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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ διατάξεων του άρκρου 17 των λοιπϊν διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α’ 104)  

ςχετικά με τθ δωρεάν διάκεςθ αικυλικισ αλκοόλθσ προσ το Τπουργείο Τγείασ.  

 

ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τισ διατάξεισ του άρκρου 17 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104) ςφμφωνα με το οποίο επιτρζπεται θ δωρεάν διάκεςθ προσ το Τπουργείο Τγείασ, 

αικυλικισ αλκοόλθσ, θ οποία απαλλάςςεται από τυχόν οφειλόμενεσ φορολογικζσ και λοιπζσ 

επιβαρφνςεισ, από οιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο τθν κατζχει νομίμωσ, με ςκοπό τθν 

χριςθ αυτισ, ωσ ζχει, από δθμόςια νοςοκομεία, κεραπευτιρια, κλινικζσ, νοςθλευτικά ιδρφματα 

για ιατρικοφσ ςκοποφσ ι με ςκοπό τθ  χριςθ τθσ από βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ για τθν παραςκευι 

αντιςθπτικϊν για λογαριαςμό του Τπουργείου Τγείασ. θμειϊνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο 

κοινοποιοφμενο άρκρο, οι ρυκμίςεισ των εν λόγω διατάξεων ιςχφουν και εφαρμόηονται, ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, κατά παρζκκλιςθ των ςχετικϊν διατάξεων του ν. 2969/2001 (Αϋ281) και 

του ν. 2960/2001 (Αϋ265) ωσ και άλλων ςχετικϊν διατάξεων.  

 

Ειδικότερα, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 
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1. Αντικείμενο και φορολογική μεταχείριςη τησ δωρεάσ. 

Με τθν παράγραφο 1 του εν λόγω άρκρου παρζχεται θ δυνατότθτα, για χρονικό διάςτθμα μζχρι τισ 

31-12-2020 και εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται κίνδυνοσ δθμόςιασ υγείασ από τθ διαςπορά τθσ 

νόςου COVID-19, τθσ δωρεάν διάκεςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτο Τπουργείο Τγείασ, με απαλλαγι 

από τισ τυχόν οφειλόμενεσ φορολογικζσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ, από όλα τα φυςικά και νομικά 

πρόςωπα, τα οποία κατζχουν νομίμωσ αικυλικι αλκοόλθ. Θ κατά τα ανωτζρω αικυλικι αλκοόλθ 

μπορεί να διατεκεί αφενόσ, ωσ ζχει, για ιατρικι χριςθ ςε δθμόςια νοςοκομεία, κεραπευτιρια, 

κλινικζσ κλπ, και αφετζρου για τθν παραςκευι αντιςθπτικϊν από τισ βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ που 

τα παράγουν, υπό τθν προβλεπόμενθ ςτο ίδιο άρκρο διαδικαςία, προκειμζνου εν ςυνεχεία το 

Τπουργείο Τγείασ να προβαίνει ςτθν περαιτζρω δωρεάν διάκεςθ των παραςκευαηόμενων 

αντιςθπτικϊν προσ κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν για τθ δθμόςια υγεία.  

υγκεκριμζνα θ εν λόγω δυνατότθτα δωρεάσ αφορά αικυλικι αλκοόλθ γεωργικισ προζλευςθσ 

(ουδζτερθ), ςυνκετικι αικυλικι αλκοόλθ, αικυλικι αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται, κατά περίπτωςθ, ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν.2969/2001, κακϊσ 

και τα αραιωμζνα με νερό διαλφματα των προαναφερόμενων αλκοολϊν μζχρι αλκοολικοφ τίτλου 

κατάλλθλου για τισ προβλεπόμενεσ χριςεισ. Επίςθσ, με τισ εν λόγω διατάξεισ προβλζπεται ότι ο 

Ειδικόσ Φόροσ Κατανάλωςθσ και λοιποί φόροι, ειςφορζσ ι τζλθ που τυχόν ζχουν καταβλθκεί από 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία κατζχουν νομίμωσ τα ανωτζρω προϊόντα, δεν επιςτρζφονται. 

Θ αικυλικι αλκοόλθ, μπορεί να διατίκεται δωρεάν προσ το Τπουργείο Τγείασ και μετουςιωμζνθ, 

αποκλειςτικά, όπωσ προαναφζρκθκε, για τθ χριςθ αυτισ από βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ για τθν 

παραςκευι αντιςθπτικϊν, εφόςον ζχει μετουςιωκεί αποκλειςτικά και μόνο, είτε με τισ 

μετουςιωτικζσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ που 

προορίηεται για τθν παραςκευι αρωμάτων και καλλυντικϊν, είτε με τθ μετουςιωτικι φλθ 

προπυλενογλυκόλθ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Α.Τ.Ο. 3006682/1105/0029/2010 (Β’ 

528) όπωσ ιςχφει. 

Επιπλζον, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του κοινοποιοφμενου άρκρου, κατά παρζκκλιςθ 

κάκε αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα, με πράξθ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δωρεάν διάκεςθσ, ελεφκερθσ από φορολογικζσ 

και λοιπζσ επιβαρφνςεισ και με τθν επιφφλαξθ τθσ διαςφάλιςθσ των ιδίων πόρων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, ςτο Τπουργείο Τγείασ αικυλικισ αλκοόλθσ θ οποία ζχει περιζλκει κακ’ οιονδιποτε τρόπο 

ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου και βρίςκεται υπό τθ διαχείριςθ των Σελωνειακϊν Αρχϊν. Οι 

διατάξεισ του κοινοποιοφμενου άρκρου δεν εφαρμόηεται για τισ περιπτϊςεισ που ρυκμίηονται με 

τισ διατάξεων του άρκρου 17 του ν. 4675/2020, το οποίο ζχει κοινοποιθκεί με τθν υπ’ αρικ. 

Ε.2030/16-3-2020 εγκφκλιο των Τπθρεςιϊν μασ. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ διάκεςθ τθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ πραγματοποιείται μετά τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ από το Τπουργείο 

Τγείασ με ςκοπό επίςθσ τθ διάκεςθ αυτισ είτε ωσ ζχει ςε δθμόςια νοςοκομεία, κεραπευτιρια, 

κλινικζσ κ.λ.π. για ιατρικι χριςθ είτε ςε βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ για τθν παραςκευι αντιςθπτικϊν 
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που τα παράγουν. Επιπλζον και ςτθν περίπτωςθ αυτι, εφόςον διατίκεται μετουςιωμζνθ αικυλικι 

αλκοόλθ, αυτι πρζπει να ζχει μετουςιωκεί, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτζρω. 

 

2. Ζλεγχοσ καταλληλότητασ από το Τπουργείο Τγείασ και αποδοχή τησ δωρεάσ τησ αιθυλικήσ 

αλκοόλησ.  

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1, για όλεσ τισ, ωσ άνω, περιπτϊςεισ δωρεάσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ, θ αποδοχι τθσ από το Τπουργείο Τγείασ διενεργείται μετά από προζλεγχο τθσ 

καταλλθλότθτασ τθσ διατεκείςασ αικυλικισ αλκοόλθσ, ενϊ μετά τθ διλωςθ αποδοχισ από 

πλευράσ του Τπουργείου Τγείασ, θ δωριηόμενθ ποςότθτα αικυλικισ αλκοόλθσ παραδίδεται 

απευκείασ ςτουσ οριηόμενουσ από το Τπουργείο Τγείασ τελικοφσ αποδζκτεσ. 

τθν περίπτωςθ που το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο κατζχει νομίμωσ τθν αικυλικι 

αλκοόλθ, ςτθ ςχετικι διλωςθ δωρεάσ κατονομάηει ςυγκεκριμζνο δθμόςιο νοςοκομείο, 

κεραπευτιριο, κλινικι ι νοςθλευτικό ίδρυμα ςτο οποίο προτίκεται να δωρίςει τθν αικυλικι 

αλκοόλθ, θ αποδοχι τθσ δωρεάσ πραγματοποιείται επίςθσ με διλωςθ αποδοχισ από το Τπουργείο 

Τγείασ, μετά από προζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ τθσ δωρθκείςασ αλκοόλθσ, και αποδίδεται 

απευκείασ ςτα κατονομαηόμενα ςτθ διλωςθ δωρεάσ πρόςωπα. 

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 θ κάκε είδουσ, κατά τα ανωτζρω, δωρεάν διάκεςθ 

αικυλικισ αλκοόλθσ πραγματοποιείται μόνο εφόςον αυτι κεωρείται κατάλλθλθ για τθ χριςθ για 

τθν οποία προορίηεται, ενϊ θ καταλλθλότθτα αυτισ ελζγχεται από αρμόδιο φορζα εποπτείασ του 

Τπουργείου Τγείασ ο οποίοσ αναλαμβάνει να ορίςει και τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ χριςθσ τθσ 

από το Τπουργείο Τγείασ. 

 

3. Διατυπώςεισ για την διακίνηςη και παραλαβή τησ αιθυλικήσ αλκοόλησ.  

Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του κοινοποιοφμενου άρκρου, θ δωρεάν 

διάκεςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, πραγματοποιείται υπόό τον διοικθτικό ζλεγχο των αρμοδίων 

Σελωνειακϊν και Χθμικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε. και με τθν εφαρμογι του, κατά περίπτωςθ, 

ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, ωσ προσ τισ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ για τθ 

διακίνθςθ και τθν παραλαβι τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ (ν. 2969/2001, ν. 2960/2001, ΑΤΟΟ 

Φ.1554/811/2008, ΑΤΟ Δ.936/32/1993). 

Ειδικότερα : 

α) τθν περίπτωςθ δωρεάν διάκεςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ από φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία 

τθν κατζχουν νομίμωσ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ (φορολογικι αποκικθ), θ παράδοςθ τθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ πραγματοποιείται με τθν κάλυψθ τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. και του Δελτίου Χθμικισ 

ανάλυςθσ. Προσ τον ςκοπό αυτό οι τελικοί αποδζκτεσ τθσ δωρεάσ, ιτοι τα δθμόςια νοςοκομεία, 

κεραπευτιρια, κλινικζσ που παραλαμβάνουν τθν αικυλικι αλκοόλθ, ωσ ζχει, για ιατρικοφσ 
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ςκοποφσ κακϊσ και οι βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ που παραλαμβάνουν αικυλικι αλκοόλθ, θ οποία 

ζχει μετουςιωκεί ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, κατακζτουν ςτο 

τελωνείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο τθσ φορολογικισ αποκικθσ, διλωςθ Ε.Φ.Κ. θ 

οποία, πζραν των προβλεπόμενων ςτο ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο, κατά περίπτωςθ,  

δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ Διλωςθσ Αποδοχισ Δωρεάσ (ΔΑΔ) 

του  Τπουργείου Τγείασ, ςτθν οποία αναγράφονται θ ποςότθτα τθσ δωριηόμενθσ ποςότθτασ και οι 

τελικοί αποδζκτεσ αυτισ. 

β) τθν περίπτωςθ δωρεάν διάκεςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, θ οποία κατζχεται νομίμωσ από τα 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ (δθλ εκτόσ Φορολογικισ Αποκικθσ), θ 

παράδοςθ τθσ δωριηόμενθσ ποςότθτασ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτον τελικό αποδζκτθ τθσ δωρεάσ,  

πραγματοποιείται με τθν ζκδοςθ άδειασ μεταφοράσ από τθν κατά τόπο αρμόδια Σελωνειακι Αρχι, 

κακϊσ και Δελτίου Χθμικισ Ανάλυςθσ από τθν κατά τόπο αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία. Θ εν λόγω 

άδεια μεταφοράσ ςυνοδεφεται και με αντίγραφο τθσ ςχετικισ ΔΑΔ.  

υγκεκριμζνα, θ τελωνειακι αρχι ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ βρίςκονται οι 

εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, του προςϊπου που προβαίνει ςτθ δωρεά, 

εκδίδει άδεια μεταφοράσ (κωδικόσ εντφπου Σ.601) ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του 

τελικοφ αποδζκτθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ δθλ. του δθμοςίου νοςοκομείου, κεραπευτθρίου ι τθσ 

κλινικισ που παραλαμβάνει τθν αικυλικι αλκοόλθ για ιατρικοφσ ςκοποφσ ι τθσ 

βιομθχανίασ/βιοτεχνίασ που παραλαμβάνει αικυλικι αλκοόλθ μετουςιωμζνθ ι μθ για τθν 

παραςκευι αντιςθπτικϊν κακϊσ και θ μεταφερόμενθ ποςότθτα.  

Θ παραλαβι τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ από τον τελικό αποδζκτθ τθσ δωρεάσ, πραγματοποιείται 

παρουςία τελωνειακοφ ι και χθμικοφ υπαλλιλου, τθσ Σελωνειακισ και Χθμικισ Τπθρεςίασ ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα των οποίων βρίςκονται οι εγκαταςτάςεισ του τελικοφ αποδζκτθ τθσ δωρεάσ 

και οι οποίεσ λειτουργοφν ωσ Τπθρεςίεσ Ελζγχου. Επί τθσ άδειασ μεταφοράσ πραγματοποιείται 

ςχετικι πράξθ παραλαβισ τθσ, θ οποία υπογράφεται από τουσ υπαλλιλουσ που παραβρίςκονται 

ςτθν παραλαβι κακϊσ και από εκπρόςωπο του τελικοφ αποδζκτθ τθσ δωρεάσ.  

Αντίγραφο τθσ ωσ άνω άδειασ μεταφοράσ με τθν πράξθ παραλαβισ, αποςτζλλεται με ευκφνθ του 

τελικοφ αποδζκτθ τθσ δωρεάσ: α) ςτθν αρμόδια Σελωνειακι και Χθμικι Τπθρεςία οι οποίεσ 

εξζδωςαν τθν άδεια μεταφοράσ και το ΔΧΑ αντίςτοιχα, β) ςτθν αρμόδια Σελωνειακι και Χθμικι 

Τπθρεςία Ελζγχου και γ) ςτον δωρθτι τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ενϊ το πρωτότυπο τθσ άδειασ 

μεταφοράσ τθρείται από τον τελικό αποδζκτθ τθσ δωρεάσ το οποίο και προςκομίηεται ςε κάκε 

ζλεγχο  προσ τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ.  

Θ ίδια ωσ άνω διαδικαςία εφαρμόηεται αναλόγωσ και για τθν μεταφορά τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ 

που βρίςκεται υπό τθν διαχείριςθ των τελωνειακϊν αρχϊν και διατίκεται κατόπιν ςχετικισ πράξθσ 

του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δωρεάν ςτο Τπουργείο Τγείασ.  
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Ειδικι περίπτωςθ παραλαβισ μθ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ από βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ. 

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του κοινοποιοφμενου άρκρου, ςτθν περίπτωςθ 

παραλαβισ αικυλικισ αλκοόλθσ από βιομθχανίεσ/ βιοτεχνίεσ που παραςκευάηουν αντιςθπτικά για 

λογαριαςμό του Τπουργείου Τγείασ, θ οποία δεν είναι ιδθ μετουςιωμζνθ, πρζπει πριν τθ 

χρθςιμοποίθςι τθσ να μετουςιϊνεται, ςτουσ χϊρουσ των εν λόγω βιομθχανιϊν/βιοτεχνιϊν, 

κατόπιν χοριγθςθσ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ μετουςίωςθσ από τθν κατά τόπον αρμόδια Χθμικι 

Τπθρεςία Ελζγχου.  

Για τον ςκοπό αυτό, πριν από τθ διαδικαςία τθσ μετουςίωςθσ, υποβάλλεται αίτθςθ από τθ 

βιομθχανία/βιοτεχνία αποδζκτθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτθ Χθμικι Τπθρεςία και ςτο Σελωνείο 

Ελζγχου για τθ χοριγθςθ ςχετικισ ζγκριςθσ μετουςίωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 

τθσ υπ’ αρικ. Φ.1554/811/17-12-2008 ΑΤΟΟ (Βϋ 2694). Κατόπιν τθσ αίτθςθσ αυτισ, θ Χθμικι 

Τπθρεςία Ελζγχου, εφ’ όςον πλθροφνται οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, χορθγεί τθ ςχετικι 

ζγκριςθ μετουςίωςθσ, με τισ προβλεπόμενεσ ςτο εν λόγω άρκρο μετουςιωτικζσ φλεσ, διαδικαςία θ 

οποία κα διεκπεραιϊνεται κατά προτεραιότθτα από τθν Χ.Τ. Θ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ πραγματοποιείται παρουςία των υπαλλιλων των εν λόγω Τπθρεςιϊν. Για τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ μετουςίωςθσ ςυντάςςεται πρωτόκολλο μετουςίωςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παρ. 2 του άρκρου 3 τθσ υπ’ αρικ. Φ.1554/811/17-12-2008 ΑΤΟΟ (Βϋ 2694), το οποίο 

ςυνυπογράφεται από τουσ παριςτάμενουσ υπαλλιλουσ των Σελωνειακϊν και Χθμικϊν Τπθρεςιϊν 

Ελζγχου, κακϊσ και από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ βιομθχανίασ/βιοτεχνίασ - αποδζκτθ τθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ. 

τθν περίπτωςθ μεταφοράσ αικυλικισ αλκοόλθσ από φορολογικι αποκικθ εμπορίασ αικυλικισ 

αλκοόλθσ προσ τισ προαναφερόμενεσ βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ, θ μετουςίωςθ διενεργείται 

ςφμφωνα με το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο (Α.Τ.Ο.Ο. Φ.1554/811/2008). 

 

4. Ζλεγχοσ νόμιμησ χρήςησ τησ αιθυλικήσ αλκοόλησ. 

Σζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του κοινοποιοφμενου άρκρου οι αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. (Σελωνειακζσ και Χθμικζσ Τπθρεςίεσ Ελζγχου) παρακολουκοφν και ελζγχουν 

τθ νόμιμθ χρθςιμοποίθςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, μετουςιωμζνθσ θ μθ, ςφμφωνα με το ιςχφον 

κανονιςτικό πλαίςιο. Για τον ςκοπό αυτό: 

α) τθν περίπτωςθ που ο τελικόσ αποδζκτθσ είναι δθμόςιο νοςοκομείο, κεραπευτιριο, κλινικι ι 

νοςθλευτικό ίδρυμα ο ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν υπ’ αρικ. Δ.936/32/93 (Βϋ489) Α.Τ.Ο. 

β) τθν περίπτωςθ παραλαβισ αικυλικισ αλκοόλθσ από τισ βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ για τθν 

παραςκευι αντιςθπτικϊν, οι εν λόγω βιομθχανίεσ/ βιοτεχνίεσ οφείλουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ 

που προβλζπονται ςτο άρκρο 4 τθσ υπ’ αρικ. Φ.1554/811/17-12-2008 ΑΤΟΟ (Βϋ 2694), ενϊ θ 
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παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ πραγματοποιείται 

από τθν αρμόδια Σελωνειακι και Χθμικι Τπθρεςία ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 7 

τθσ ωσ άνω απόφαςθσ.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

                                                                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Χθμικζσ Τπθρεςίεσ Γ.Χ.Κ. 
2. Σελωνεία Αϋ, Βϋ & Γϋ Σάξθσ 
3. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
Ι. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ) 
Σμιμα Εϋ- Ανάπτυξθσ Διαδικτυακϊν Ιςτοτόπων και Διαχείριςθσ 
(για ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ) 
ΙΙ. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν 
Τποδιεφκυνςθ Βϋ- Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν Σελωνείων 
Σμιμα Εϋ 
(για ανάρτθςθ ςτο portal) 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 
4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..) Α.Α.Δ.Ε. - Σμιμα Βϋ 
5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων & Επικοινωνίασ Α.Α.Δ.Ε. 
6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Α.Α.Δ.Ε 
7. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε. 
8. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ, Αχαΐασ 
9. Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ Α.Α.Δ.Ε. 
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ 
10 . Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ 
11. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 

Μθτροπόλεωσ 12-14, ΣΚ 105 63 –Ακινα 
e-mail: oee@oe-e.gr  

12. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 
Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 - Ακινα 
e-mail: keeuhcci@uhc.gr  

13. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα 
e-mail: info@acc.gr  

14. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
Ακαδθμίασ 18, ΣΚ 106 71 – Ακινα 

mailto:oee@oe-e.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acc.gr
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e-mail: info@acsmi.gr  
15 . φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (.Ε.Β.) 

Ξενοφϊντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα 
e-mail:info@sev.org.gr  

16. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 
Καραΐςκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
e-mail: oete@oete.gr  

17. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Πειραιϊσ – Ακθνϊν 
Σςαμαδοφ 38, ΣΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑ 

18.φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 
Ξενοφϊντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail: info@sev.org.gr   

19. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ποτϊν (ΕΑΟΠ) 
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 
Χαλκοκονδφλθ 34, ΣΚ 163 46 – Θλιοφπολθ, e-maΙl: info@seaop.gr  

20. Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ποτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Π.) 
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 
Κρϊμνθσ 47, ΣΚ 164 52 – Αργυροφπολθ e-maΙl : sp@downtown.com.gr  

21. φνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΕΟ) Νίκθσ 34, Σ.Κ. 105 57 – Ακινα e-mail: seo@wine.org.gr  
22. Ζνωςθ Οινοποιϊν Ελλάδασ Αβζρωφ 14, Σ.Κ. 172 35 – Δάφνθ 
23. φνδεςμοσ Οινοποιϊν Ελλάδασ Αλκιβιάδου 24, Σ.Κ. 104 39 - Ακινα 
24 . Κεντρικι υνεταιριςτικι Ζνωςθ Αμπελοοινικϊν Προϊόντων (ΚΕΟΟΕ) 
         Λουίηθσ Ριανκοφρ 73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκθποι e-mail: keosoe@otenet.gr  
25. Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Προϊόντων Ελλάδοσ (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.) 
        Νίκθσ 50Α, 105 58 Ακινα, e-maΙl: enapape@gmail.com 
26. Ελλθνικι Ζνωςθ Ηυκοποιϊν 
        Κθφιςοφ 102 , Σ.Κ. 122 41 Αιγάλεω e-mail: info@ellinikienosizithopoion.gr  
23. φνδεςμοσ Μικρϊν Ανεξάρτθτων Ηυκοποιείων Ελλάδασ (ΜΑΗΕ) 
        Λεωφ. πάτων 187, Σ.Κ. 153 51, Παλλινθ 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γεν. Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
     α. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
     β. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Π.Α. - Σμιμα Βϋ 
     γ. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν Σμιμα Αϋ 
     δ. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων Σμιμα Δϋ 
3. Γενικι Δ/νςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
     Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 
4. Γεν. Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 

 α. Γραφείο κ. Προϊςταμζνθσ Γενικισ Δ/νςθσ Γ.Χ.Κ. 
 β. Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Σροφίμων -Σμιμα Α’ 
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