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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη τησ αρ.πρ.Α.1277/14.12.2020 Απόφαςησ Διοικητή τησ Α.Α.Δ.Ε. 

«Καθοριςμόσ όρων, προχποθζςεων και διαδικαςιών για τη χορήγηςη τησ απαλλαγήσ από τον 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωςησ και κάθε ειδική ειςφορά υπζρ τρίτων των βιομηχανοποιημζνων 

καπνών καθώσ και τησ απαλλαγήσ από τον Φόρο Κατανάλωςησ του ηλεκτρικά θερμαινόμενου 

προϊόντοσ καπνοφ ςφμφωνα με την περ. γ) τησ παρ. 1 του άρθρου 102 ςε ςυνδυαςμό με το 

άρθρο 53Α του ν.2960/2001».  

 
ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν αρ.πρ.Α.1277/14.12.2020 απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 5683 Βϋ/23.12.2020), θ οποία εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων 

του άρκρου 102 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 53Α του ν.2960/01, «Εκνικόσ Σελωνειακόσ 

Κϊδικασ» (Αϋ265), ςτα πλαίςια κακοριςμοφ του απαιτοφμενου κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν διαδικαςία 

απαλλαγισ από τον ΕΦΚ και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων των βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν που 

χρθςιμοποιοφνται για επιςτθμονικι ζρευνα και διεξαγωγι δοκιμϊν που ςχετίηονται με τθν ποιότθτα 

αυτϊν, κακϊσ και τον Φόρο Κατανάλωςθσ (Φ.Κ.) του θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ που 

προορίηεται αποκλειςτικά για αναλφςεισ και δοκιμζσ ςχετικζσ με τθν ποιότθτα αυτοφ. Ειδικότερα, με τθν 

εν λόγω απόφαςθ κακιερϊνονται επιμζρουσ διαδικαςίεσ, όροι και προχποκζςεισ κακϊσ και οι λοιπζσ 

λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ απαλλαγισ από τον ΕΦΚ και τον Φ.Κ. με κριτιριο τον ςκοπό 

(επιςτθμονικι ι ποιοτικι δοκιμι) και το είδοσ των καπνικϊν προϊόντων που προορίηονται να 

χρθςιμοποιθκοφν. Σα βαςικά ςθμεία τθσ απόφαςθσ αυτισ ςυνοψίηονται κατωτζρω. 

Με τα άρθρα 1 και 2 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ κακορίηεται ο ςκοπόσ και το πεδίο εφαρμογισ 

τθσ και δίνονται οι απαραίτθτοι οριςμοί για τουσ βαςικοφσ όρουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ. Ειδικότερα, κακορίηεται με ςαφινεια θ ζννοια των δειγμάτων τα οποία χρθςιμοποιοφνται για 

τισ ποιοτικζσ δοκιμζσ, των καπνικϊν προϊόντων αναφοράσ τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθ διεξαγωγι 
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επιςτθμονικισ ζρευνασ, διευκρινίηεται ο όροσ που χρθςιμοποιείται για τα προϊόντα που προκφπτουν μετά 

τθν ολοκλιρωςθ των επιςτθμονικϊν ερευνϊν ι ποιοτικϊν δοκιμϊν και αποςαφθνίηεται θ ζννοια τθσ 

ποιοτικισ δοκιμισ και τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ.  

Επιπλζον, με το άρθρο 3 τθσ απόφαςθσ ορίηεται ωσ αρμόδια τελωνειακι αρχι για τθ χοριγθςθ τθσ 

απαλλαγισ, τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν το τελωνείο, το 

οποίο είναι αρμόδιο για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. 

Με τισ ρυκμίςεισ του ΜΕΡΟΤ Α’ (άρθρα 4,5,6 και 7) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Β’ κακορίηονται θ διαδικαςία, 

οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ 

τρίτων των βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν που ειςάγουν ι παραλαμβάνουν πρόςωπα για ςκοποφσ 

επιςτθμονικισ ζρευνασ. 

Με το άρθρο 4 τθσ απόφαςθσ ορίηονται τα δικαιοφχα πρόςωπα απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. και κάκε 

ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων κατά τθν ειςαγωγι ι παραλαβι των καπνικϊν προϊόντων αναφοράσ με ςκοπό 

τθ διεξαγωγι επιςτθμονικισ ζρευνασ. Επιπλζον, ςτο άρθρο 5 τθσ απόφαςθσ κακορίηονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ χοριγθςθσ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων των καπνικϊν 

προϊόντων αναφοράσ που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιςτθμονικι ζρευνα. 

Με το άρθρο 6 τθσ απόφαςθσ προβλζπεται θ διαδικαςία ειςαγωγισ ι παραλαβισ 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων από τα 

δικαιοφχα πρόςωπα του άρκρου 4. υγκεκριμζνα: 

1. Ωσ προσ την υποβολή και τον τρόπο ςυμπλήρωςησ του τελωνειακοφ παραςτατικοφ κατά την ειςαγωγή 

καπνικών προϊόντων που προορίηονται για επιςτθμονικζσ εξετάςεισ, αναλφςεισ ι δοκιμζσ: 

Τποβάλλεται θλεκτρονικά τελωνειακι διαςάφθςθ ειςαγωγισ με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικότερα των 

ακόλουκων κζςεων:  

-θζςη 37 «Καθεςτώσ: 40 00  

-θζςη  37β: C33  

-θζςη 44: Σ05 «Απαλλαγι από Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά που προορίηονται 

για επιςτθμονικζσ εξετάςεισ, αναλφςεισ ι δοκιμζσ (παρ. 1γ άρκρο 102 ν.2960/2001 και άρκρα 67-73 

ν.1684/1987)»  

 Επίςθσ, αναφορικά με τα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τον ΕΦΚ και κάκε 

ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων ςυμπλθρϊνονται ςτθ κζςθ 44 «Ειδικζσ Μνείεσ/προςκομιηόμενα 

ζγγραφα/πιςτοποιθτικά» οι ακόλουκοι κωδικοί:  

1897: Επιςτθμονικι μελζτθ διενζργειασ ζρευνασ (Αρικ. Α 1277/14-12-2020 Απόφαςθ Διοικθτι 

ΑΑΔΕ) 

1898: Βεβαίωςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ (Αρικ. Α 1277/14-12-20 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ)  

1911: Τπεφκυνθ Διλωςθ του αρ. 8 του ν. 1599/86 

 Κατά τα λοιπά και όςον αφορά ςτθ διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ των υποςτθρικτικϊν 

διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ αρικ.: ΔΣΔ Α 1184721 ΕΞ 

2016/16.12.2016 (Βϋ 4488)  
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2. Ωσ προσ την υποβολή και τον τρόπο ςυμπλήρωςησ του τελωνειακοφ παραςτατικοφ κατά την 

παραλαβή των καπνικών προϊόντων αναφοράσ από φορολογική αποθήκη τησ χώρασ ή άλλου κράτουσ 

μζλουσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (ΕΕ) : 

 Τποβάλλεται Διλωςθ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.) με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικότερα των 

ακόλουκων κζςεων: : 

-θζςη  37β: Σ01 

 Επίςθσ, αναφορικά με τα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τον ΕΦΚ και κάκε 

ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων ςυμπλθρϊνονται ςτθ κζςθ 44.2 «Ειδικζσ Μνείεσ/προςκομιηόμενα 

ζγγραφα/πιςτοποιθτικά» τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. οι ακόλουκοι κωδικοί:  

1Ε79: Επιςτθμονικι μελζτθ διενζργειασ ζρευνασ (Αρικ. Α 1277/14-12-2020 Απόφαςθ Διοικθτι 

ΑΑΔΕ) 

1Ε80: Βεβαίωςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ (Αρικ. Α 1277/14-12-20 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ)  

1Ε77: Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/1986  απαλλαγισ φόρων καπνικϊν προϊόντων για επιςτθμονικζσ 

και ποιοτικζσ δοκιμζσ (Α.1277/14.12.2020 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ) 

Κατά τα λοιπά και όςον αφορά ςτθ διαδικαςία υποχρεωτικισ θλεκτρονικισ υποβολισ των υποςτθρικτικϊν 

εγγράφων τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν αρικ. A.1437/20.11.2019 (Βϋ 4443) Απόφαςθ Διοικθτι 

ΑΑΔΕ 

τισ περιπτϊςεισ που τα δικαιοφχα πρόςωπα του άρκρου 4 τθσ απόφαςθσ παραλαμβάνουν καπνικά 

προϊόντα αναφοράσ από φορολογικι αποκικθ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ κα ακολουκείται θ 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Κεφάλαιο Δ του Μζρουσ Ι. «ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΙΚΕ ΔΙΑΚΙΝΗΕΙ» τθσ αρικ. 

ΔΕΦΚ Γ 5054303/27.12.2010 ( ΑΔΑ:4IIPH-4) ΕΔΤΟ ςχετικά με τισ οδθγίεσ παραλαβισ προϊόντων υπό 

κακεςτϊσ αναςτολισ με βάςθ τθν άδεια εγγεγραμμζνου παραλιπτθ που ζχει χορθγθκεί ςφμφωνα με το 

άρκρο 5 τθσ αρικ. Δ.424/277/19.03.1993 ΑΤΟ. 

Η απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ., κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων οριςτικοποιείται, ςφμφωνα με το 

άρθρο 7 εφόςον το δικαιοφχο πρόςωπο του άρκρου 4 τθσ απόφαςθσ προςκομίςει ςτθν αρμόδια 

τελωνειακι αρχι υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 μαηί με τα αποδεικτικά ςτοιχεία που βεβαιϊνουν 

τθν πραγματοποίθςθ των επιςτθμονικϊν ερευνϊν. Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθ οριςτικοποίθςθ τθσ 

απαλλαγισ αποτελεί θ αναγραφι ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ποςότθτασ των απαλλαςςόμενων από ΕΦΚ 

καπνικϊν προϊόντων αναφοράσ που χρθςιμοποιικθκαν και καταςτράφθκαν εντελϊσ κατά τθν 

πραγματοποίθςθ των επιςτθμονικϊν δοκιμϊν. τθν περίπτωςθ όπου οι απαλλαςςόμενεσ από ΕΦΚ και 

κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων των καπνικϊν προϊόντων αναφοράσ δεν χρθςιμοποιικθκαν ι δεν 

καταςτράφθκαν ολοςχερϊσ κατά τθ διάρκεια των επιςτθμονικϊν ερευνϊν, οι εναπομείναςεσ ποςότθτεσ 

των καπνικϊν προϊόντων αναφοράσ καταςτρζφονται ενϊπιον τθσ επιτροπισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 37 του ν.2960/2001, κατόπιν αίτθςθσ του δικαιοφχου απαλλαγισ 

προςϊπου.  

Με τισ ρυκμίςεισ του ΜΕΡΟΤ Β΄ (άρθρα 8, 9 και 10) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Β΄, κακορίηεται θ διαδικαςία 

ςφμφωνα με τθν οποία παρζχεται θ δυνατότθτα ςτα πρόςωπα που ζχουν λάβει τθν προβλεπόμενθ από τισ 

ΑΔΑ: Ψ5ΕΦ46ΜΠ3Ζ-6ΛΕ



4 
 

διατάξεισ του άρκρου 64 του ν.2960/2001 άδεια εγκεκριμζνου αποκθκευτι βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν 

να πραγματοποιοφν ποιοτικζσ δοκιμζσ ςε δείγματα βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν και θλεκτρικά 

κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ που βρίςκονται εντόσ φορολογικισ τουσ αποκικθσ με ςκοπό τθν 

απόκτθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν, με απαλλαγι από τθν καταβολι του αναλογοφντοσ Ε.Φ.Κ., κάκε ειδικι 

ειςφορά υπζρ τρίτων και του Φ.Κ. αντίςτοιχα. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρθρο 8 ωσ απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ αυτισ ςτα ανωτζρω πρόςωπα, τίκεται θ λειτουργία εντόσ 

των εγκαταςτάςεϊν τουσ εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου ςτα οποία κα διεξάγονται οι ςχετικζσ αναλφςεισ 

των δειγμάτων, κατά τθ διάρκεια των οποίων αυτά κα πρζπει να καταναλϊνονται και να καταςτρζφονται. 

Επιςθμαίνεται ότι, για τθν είςοδο των απαλλαςςομζνων ποςοτιτων των προϊόντων αυτϊν ςτθ 

φορολογικι αποκικθ απαιτείται προθγουμζνωσ θ χοριγθςθ των απαραίτθτων κωδικϊν προϊόντων για 

τθν παρακολοφκθςι τουσ ςτο υποςφςτθμα ΕΦΚ ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με 

τισ αρ.Φ.44/19/16.01.2001 και Φ.914/557/24.09.2003 εγκυκλίουσ διαταγζσ. το ίδιο άρκρο προβλζπεται θ 

χοριγθςθ απαλλαγισ ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που τα προοριηόμενα για τθ διεξαγωγι των ποιοτικϊν 

δοκιμϊν δείγματα δεν χρθςιμοποιικθκαν για τον ςκοπό για τον οποίο προορίηονταν ι δεν 

καταςτράφθκαν ολοςχερϊσ κατά τθ διάρκεια αυτϊν, κζτοντασ ωσ προχπόκεςθ τθν καταςτροφι τουσ από 

τθν επιτροπι που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του ν.2960/01. 

Προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ πραγματοποίθςθ των ποιοτικϊν δοκιμϊν ςτα κατά τα ανωτζρω 

δείγματα καπνικϊν προϊόντων, τα δικαιοφχα τθσ απαλλαγισ πρόςωπα οφείλουν ςφμφωνα με το άρθρο 9 

τθσ απόφαςθσ να υποβάλλουν, κατά τθν ζξοδο αυτϊν από τθ φορολογικι αποκικθ, θλεκτρονικά Δ.Ε.Φ.Κ. 

για τθν απαλλαγι τουσ από τον Φ.Κ., ι ΕΦ.Κ. και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων, ςυμπλθρϊνοντασ τον 

κωδικό ατελείας “Τ01” που αφορά τισ επιςτθμονικζσ και ποιοτικζσ δοκιμζσ. τθν Δ.Ε.Φ.Κ. επιςυνάπτονται 

υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται θ αποκλειςτικι χριςθ των προϊόντων ωσ 

δείγματα για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ποιότθτασ αυτϊν, προςδιορίηεται θ χρονικι περίοδοσ και ο 

τόποσ τελζςεωσ των αναλφςεων και κατάςταςθ με τισ απαλλαςςόμενεσ ποςότθτεσ, ςτισ οποίεσ 

αναγράφονται υποχρεωτικά τα ςτοιχεία που αναλυτικά αναφζρονται ςτο εν λόγω άρκρο. θμειϊνεται ότι 

για τθν επιςφναψθ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ωσ υποςτθρικτικϊν εγγράφων ςτο παραςτατικό τθσ 

ΔΕΦΚ, κα ςυμπλθρϊνονται ςτο πεδίο “44.2” αυτισ, οι κωδικοί “1E77” και “1E78” που ζχουν 

δθμιουργθκεί ςτο υποςφςτθμα ΕΦΚ με τθν περιγραφι “Υπεφθυνη Δήλωςη ν.1599/1986 απαλλαγήσ 

φόρων καπνικών προϊόντων για επιςτημονικζσ και ποιοτικζσ δοκιμζσ (Α.1277/14.12.2020 Απόφαςη 

Διοικητή ΑΑΔΕ)” και “Κατάςταςη απαλλαςςόμενων ποςοτήτων δειγμάτων καπνικών προϊόντων για 

ποιοτική δοκιμή (Α.1277/14.12.2020 Απόφαςη Διοικητή ΑΑΔΕ)”, αντίςτοιχα. 

Η απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ., κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων, κακϊσ και τον Φ.Κ. οριςτικοποιείται, 

ςφμφωνα με το άρθρο 10, με τθν υποβολι από το δικαιοφχο τθσ απαλλαγισ πρόςωπο ςτθν αρμόδια 

τελωνειακι αρχι ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ των 

ποιοτικϊν δοκιμϊν, υπογεγραμμζνθσ από τον εκπρόςωπο του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, ςτθν οποία 

κα αναφζρεται θ ποςότθτα των δειγμάτων που χρθςιμοποιικθκε για τθ διενζργεια των ςχετικϊν δοκιμϊν. 

τθν περίπτωςθ των εναπομεινάντων προϊόντων τα οποία καταςτρζφονται ςφμφωνα με τα όςα 
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προβλζπονται ςτο άρκρο 8, θ οριςτικοποίθςθ τθσ απαλλαγισ επζρχεται με το πρωτόκολλο καταςτροφισ 

που ςυντάςςεται από τθν εν λόγω επιτροπι ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν Δ.803/580/93 

(Βϋ426) ΑΤΟ.  

Σζλοσ, ςφμφωνα με το άρθρο 11 τθσ απόφαςθσ εάν κατά τθ διενζργεια ζκτακτων και εκ των 

υςτζρων ελζγχων διαπιςτωκεί θ μθ τιρθςθ των προβλεπόμενων ςτθν απόφαςθ και ειδικότερα εάν οι 

απαλλαςςόμενεσ από τον Ε.Φ.Κ. ι ΦΚ ποςότθτεσ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν ι θλεκτρικά 

κερμαινόμενων προϊόντων καπνοφ, αντίςτοιχα, χρθςιμοποιικθκαν για ςκοποφσ άλλουσ από αυτοφσ που 

προβλζπονται ςτθν απόφαςθ ςυντάςςεται ζκκεςθ ελζγχου και με βάςθ τθν ζκκεςθ αυτι θ αρμόδια 

τελωνειακι αρχι προβαίνει ςτθ βεβαίωςθ και είςπραξθ των αναλογουςϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

                                                                                                                               

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 
 
      ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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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 

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 
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        Λάριςασ – Βόλου – Σ.Κ. 41500 

22. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι  

        Πειραιϊσ 46 - Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ   

23. Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Μεταποίθςθσ και Εταιρειϊν Εμπορίασ Καπνοφ  

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

24. Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ του Χαραλάμπουσ 

25.  Ιωάννα αρκίςοβα 

     Αβδιρων 3 - Σ.Κ. 68132, Αλεξανδροφπολθ 

26. Γενικι Διεφκυνςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) 

 

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 – Σμιμα Γϋ 

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 Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Σμιματα Γϋ & Εϋ 
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