμ.πρωτ.Κ.4325/1236/02.07.1985 εγκυκλίου διαταγισ προκεςμία των 

5 θμερϊν από τθν ειςαγωγι ι παραλαβι των υπολοίπων προϊόντων για τθν προςκόμιςι τουσ ςτθν 

αρμόδια τελωνειακι αρχι. 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 9, κακιερϊνεται θ τιρθςθ ειδικοφ βιβλίου με τίτλο «Βιβλίο 

Καταχώρηςησ Αιτήςεων Διάθεςησ Ενςήμων Ταινιών Φορολογίασ Βιομηχανοποιημζνων Καπνών», ςτο 

οποίο καταγράφονται χρονολογικά και κατά αφξοντα αρικμό οι υποβλθκείςεσ ανά δικαιοφμενο πρόςωπο 

Α.Δ.Ε.Σ. και γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτον τρόπο με τον οποίο κα πραγματοποιείται κατά περίπτωςθ θ 

πίςτωςθ του βιβλίου. Επιςθμαίνεται, ότι το εν λόγω Βιβλίο τθρείται μθχανογραφικά ςτο υποςφςτθμα 

Ε.Φ.Κ. του ICISnet επιλζγοντασ «Εκτυπώςεισ/Διαχείριςη Αποθηκών Ενςήμων Ταινιών/Βιβλίο Καταχώρηςησ 

Αιτήςεων Διάθεςησ Ενςήμων Σαινιϊν» και οι χρεoπιςτϊςεισ των εγγραφϊν του διενεργοφνται αυτόματα 

με τθν υποβολι των ςχετικϊν παραςτατικϊν. τισ ρυκμίςεισ τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, 

ςυμπεριλαμβάνεται θ δυνατότθτα πίςτωςθσ μίασ ΑΔΕΣ με άλλθ ΑΔΕΣ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ που 

ηθτείται αλλαγι του προϊόντοσ τθσ ίδιασ φορολογικισ κατθγορίασ, ςτο οποίο προοριηόταν να 

επικολλθκοφν οι ταινίεσ ι αλλαγισ τιμισ του προϊόντοσ ςτο οποίο πρόκειται να επικολλθκοφν, 

προκειμζνου για τθν αντιμετϊπιςθ αναγκϊν τθσ αγοράσ. Επιπλζον, ειςάγεται πρόβλεψθ για το 

χειροκίνθτο κλείςιμο τθσ ΑΔΕΣ με διαςφαλιςτικι διαδικαςία υποβολισ αιτιματοσ από το δικαιοφμενο 

πρόςωπο ςτο αρμόδιο τελωνείο, ςφμφωνθσ γνϊμθσ του εκάςτοτε τελωνείου και ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ 
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Δ/νςθσ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α., για λόγουσ αντιμετϊπιςθσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων που δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ προαναφερόμενεσ. θμειϊνεται, ότι θ εν λόγω απαίτθςθ ζχει υλοποιθκεί 

μθχανογραφικά με τθν εγκατάςταςθ ζκδοςθσ ςτο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet ςτισ 12.02.2020, 

όπωσ προαναφζρκθκε. 

Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ αυτι, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Δ/νςθσ ΕΦΚ & ΦΠΑ για το χειροκίνθτο 

κλείςιμο μιασ ςυγκεκριμζνθσ ΑΔΕΣ, θ οποία βρίςκεται ςε κατάςταςθ «Οριςτικοποιημζνη», ο αρμόδιοσ 

τελωνειακόσ υπάλλθλοσ, αρχικά, μζςα από το μενοφ «Ενζργειεσ» τθσ ίδιασ ΑΔΕΣ, επιλζγει τθ λειτουργία 

«Διενζργεια Εκ των Υςτζρων Ελζγχου», προκειμζνου ςτο πεδίο «Ειδικζσ Μνείεσ» να καταχωριςει ςτθ κζςθ 

«Ειδικζσ Μνείεσ» τον τετραψιφιο κωδικό (1974) με το λεκτικό «Χειρόγραφη Πίςτωςη ΑΔΕΤ» και ςτθ κζςθ 

«Άλλα ςτοιχεία» τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ ζγκριςθσ από τθ Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ. τθ ςυνζχεια ςτθν εν 

λόγω ΑΔΕΣ από το μενοφ «Ενζργειεσ» επιλζγεται θ λειτουργία «Χειρόγραφη Πίςτωςη» με «Τφπο 

παραςτατικοφ: ΑΔΕΤ» και ςτα πεδία «MRN» και «Ποςότητα» καταχωροφνται αντίςτοιχα το MRN τθσ προσ 

πίςτωςθ ΑΔΕΣ και θ ποςότθτα των ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ που πρόκειται να πιςτωκεί. 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 10, κακορίηεται θ διαδικαςία μετεγκατάςταςθσ τθσ φορολογικισ 

αποκικθσ ςε νζα φορολογικι αποκικθ εκτόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ τελωνειακισ αρχισ, θ οποία 

χοριγθςε τισ ζνςθμεσ ταινίεσ, ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 11, ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα άρκρο όλοι οι προβλεπόμενοι κατά 

περίπτωςθ ζλεγχοι ενςιμων ταινιϊν. Ειδικότερα, προβλζπεται, κατά τθν παραλαβι των προϊόντων ςτα 

οποία ζχουν επικολλθκεί οι ζνςθμεσ ταινίεσ, οι οποίεσ εξιχκθςαν ι απεςτάλθςαν ςτο εςωτερικό τθσ 

χϊρασ ι ςε άλλα Κ-Μ, θ διενζργεια κακολικϊν ι δειγματολθπτικϊν φυςικϊν ελζγχων κατόπιν 

ςυνεκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ των παραγόντων κινδφνου, τουλάχιςτον μία φορά το τρίμθνο για κάκε 

δικαιοφμενο πρόςωπο, για λόγουσ καλφτερου προγραμματιςμοφ, βελτίωςθσ τθσ ςτόχευςθσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των ελζγχων από τισ τελωνειακζσ αρχζσ. Επιπλζον, ςυμπεριλαμβάνεται ςτο εν λόγω 

κανονιςτικό πλαίςιο θ πρόβλεψθ τριμθνιαίου τακτικοφ ελζγχου ενςιμων ταινιϊν ςτισ καπνοβιομθχανίεσ 

και τα επαγγελματικά εργαςτιρια, τα οποία παράγουν βιομθχανοποιθμζνα καπνά υπό κακεςτϊσ 

αναςτολισ, κάτι το οποίο ιδθ εφαρμόηεται ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. Φ.78/35/13.02.1997 εγκφκλιο 

διαταγι. Ακόμθ, ειςάγεται για πρϊτθ φορά υπόδειγμα ςτο Παράρτθμα V τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ 

με τίτλο «Πρωτόκολλο Τακτικοφ Ελζγχου Ενςήμων Ταινιών», για τθ διενζργεια του τριμθνιαίου τακτικοφ 

ελζγχου ενςιμων ταινιϊν ςτισ καπνοβιομθχανίεσ και τα επαγγελματικά εργαςτιρια, για ςκοποφσ 

τυποποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ και ομοιόμορφθσ εφαρμογισ τθσ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ. Σζλοσ, 

προβλζπονται ζκτακτοι δειγματολθπτικοί ι κακολικοί ζλεγχοι κατά τθ διακίνθςθ ι φορολόγθςθ των 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, διαμορφϊνοντασ με τον τρόπο αυτό ζνα πλιρεσ και ςαφζσ πλαίςιο 

ελζγχων ενςιμων ταινιϊν. 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 12, κακορίηεται θ υποχρζωςθ άμεςθσ καταβολισ των φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων που αναλογοφν ςτα προϊόντα ςε περίπτωςθ μθ άφιξθσ των προϊόντων για τα οποία 

απεςτάλθςαν ι εξιχκθςαν οι ζνςθμεσ ταινίεσ ι μθ επιςτροφισ αυτοφςιων των ζνςθμων ταινιϊν που 

παραλιφκθκαν, μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ ελλειμμάτων που προκφπτουν 
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κατά τθ διενζργεια ελζγχων ενςιμων ταινιϊν, με τθν εξαίρεςθ των απωλειϊν που οφείλονται ςε ανωτζρα 

βία. Επιςθμαίνεται, ότι ςτο εν λόγω άρκρο ενςωματϊκθκαν και οι υφιςτάμενεσ προβλζψεισ τθσ αρικμ. 

Ξ.233/45/20.1.1997 διαταγισ αναφορικά με τθν υποχρζωςθ καταβολισ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων 

που αντιςτοιχοφν ςε ελλείμματα, τα οποία διαπιςτϊνονται κατά τθ διενζργεια του τριμθνιαίου τακτικοφ 

ζλεγχου ενςιμων ταινιϊν ςε καπνοβιομθχανίεσ και επαγγελματικά εργαςτιρια, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

υψθλότερθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ των προϊόντων τθσ ίδιασ κατθγορίασ τθσ καπνοβιομθχανίασ ι του 

επαγγελματικοφ εργαςτθρίου που τα παράγει. 

Σζλοσ, με τισ ρυκμίςεισ του άρθρου 13, ειςάγονται μεταβατικζσ διατάξεισ για τθν κάλυψθ των 

περιπτϊςεων τθσ ζναρξθσ αποςτολισ ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν ςε άλλα 

Κ-Μ ι ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι εξαγωγισ αυτϊν ςε Σρίτεσ Χϊρεσ, οι οποίεσ δεν ζχουν ολοκλθρωκεί 

μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ και διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ αρικμ. ΔΕΦΚΦΓ 

1181090ΕΞ2018/3.12.2018 και αρικμ. Α.1137/9.4.2019 Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ Διανομήσ: 

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια:  

1. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  

2. Σελωνεία Αϋ, Βϋ& Γϋ τάξθσ 

3. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) - Σμιμα Εϋ (για ανάρτθςθ ςτο portal) 

4. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφοριϊν (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ.) – Σμιμα Εϋ (για ενθμζρωςθ θλεκτρονικισ 

βιβλιοκικθσ ΑΑΔΕ) 

                                                                                                                               

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν  

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)  

4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

5. Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ  

6. Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ 

7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..) 

8. Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

    α)  Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δ.Δ.Α.Δ.) 

    β)  Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ - Σμιμα Βϋ 

  9. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 
      ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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      Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531, Πειραιάσ 

 10. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Πειραιϊσ – Ακθνϊν (Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.) 

       Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531, Πειραιάσ 

 11. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ 

       Κουντουριϊτου 13 – Σ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ 

 12. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (.Ε.Κ.) 

       Πανεπιςτθμίου 6 – Σ.Κ. 10671, Ακινα 

 13. JT International Hellas AEBE 

       40,2 χλμ. Αττικισ Οδοφ – .Ε.Α. Μεςογείων - Σ.Κ. 19002 – Παιανία Αττικισ   

 14.  Imperial Tobacco Hellas 

       Κλειςκζνουσ 300, Σ.Κ.15344 – Γζρακασ Αττικισ 

 15.  British American Tobacco Hellas A.E. 

       Αγίου Θωμά 27, Σ.Κ 15124 – Μαροφςι Αττικισ 

 16. Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν (Κ.Α.Ε.) 

       23ο χλμ. Ε.Ο. Ακθνϊν - Λαμίασ - Σ.Κ. 14565, ϋΑγιοσ τζφανοσ  

 17. Καπνοβιομθχανία «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΕ»  

       Ήμεροσ Σόποσ, Κορορζμι - Σ.Κ. 19300, Αςπρόπυργοσ  

 18. Καπνοβιομθχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»   

       26ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεςςαλονίκθσ - Σ.Κ. 61100 – Κιλκίσ 

 19. Καπνοβιομθχανία ΕΚΑΠ Α.Ε.  

       6 χλμ Ε.Ο. Ξάνκθσ – Καβάλασ, Σ.Κ. 67100 – Ξάνκθ 

 20. «E.L. WOLFWAY TOBACCO LTD» 

        Ναυπλίου 18 - Σ.Κ. 14452 - Μεταμόρφωςθ Αττικισ 

 21. EURO PACK COMPANY E.E. 

       5ο χιλιόμετρο Περιφερειακισ Εκνικισ Οδοφ 

       Λάριςασ – Βόλου – Σ.Κ. 41500 

 22. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι  

       Πειραιϊσ 46 - Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ   

 

 

Γ. Εςωτερική Διανομή: 

1.  Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

  2.   Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ..  

3.  Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

     4.  Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

     5.  Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων και Ειδικϊν Κακεςτϊτων 

          και Απαλλαγϊν 

6.  Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.   

7.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ Α.Α.Δ.Ε.   

     8.  Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)  

9. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) -Τποδιεφκυνςθ Β’ Απαιτιςεων & Ελζγχου Εφαρμογϊν    

      Σελωνείων 

10. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) - Σμιμα Ηϋ   

11. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Σ.Ε.) – Τποδιεφκυνςθ       

      Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν Εφαρμογϊν - Σμιμα Αϋ 

12. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Σμιμα Γϋ 
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