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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίθςθ τθσ αρ.πρ.Α.1121/19.05.2020 Απόφαςθσ Τφυπουργοφ Οικονομικών 

«Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ αποςτολισ, παραλαβισ, 

ειςαγωγισ, εξαγωγισ καπνοφ, ειςαγωγισ βιομθχανοποιθμζνων καπνών, καταςκευισ, 

αποςτολισ, παραλαβισ, ειςαγωγισ, εξαγωγισ εξοπλιςμοφ παραγωγισ βιομθχανοποιθμζνων 

καπνών κακώσ και κάκε άλλο ςχετικό ηιτθμα».  

 
ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν αρ.πρ.Α.1121/19.05.2020 Aπόφαςθ του 

Τφυπουργοφ Οικονομικϊν (Φ.Ε.Κ. 2137 Βϋ/03.06.2020) και ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:  

Η ωσ άνω Τπουργικι Απόφαςθ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 100Α του 

ν.2960/01, «Εκνικόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ» (Αϋ265), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςτα πλαίςια 

κακοριςμοφ του απαιτοφμενου κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν διαδικαςία αδειοδότθςθσ των προςϊπων 

που εμπλζκονται ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα καπνοφ και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν αποςκοπϊντασ 

ςτον ζλεγχο των διακινιςεων του καπνοφ και των βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν κακϊσ και του 

εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι βιομθχανοποιθμζνων προϊόντων ςτθν χϊρα μασ, 

ςυμβάλλοντασ με τον τρόπο αυτό ςτθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ των παράνομων δραςτθριοτιτων που 

ςχετίηονται με το λακρεμπόριο καπνικϊν προϊόντων.  

Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ εν λόγω απόφαςθσ, δεν ζχουν εφαρμογι τα άρκρα 59, 60 και 61 του β.δ. 

13/16.04.1920 «Περί Κϊδικοσ Νόμων περί Φορολογίασ Καπνοφ» (Αϋ86), με τισ διατάξεισ των οποίων 

ρυκμίηονται ηθτιματα αναφορικά με τθν ειςαγωγι-εξαγωγι, πϊλθςθ και διακίνθςθ μθχανθμάτων των 

καπνοβιομθχανιϊν, εξαρτθμάτων και ανταλλακτικϊν αυτϊν, κακϊσ με το νζο κανονιςτικό πλαίςιο 

παρζχεται ζνα εκςυγχρονιςμζνο και προςαρμοςμζνο ςτισ νζεσ απαιτιςεισ ςφςτθμα αδειοδότθςθσ για τθν 

παρακολοφκθςθ του εξοπλιςμοφ παραγωγισ προϊόντων καπνοφ. Κατά ςυνζπεια, οι αρμοδιότθτεσ που 

είχαν περιζλκει ςφμφωνα με το άρκρ. 280 του ν.3852/2010 (Αϋ87) και των οριηομζνων ςτο Κεφ.Θ, 

εδαφίων α και β τθσ αρικμ.1063649/790/Α0006/03.08.2004 ΑΤΟ ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ για τθν 
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διαδικαςία χοριγθςθσ εγκρίςεων ςτισ καπνοβιομθχανίεσ ςτισ περιπτϊςεισ που αυτζσ ειςάγουν ι εξάγουν 

ι διακινοφν ι πωλοφν μθχανιματα, εξαρτιματα ι ανταλλακτικά αυτϊν, παφουν να αςκοφνται από 

03.06.2020. 

Αναλυτικότερα επί των άρκρων, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:  

Με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 1 προςδιορίηεται καταρχάσ ο ςκοπόσ και το πεδίο εφαρμογισ αυτισ, 

ςφμφωνα με το οποίο κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ: 

α) για τθν αποςτολι ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ, για τθν παραλαβι από άλλο κράτοσ-μζλοσ, για τθν 

ειςαγωγι, εξαγωγι καπνοφ, 

β) για τθν ειςαγωγι των βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν. 

γ) για τθν καταςκευι, αποςτολι, παραλαβι, ειςαγωγι και εξαγωγι εξοπλιςμοφ παραγωγισ 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν. 

Επιπρόςκετα, με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ κακορίηονται οι αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ, τθν 

τροποποίθςθ, ανάκλθςθ και ακφρωςθ των λόγω αδειϊν κακϊσ και για τθν εποπτεία και τον ζλεγχο των 

προςϊπων ςτα οποία αυτζσ χορθγοφνται, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωςθ ςυνυποβαλλόμενα με τθν 

αίτθςθ δικαιολογθτικά κακϊσ και οι διαδικαςίεσ χοριγθςθσ, τροποποίθςθσ, ανάκλθςθσ και ακφρωςισ 

τουσ. 

Ειδικότερα: 

α.  Με τισ ρυκμίςεισ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Α’ (άρκρα 2-3) τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ δίνονται οι 

απαραίτθτοι οριςμοί για τθν άδεια, τον εξοπλιςμό παραγωγισ, τον καπνό, τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά 

και αποςαφθνίηεται θ ζννοια τθσ ειςαγωγισ καπνοφ, βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν και εξοπλιςμοφ 

παραγωγισ. Σζλοσ, ορίηονται οι αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ, τθν τροποποίθςθ, τθν ανάκλθςθ 

και ακφρωςθ των προβλεπόμενων αδειϊν του άρκρου 1 κακϊσ και για τθν εποπτεία και τον ζλεγχο των 

προςϊπων ςτα οποία χορθγοφνται οι εν λόγω άδειεσ. 

β.  Με τισ ρυκμίςεισ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Β΄, κακορίηονται οι διαδικαςίεσ, οι όροι και οι προχποκζςεισ 

για τθν ζκδοςθ, τθν τροποποίθςθ, τθν ανάκλθςθ και ακφρωςθ των προαναφερόμενων αδειϊν. Σο 

κεφάλαιο Βϋ διακρίνεται ςε ΜΕΡΟ Α΄ (άρκρα 4-8), με τισ ρυκμίςεισ του οποίου προβλζπεται θ 

διαδικαςία, οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν ζκδοςθ, τθν τροποποίθςθ, ανάκλθςθ και ακφρωςθ των 

αδειϊν για τον καπνό και τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά και οι υποχρεϊςεισ των προςϊπων αυτϊν και 

ΜΕΡΟ Β΄ (άρκρα 9-10), με τισ ρυκμίςεισ του οποίου κακορίηεται θ διαδικαςία, οι όροι και οι 

προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ, τθν τροποποίθςθ, τθν ανάκλθςθ και ακφρωςθ των αδειϊν για τον 

εξοπλιςμό παραγωγισ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ των προςϊπων αυτϊν. 

Με το άρκρο 4 κακορίηονται οι προχποκζςεισ και τα δικαιολογθτικά ζκδοςθσ άδειασ για τθν 

αποςτολι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ, παραλαβι από άλλο κράτοσ-μζλοσ, ειςαγωγι, εξαγωγι καπνοφ και 

ειςαγωγι βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν. Επιπλζον με το ίδιο άρκρο προβλζπονται οι περιπτϊςεισ για τισ 

οποίεσ δεν απαιτείται θ ζκδοςθ των αδειϊν αυτϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι εγκεκριμζνοι αποκθκευτζσ 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν δεν απαιτείται να λάβουν άδεια για τθν αποςτολι, παραλαβι, ειςαγωγι, 

εξαγωγι καπνοφ κακόςον ζχουν ιδθ ελεγχκεί οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ 
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τουσ και είναι ιδθ καταγεγραμμζνοι ςε θλεκτρονικό μθτρϊο (μθτρϊο SEED ςε επίπεδο Ε.Ε., υποςφςτθμα 

αδειϊν-εγκρίςεων ICISnet). Ωςτόςο, παραμζνει θ υποχρζωςι τουσ για τθν υποβολι των τριμθνιαίων 

καταςτάςεων, προκειμζνου για τθν βζλτιςτθ παρακολοφκθςθ των διακινιςεων των προϊόντων αυτϊν. 

Ακόμθ, δεν απαιτείται για τουσ ίδιουσ θ ζκδοςθ άδειασ ειςαγωγισ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν εφόςον 

τα προϊόντα τίκενται άμεςα ςτθ φορολογικι τουσ αποκικθ. 

Επιπλζον, με το άρκρο 5 κακορίηεται θ διαδικαςία ζκδοςθσ των αδειϊν που προβλζπονται ςτο 

Μζροσ Α’ τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, ενϊ με τα άρκρα 6 και 7 προβλζπονται οι περιπτϊςεισ 

τροποποίθςθσ, ανάκλθςθσ και ακφρωςισ των εν λόγω αδειϊν και ο χρόνοσ ιςχφοσ αυτϊν, αντίςτοιχα.  

Επιπρόςκετα, με το άρκρο 8 κακορίηονται αναλυτικά οι υποχρεϊςεισ για τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ςτα οποία χορθγοφνται οι άδειεσ που αφοροφν τθν ενδοκοινοτικι διακίνθςθ, ειςαγωγι και 

εξαγωγι του καπνοφ, με εξαίρεςθ από τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν για τα πρόςωπα που ζχουν 

λάβει άδεια ειςαγωγισ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν. τισ εν λόγω υποχρεϊςεισ ςυμπεριλαμβάνεται και 

θ υποχρζωςθ τριμθνιαίασ υποβολισ ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, μζχρι 

και τθν 10θ θμζρα του μινα που ακολουκεί το τρίμθνο, «Κατάςταςθσ ςυναλλαγϊν καπνοφ», ςφμφωνα με 

το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, αναφορικά με τισ διενεργθκείςεσ αποςτολζσ, παραλαβζσ, ειςαγωγζσ, 

εξαγωγζσ καπνοφ.  

Με το άρκρο 10 κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ των προςϊπων ςτα οποία χορθγοφνται οι άδειεσ που 

αφοροφν τθν καταςκευι, ενδοκοινοτικι διακίνθςθ, ειςαγωγι και εξαγωγι του εξοπλιςμοφ παραγωγισ 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται θ τιρθςθ των ςχετικϊν Βιβλίων, 

ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙV, ςτισ εγκαταςτάςεισ των επιτθδευματιϊν με ςτόχο τθν 

βζλτιςτθ παρακολοφκθςθ των διακινιςεων του εξοπλιςμοφ παραγωγισ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν και 

τον εντοπιςμό του προοριςμοφ τουσ. Η ενθμζρωςθ των εν λόγω Βιβλίων γίνεται το αργότερο εντόσ 5 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα που πραγματοποιικθκε θ καταςκευι, ενδοκοινοτικι διακίνθςθ, 

ειςαγωγι και εξαγωγι  του εξοπλιςμοφ. Επιπλζον, προβλζπεται θ υποβολι διλωςθσ πριν από κάκε 

παραλαβι, αποςτολι, εξαγωγι, ειςαγωγι εξοπλιςμοφ ζτςι ϊςτε το τελωνείο να ζχει τα απαιτοφμενα 

ςτοιχεία για τθν διενζργεια ελζγχων. το ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι, ςτισ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ ι 

εξαγωγισ μθχανιματοσ ι μζρουσ αυτοφ, θ εν λόγω διλωςθ μαηί με το αντίγραφο τθσ παραγγελίασ 

υποβάλλεται ωσ υποςτθρικτικό ζγγραφο με τθν απόδοςθ MRN ςτθ διαςάφθςθ ςυμπλθρϊνοντασ ςτθ κζςθ 

44 του κατά περίπτωςθ τελωνειακοφ παραςτατικοφ ειςαγωγισ ι εξαγωγισ τον τετραψιφιο κωδικό (1Ε63) 

με τθν περιγραφι «Δήλωςη Εξοπλιςμού Βιομηχανοποιημένων Καπνών και Αντίγραφο Παραγγελίασ 

(Α.1121/19.05.2020 ΑΥΟ)».  τθν περίπτωςθ ειςαγωγισ ι εξαγωγισ εξοπλιςμοφ που κατατάςςεται ςτουσ 

κωδ. .Ο. 84781000 και 84789000 και χρθςιμοποιείται για ςκοποφσ άλλουσ πζραν τθσ παραγωγισ 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, όπωσ θ μεταποίθςθ ακατζργαςτου καπνοφ, ςυνυποβάλλεται ωσ 

υποςτθρικτικό ζγγραφο του ςχετικοφ τελωνειακοφ παραςτατικοφ υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, από 

τθν οποία προκφπτει ότι πρόκειται για εξοπλιςμό που δεν χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν,  με τον τετραψιφιο κωδικό (1Ε64). 

ΑΔΑ: 6Γ9346ΜΠ3Ζ-ΞΕΖ



4 
 

Επιςθμαίνεται ότι ωσ προσ τον αναηιτθςθ των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ ι 

εξαγωγισ εγγράφων ςτθν περίπτωςθ που θ αρμόδια τελωνειακι αρχι ελζγχου είναι διαφορετικι από τθν 

τελωνειακι αρχι υποβολισ των παραςτατικϊν ειςαγωγισ ι εξαγωγισ, εφαρμογι ζχουν οι ειδικότερεσ 

οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν αρικμ. ΔΔΘΣΟΚ Δ 111544ΕΞ2017 ΕΜΠ/03.03.2017 εγκφκλιο του Διοικθτι 

τθσ ΑΑΔΕ. 

γ.  Περαιτζρω, με τισ ρυκμίςεισ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Γ΄ (άρκρο 11) προβλζπεται θ διενζργεια των 

απαιτοφμενων ελζγχων από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ τιρθςθσ των 

προβλεπομζνων από τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ υποχρεϊςεων κακϊσ και θ επιβολι των ανάλογων 

κυρϊςεων ςε περίπτωςθ παρατυπίασ ι παράβαςθσ. 

δ.  Με τισ ρυκμίςεισ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Δ΄ (άρκρα 12-13) ειςάγονται οι μεταβατικζσ διατάξεισ και θ 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ εν λόγω Απόφαςθσ. 

Ειδικότερα με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 12, προβλζπεται θ αναγκαία μεταβατικι περίοδοσ των 

τριϊν μθνϊν προκειμζνου τα πρόςωπα που ζχουν καταςκευάςει, παραλάβει από Κράτοσ-Μζλοσ, ι 

ειςάγει από Σρίτθ Χϊρα μθχανιματα ι μζροσ αυτϊν να καταγράψουν τα μθχανιματα ι μζροσ αυτϊν που 

βρίςκονται τθν 03.06.2020 ςτθν κατοχι τουσ. Σθν ίδια ωσ άνω υποχρζωςθ ζχουν και τα πρόςωπα που 

ζχουν λάβει άδεια ςφςταςθσ καπνοβιομθχανίασ ι επαγγελματικοφ εργαςτθρίου και κατζχουν εξοπλιςμό 

για τθν παραγωγι βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν τθν 03.06.2020. Σα μθχανιματα ι μζροσ αυτϊν κα 

πρζπει να δθλωκοφν ςτισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ το αργότερο μζχρι 02.09.2020 και πρζπει να είναι 

καταχωρθμζνα ςτα ςχετικά Βιβλία εντόσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ διλωςθσ 

αποκεμάτων. 

Επιπλζον, για τθν ομαλι προςαρμογι των προςϊπων τα οποία ιδθ δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα 

αυτό και οφείλουν να λάβουν τισ άδειεσ που προβλζπονται ςτα άρκρα 4 και 9 τθσ εν λόγω απόφαςθσ κατά 

τθν πρϊτθ περίοδο εφαρμογισ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των αδειϊν αυτϊν, τθν 

εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ κακϊσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ ρυκμίςεισ τθσ κοινοποιοφμενθσ 

απόφαςθσ, παρζχεται για τθν μεταβατικι περίοδο, θ δυνατότθτα άμεςθσ χοριγθςθσ των εν λόγω αδειϊν 

με απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ. Οι αιτιςεισ για τθν χοριγθςθ των ανωτζρω αδειϊν πρζπει να 

υποβάλλονται το αργότερο μζχρι 02.08.2020. Για το λόγο αυτό καλοφνται οι αρμόδιεσ Σελωνειακζσ 

περιφζρειεσ να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν άμεςθ χοριγθςθ των εν λόγω αδειϊν ενϊ ο 

ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν υποβολι των αιτιςεων. Σα 

τελωνεία κα πρζπει να προβοφν ςτθν ζγκαιρθ κεϊρθςθ των προβλεπόμενων από τθν κοινοποιοφμενθ 

Απόφαςθ Βιβλίων «Μθχανθμάτων» και «Μζρουσ Μθχανθμάτων». 

θμειϊνεται επίςθσ, ςε ότι αφορά τθν παρακολοφκθςθ των μθχανθμάτων ι μζρουσ αυτϊν 

παρζχεται προσ διευκόλυνςθ των ανωτζρω προςϊπων εναλλακτικά θ δυνατότθτα τιρθςθσ των 

προβλεπομζνων ςτο άρκρο 10 βιβλίων με χειρόγραφο τρόπο για τθ μεταβατικι περίοδο μζχρι και 

02.08.2020. 

Σζλοσ, με το άρκρο 13 ορίηεται ωσ ζναρξθ ιςχφοσ των ανωτζρω ρυκμίςεων που κακορίηονται με τθν 

κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ θ 03.06.2020, θ οποία είναι και θμερομθνία  κζςθσ ςε παραγωγικι λειτουργία 
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των προαναφερόμενων αδειϊν ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Σελωνειακϊν Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν 

ICISnet, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 του ν.4410/2016. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ Διανομισ: 

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 κοινοποίθςθ: 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν  

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Τπουργείο Εςωτερικϊν 

Γενικι Δ/νςθ Αποκζντρωςθσ & Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

4. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ 

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 

Δ/νςθ Οικονομικοφ (email: oikonomiko@attica.gr)  

5. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θεςςαλίασ – τερεάσ Ελλάδασ 

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 

Δ/νςθ Οικονομικοφ (email: do@apdthest.gov.gr) 

6. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ 

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 

Δ/νςθ Οικονομικοφ (email: ntontis@apdhp-dm.gov.gr) 

7. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου 

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 

Δ/νςθ Οικονομικοφ (email:do@apd-depin.gov.gr) 

8. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ - Θράκθσ 

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 

Δ/νςθ Οικονομικοφ (email: do@damt.gov.gr) 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 
 
 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

email:%20oikonomiko@attica.gr
email:%20do@apdthest.gov.gr
email:%20ntontis@apdhp-dm.gov.gr
file://s9990102/PUBLIC/DEFK_public/Γ_TMHMA-ΚΑΠΝΙΚΑ/κατερινα/ΚΑΤΕΡΙΝΑ%20ΠΑΝΑΓΗ/Απόφαση%20άρθρ.1%20ν.4410_2016/2018.06.11%20Στοιχεία%20από%20Αποκεντρωμένες%20Διοικήσεις.docx
email:%20do@damt.gov.gr
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9. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου 

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 

Δ/νςθ Οικονομικοφ  

Ακτι Μιαοφλθ 83 & Μπότςαρθ 2-8 

Σ.Κ. 185 38 Πειραιάσ 

10. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ 

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 

Δ/νςθ Οικονομικοφ  

Λεωφ. Ικάρου & τ. πανάκθ 2 

Σ.Κ.71307, Ηράκλειο 

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

12. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

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

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

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

16. 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 

17. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 

Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531, Πειραιάσ 

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

        Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531, Πειραιάσ 

19. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ 

        Κουντουριϊτου 13 – Σ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ 

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

        Πανεπιςτθμίου 6 – Σ.Κ. 10671, Ακινα 

21. JT International Hellas AEBE 

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

22. Imperial Tobacco Hellas 

        Κλειςκζνουσ 300, Σ.Κ.15344 – Γζρακασ Αττικισ 

23. British American Tobacco Hellas A.E. 

       Αγίου Θωμά 27, Σ.Κ 15124 – Μαροφςι Αττικισ 

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

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

25. Καπνοβιομθχανία «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΕ»  

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

26. Καπνοβιομθχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»   
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        26ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεςςαλονίκθσ - Σ.Κ. 61100 – Κιλκίσ 

27. Καπνοβιομθχανία ΕΚΑΠ Α.Ε.  

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

28. «E.L. WOLFWAY TOBACCO LTD» 

         Ναυπλίου 18 - Σ.Κ. 14452 - Μεταμόρφωςθ Αττικισ 

29. EURO PACK COMPANY E.E. 

        5ο χιλιόμετρο Περιφερειακισ Εκνικισ Οδοφ 

        Λάριςασ – Βόλου – Σ.Κ. 41500 

30. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι  

        Πειραιϊσ 46 - Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ   

31. Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Μεταποίθςθσ και Εταιρειϊν Εμπορίασ Καπνοφ  

        Αριςτοτζλουσ 6 – Σ.Κ. 54623 Θεςςαλονίκθ (με τθν παράκλθςθ να ενθμερωκοφν τα μζλθ του) 

32. Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ του Χαραλάμπουσ 

 

Γ. Εςωτερικι Διανομι: 

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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