
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1103 
Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των 

δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιη-

μένων καπνών. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την παρ. 8 του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001 «Εθνι-

κός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως αυτό τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),

β) του ν. 3420/2005 (Α’ 298), με τον οποίο κυρώθηκε η 
Σύμβαση Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για τον Έλεγχο του Καπνού.

2. Το Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου 
εμπορίου προϊόντων καπνού της Σύμβασης Πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Κα-
πνού, το οποίο υιοθετήθηκε στις 12.11.2012 στη Σεούλ.

3. Την υπ’ αρ. 1 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
της 20.1.2016 (ΥΟΔΔ 18), «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, της υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» και της υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-
2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με θέμα 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται θέματα της διαδικασίας 
δειγματοληψίας κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων 
καπνών, της διαδικασίας εξέτασης των δειγμάτων και 
οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της εξέτασης που 
πραγματοποιείται στα αρμόδια εργαστήρια του Γενικού 
Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001- Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας (Α’ 265).

Άρθρο 2
Διαδικασία πρόσκλησης για τη δειγματοληψία 
κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών

1. Σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου 119Β του 
ν. 2960/2001, η δειγματοληψία διενεργείται αποκλειστικά 
από τη διωκτική αρχή που προέβη στην κατάσχεση, με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της παρούσας.

2. Στην περίπτωση που, είτε υπάρχει διαφορά αποτε-
λεσμάτων μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης του δείγματος 
«Α’ εξέταση ΑΑΔΕ» και του δείγματος «Α’ εξέταση Επιχεί-
ρηση», που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας, είτε η επιχείρηση καπνικών ζητήσει εκ νέου 
δειγματοληψία σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της 
παρ. 3 του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001, διενεργείται 
επαναληπτική δειγματοληψία από μικτό κλιμάκιο, απο-
τελούμενο από εκπροσώπους της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως εξής:

α) από έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Τελωνειακής 
Αρχής που πραγματοποίησε την κατάσχεση, ή σε περί-
πτωση που η κατάσχεση διενεργήθηκε από άλλη διω-
κτική αρχή, της Τελωνειακής Αρχής στην οποία παραδό-
θηκαν τα κατασχεμένα βιομηχανοποιημένα καπνά από 
τη διωκτική αρχή που διενήργησε την κατάσχεση και

β) από έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.

Κατά τη δειγματοληψία καλείται να συμμετέχει και 
εκπρόσωπος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων και 
ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 3 και 
4 του παρόντος άρθρου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Εάν εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από 
την παραλαβή από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων αφενός του δείγμα-
τος «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ» και αφετέρου του δείγματος 
«Α’ εξέταση Επιχείρηση» διαπιστωθεί η διαφορά των 
αποτελεσμάτων, ή από την παραλαβή του αιτήματος της 
επιχείρησης για εκ νέου δειγματοληψία, αντίστοιχα, το 
μικτό κλιμάκιο της προηγούμενης παραγράφου καθώς 
και εκπρόσωπος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων, 
μετά από πρόσκληση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, 
που κοινοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4 της παρούσας τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν την ορισθείσα ημερομηνία δειγματοληψίας, μετα-
βαίνουν στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε 
άλλη τοποθεσία, όπου φυλάσσονται τα κατασχεθέντα 
βιομηχανοποιημένα καπνά για την πραγματοποίηση της 
δειγματοληψίας.

4. α) Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών μετά την κοι-
νοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 3 του παρόντος άρ-
θρου, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την 
αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την παρουσία ή μη εκπρο-
σώπων της στην προγραμματισθείσα δειγματοληψία. 
Στην περίπτωση που η επαναληπτική δειγματοληψία 
οφείλεται στην διαπίστωση διαφοράς αποτελεσμάτων 
των εξετάσεων αφενός του δείγματος «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ» 
και αφετέρου του δείγματος «Α’ εξέταση Επιχείρηση», 
τότε εφόσον η επιχείρηση δεν έχει ενημερώσει εγγρά-
φως εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η δειγμα-
τοληψία διενεργείται χωρίς την παρουσία εκπροσώπων 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επαναληπτική 
δειγματοληψία οφείλεται στην υποβολή σχετικού αιτή-
ματος από την επιχείρηση καπνικών για επιθεώρηση 
των κατασχεμένων καπνικών προϊόντων και εκ νέου 
δειγματοληψία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ) 
της παρ. 3 του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001, τότε είναι 
υποχρεωτική η παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης 
καπνικών στην επαναληπτική δειγματοληψία και η μη 
ενημέρωση από την επιχείρηση σχετικά με την παρουσία 
εκπροσώπου της, καθιστά μη εφικτή την επαναληπτική 
δειγματοληψία και ως εκ τούτου παραμένει εν ισχύ η 
δειγματοληψία που διενεργήθηκε από τη διωκτική αρχή 
που προέβη στην κατάσχεση.

β) Την κατά τα ως άνω ορισμένη ημερομηνία, το μικτό 
κλιμάκιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, διενεργεί, 
στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη 
τοποθεσία, όπου φυλάσσονται τα κατασχεθέντα βιο-
μηχανοποιημένα καπνά, δειγματοληψία σύμφωνα με 
τα ισχύοντα πρότυπα στο Παράρτημα - Μέρος Α.2. επί 
των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών για 
εργαστηριακή εξέταση.

Άρθρο 3
Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης 
κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών

1. α) Η δειγματοληψία διενεργείται από τη διωκτική 
αρχή που προέβη στην κατάσχεση, σύμφωνα με το Πα-
ράρτημα -Μέρος Α.1. της παρούσας, ως εξής:

αα) Η Αρχή που προέβη στην κατάσχεση λαμβάνει 
τέσσερα (4) δείγματα από τα οποία, τα δύο δείγματα χα-

ρακτηρίζονται ως «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Α’ εξέταση 
Επιχείρηση» και τα άλλα δύο δείγματα χαρακτηρίζονται 
ως «Β’ εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Β’ εξέταση Επιχείρηση».

ββ) Τα δείγματα «Β’ εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β’ εξέταση 
Επιχείρηση» υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση, 
μόνον όταν το δείγμα «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ» ή/και το δείγμα 
«Α’ εξέταση Επιχείρηση» κρίνονται ως ακατάλληλα να 
υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση, βάσει σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων τα οποία τίθενται σε γνώση της 
αρμόδιας Τελωνειακής Υπηρεσίας.

γγ) Στην περίπτωση που συντρέχουν τα αναφερόμενα 
στην προηγούμενη υποπερ. ββ), τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα απόφαση για το δείγμα «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ» 
εφαρμόζονται για το δείγμα «Β’ εξέταση ΑΑΔΕ» καθώς 
και τα προβλεπόμενα για το δείγμα «Α’ εξέταση Επιχείρη-
ση» εφαρμόζονται για το δείγμα «Β’ εξέταση Επιχείρηση».

β) Κατά τη δειγματοληψία συντάσσονται, σύμφωνα με 
το Παράρτημα της παρούσας:

αα) ένα (1) πρωτόκολλο δειγματοληψίας, σύμφωνα με 
το Παράρτημα - Μέρος Β.1. της παρούσας και

ββ) τέσσερα (4) δελτία δειγματοληψίας, σύμφωνα με 
το Παράρτημα - Μέρος Γ.1. της παρούσας,

τα οποία υπογράφονται από δύο (2) εκπροσώπους της 
διωκτικής αρχής που προέβη στην κατάσχεση και διε-
νήργησε τη δειγματοληψία, οι οποίοι κατά τη διαδικασία 
της δειγματοληψίας επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια 
ώστε η δειγματοληψία να είναι αντιπροσωπευτική και τα 
δείγματα σφραγισμένα και συσκευασμένα, κατά τρόπο 
που διασφαλίζει ότι διατηρούνται αναλλοίωτα, ακέραια 
και απαραβίαστα. Κάθε δελτίο δειγματοληψίας προσαρ-
τάται στο αντίστοιχο δείγμα.

γ) Αν η κατάσχεση και η δειγματοληψία διενεργήθηκαν 
από μη τελωνειακή διωκτική αρχή, η αρχή αυτή παρα-
δίδει τα δείγματα στην αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία. 
Προς τούτο συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρω-
τόκολλο παράδοσης - παραλαβής των δειγμάτων.

2. Στην περίπτωση που ισχύουν οι προϋποθέσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας:

α) Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το Πα-
ράρτημα - Μέρος Α.2. της παρούσας. Λαμβάνονται τέσ-
σερα (4) νέα δείγματα από τα οποία, τα δύο δείγματα 
προορίζονται για την Α’ επαναληπτική εξέταση και χα-
ρακτηρίζονται ως «Α’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» και 
ως «Α’ επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και τα άλλα 
δύο δείγματα προορίζονται για τη Β’ επαναληπτική εξέ-
ταση και χαρακτηρίζονται ως «Β’ επαναληπτική εξέταση 
ΑΑΔΕ» και ως «Β’ επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση».

β) Προς τούτο συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρ-
τημα της παρούσας:

αα) ένα (1) πρωτόκολλο δειγματοληψίας, σύμφωνα με 
το Παράρτημα - Μέρος Β.2. της παρούσας και

ββ) τέσσερα (4) δελτία δειγματοληψίας, σύμφωνα με 
το Παράρτημα - Μέρος Γ.2. της παρούσας,

τα οποία υπογράφονται από το μικτό κλιμάκιο που 
διενήργησε την επαναληπτική δειγματοληψία και τον 
εκπρόσωπο της επιχείρησης. Ο εκπρόσωπος της επιχεί-
ρησης συνυπογράφει το πρωτόκολλο δειγματοληψίας, 
δεσμευόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι αποδέχεται τη 
διαδικασία της δειγματοληψίας ως ορθή και αντιπροσω-
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πευτική και ότι τα δείγματα είναι σωστά σφραγισμένα. 
Κάθε δελτίο δειγματοληψίας προσαρτάται στο αντίστοι-
χο δείγμα.

3. Η Τελωνειακή Αρχή σε κάθε περίπτωση:
α) Τηρεί τα πρωτότυπα πρωτόκολλα δειγματοληψίας 

της παρ. 1 και της παρ. 2 (εάν η τελευταία έχει ενεργο-
ποιηθεί) του παρόντος άρθρου μαζί με το φάκελο της 
υπόθεσης.

β) Αποστέλλει αμελλητί τα δύο δείγματα «Α’ εξέταση 
ΑΑΔΕ» και «Β’ εξέταση ΑΑΔΕ» στο Γενικό Χημείο του Κρά-
τους (ΓΧΚ) - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών για ερ-
γαστηριακή εξέταση, συνοδευόμενα με φωτοτυπία του 
πρωτοκόλλου δειγματοληψίας.

γ) Αποστέλλει αμελλητί τα δύο δείγματα «Α’ εξέταση 
Επιχείρηση» και «Β’ εξέταση Επιχείρηση» μαζί με φωτοτυ-
πία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στην Τελωνειακή 
Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται 
η έδρα της επιχείρησης, προκειμένου να μεριμνήσει για 
την άμεση παράδοσή τους στην επιχείρηση με αποδει-
κτικό.

δ) Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η δειγματολη-
ψία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αποστέλλει αμελ-
λητί τα δύο δείγματα «Α’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» 
και «Β’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους (ΓΧΚ) - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών 
για εργαστηριακή εξέταση συνοδευόμενα με φωτοτυπία 
του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας.

ε) Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η δειγματο-
ληψία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, παραδίδει στον 
εκπρόσωπο της επιχείρησης με αποδεικτικό επίδοσης τα 
δύο δείγματα «Α’ επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και 
«Β’ επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» συνοδευόμενα 
με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, όπου 
ο τελευταίος υπογράφει ότι τα παρέλαβε.

στ) Σε περίπτωση που κατά τη δειγματοληψία δεν πα-
ρίσταται εκπρόσωπος της επιχείρησης, η Τελωνειακή 
Αρχή αποστέλλει αμελλητί τα δύο δείγματα «Α’ επαναλη-
πτική εξέταση Επιχείρηση» και «Β’ επαναληπτική εξέταση 
Επιχείρηση» μαζί με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγ-
ματοληψίας, στην Τελωνειακή Υπηρεσία στη χωρική αρ-
μοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, 
προκειμένου να μεριμνήσει για την άμεση παράδοσή 
τους στην επιχείρηση με αποδεικτικό.

4. Τα δείγματα εξετάζονται ως προς τη γνησιότητα 
των βιομηχανοποιημένων καπνών σε χρονικό διάστη-
μα τριών (3) μηνών συνολικά. Τα δείγματα «Α’ εξέταση 
ΑΑΔΕ» και «Β’ εξέταση ΑΑΔΕ», καθώς και τα δείγματα 
«Α’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β’ επαναληπτική 
εξέταση ΑΑΔΕ», εάν έχει ενεργοποιηθεί η δειγματολη-
ψία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών 
Σερρών. Ειδικότερα:

α) Αρχικά εξετάζονται το δείγμα «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ» 
στο Γενικό Χημείο του Κράτους - Τμήμα Χημικών Υπηρε-
σιών Σερρών και το δείγμα «Α’ εξέταση Επιχείρηση» της 
επιχείρησης σε εργαστήριο επιλογής της. Οι αντίστοιχες 
εκθέσεις εξέτασης αποστέλλονται από το Τμήμα Χημι-
κών Υπηρεσιών Σερρών και από την επιχείρηση στην 
αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξέτα-
σης των δειγμάτων.

β) Εάν δεν υπάρχει διαφορά αποτελεσμάτων μετα-
ξύ των εκθέσεων εξέτασης των δειγμάτων «Α’ εξέταση 
ΑΑΔΕ» και «Α’ εξέταση Επιχείρηση», το αποτέλεσμα της 
εξέτασης του δείγματος «Α’ εξέταση ΑΑΔΕ» θεωρείται 
οριστικό και η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το γνωστοποιεί 
στην επιχείρηση και στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

γ) Σε περίπτωση διαφοράς αποτελεσμάτων μεταξύ 
των εκθέσεων εξέτασης, αφενός του δείγματος «Α’ εξέ-
ταση ΑΑΔΕ» και αφετέρου του δείγματος «Α’ εξέταση 
Επιχείρηση», η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προσκαλεί σε 
νέα επαναληπτική δειγματοληψία σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Εξετάζονται το δείγ-
μα «Α’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και 
τα δείγματα «Α’ επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και 
«Β’ επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» σε εργαστήριο 
επιλογής της επιχείρησης. Οι αντίστοιχες εκθέσεις εξέ-
τασης αποστέλλονται από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών 
Σερρών και από την επιχείρηση στην αρμόδια Τελωνει-
ακή Αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξέτασης των δειγμάτων.

δ) Σε περίπτωση διαφοράς αποτελεσμάτων μεταξύ 
των εκθέσεων εξέτασης, αφενός του δείγματος «Α’ επα-
ναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» και αφετέρου των δειγμάτων 
«Α’ επαναληπτική εξέταση Επιχείρηση» και «Β’ επανα-
ληπτική εξέταση Επιχείρηση», η αρμόδια Τελωνειακή 
Αρχή ενημερώνει με επιστολή την επιχείρηση, την οποία 
κοινοποιεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της 
παρούσας, αποστέλλοντας αντίγραφα των εκθέσεων 
της επιχείρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους - Τμήμα 
Χημικών Υπηρεσιών Σερρών και αντίστοιχα αντίγραφο 
της έκθεσης του Γενικού Χημείου του Κράτους στην επι-
χείρηση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αμφισβητεί 
τα εργαστηριακά αποτελέσματα ή τη γνωμάτευση της 
έκθεσης εξέτασης του δείγματος «Α’ επαναληπτική εξέ-
ταση ΑΑΔΕ» του Γενικού Χημείου του Κράτους, μπορεί, 
εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση 
σε αυτήν της έκθεσης εξέτασης του δείγματος «Α’ επα-
ναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ», να υποβάλλει στην αρμόδια 
Τελωνειακή Αρχή αίτηση, για εξέταση του δείγματος
«Β’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» αναφέροντας εάν επι-
θυμεί ή όχι παράσταση εκπροσώπου της και δηλώνοντας 
τα στοιχεία του. Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής 
αίτησης εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) 
εργασίμων ημερών, το αποτέλεσμα της εξέτασης του 
δείγματος «Α’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ» καθίσταται 
οριστικό. Για την εξέταση του δείγματος «Β’ επαναληπτι-
κή εξέταση ΑΑΔΕ» (κατ’ έφεση εξέταση), εφαρμόζεται 
αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 19 του Κώδικα Τρο-
φίμων Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης.

ε) Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδοποιεί σχετικά με 
την αίτηση της επιχείρησης το Γενικό Χημείο του Κρά-
τους - Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών. Ο εκπρόσω-
πος της εταιρείας που παρίσταται κατά την κατ’ έφεση 
εξέταση δύναται να έχει ειδικότητα, μία εξ αυτών που 
διαλαμβάνονται στον ν. 4254/2014 (υποπαρ. ΣΤ.7, 3α,β  
του Άρθρου πρώτου).
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στ) Εάν ο εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν προσέλθει 
κατά την ορισθείσα από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσι-
ών Σερρών ημερομηνία για την εξέταση του δείγματος 
«Β’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ», η κατ’ έφεση εξέταση 
πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του.

ζ) Σε περίπτωση που υπάρχει: i) διαφορά αποτελέσμα-
τος ή/και γνωμάτευσης μεταξύ της «Α’ επαναληπτική 
εξέταση ΑΑΔΕ» και της «Β’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ», 
ή ii) o παριστάμενος εκπρόσωπος της επιχείρησης, δια-
φωνεί με τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξέτασης 
ή τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν κατά την επαναλη-
πτική εξέταση, δύναται να ζητήσει εγγράφως, την ημέρα 
της κατ’ έφεση εξέτασης, την παραπομπή της υπόθεσης 
στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ) για γνωμοδότηση 
και να δηλώσει εάν επιθυμεί να παραστεί στο ΑΧΣ κα-
ταβάλλοντας και το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία 
παράβολο.

η) Το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών διαβιβάζει τον 
φάκελο της υπόθεσης στην αρμόδια επιτελική Διεύθυνση 
του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), προκειμένου να 
μεριμνήσει για την παραπομπή της υπόθεσης στο Ανώ-
τατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ) και ενημερώνει σχετικά 
την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαφωνεί με τη γνω-
μοδότηση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), 
έχει το δικαίωμα να καταθέσει στο Ανώτατο Χημικό Συμ-
βούλιο (ΑΧΣ) αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με τις διαδι-
κασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, άλλως η απόφαση του Ανώτατου Χημικού 
Συμβουλίου (ΑΧΣ) καθίσταται τελεσίδικη. Η αρμόδια 
επιτελική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους 
(ΓΧΚ) αποστέλλει την απόφαση του Ανώτατου Χημικού 
Συμβουλίου (ΑΧΣ) στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερ-
ρών, το οποίο τη γνωστοποιεί στην αρμόδια Τελωνεια-
κή Αρχή μαζί με την έκθεση εξέτασης του δείγματος «Β’ 
επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ».

θ) Εάν η υπόθεση δεν παραπεμφθεί στο Ανώτατο Χη-
μικό Συμβούλιο (ΑΧΣ), η γνωμάτευση της έκθεσης εξέ-
τασης του δείγματος «Β’ επαναληπτική εξέταση ΑΑΔΕ», 
θεωρείται οριστική και τελεσίδικη και η επιχείρηση 
οφείλει να την αποδεχθεί, χωρίς καμία άλλη διαδικασία 
διοικητικής προσβολής ή αίτησης θεραπείας.

Άρθρο 4
Επικοινωνία με επιχειρήσεις

1. Η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις καπνικών, πλην της 
περίπτωσης της αποστολής δειγμάτων, γίνεται με επιστο-
λή της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής η οποία κοινοποιεί-
ται ηλεκτρονικά στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 5 
του ν. 4174/2013. Στις περιπτώσεις που η ηλεκτρονική 
κοινοποίηση βάσει του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 δεν 
είναι εφικτή, η επικοινωνία δύναται να γίνεται με έναν 
από τους τρόπους που περιγράφεται στην παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
καλύπτουν και τη γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην 
εταιρεία καπνικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 18 του ν. 4758/2020

2. Η επικοινωνία με την επιχείρηση καπνικών, διενερ-
γείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) από υπάλληλο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής 
συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού επίδοσης.

β) με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου συνοδευόμενου από ηλεκτρονικό μήνυμα πα-
ράδοσης και από ηλεκτρονικό μήνυμα ανάγνωσης του 
απεσταλμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Προϋπόθεση για τη χρήση του εν λόγω τρόπου επικοινω-
νίας είναι η γνωστοποίηση από την επιχείρηση του/των 
εταιρικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που επιθυμεί να λαμβάνει επικοινωνία. Η γνωστοποίη-
ση του/των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από την επιχείρηση καπνικών γίνεται μέσω συστημένης 
επιστολής, υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης, η οποία απευθύνεται προς την:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων 
και Παραβάσεων

Τμήμα Γ΄ Δίωξης Λαθρεμπορίου 
και Οργανωμένου Εγκλήματος 
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

Η ανάκληση ή η μεταβολή του/των δηλωμένων λο-
γαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται απο-
κλειστικά με νέα συστημένη επιστολή προς την ως άνω 
Υπηρεσία.

Άρθρο 5
Παράβολα

Τα παράβολα της κατ’ έφεση εξέτασης και της παρα-
πομπής της υπόθεσης στο Ανώτατο Χημικό Συμβού-
λιο, βαρύνουν την επιχείρηση, προκαταβάλλονται και 
προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ΄αρ. 
3011238/6397/0078/1998 (Β΄ 607) ως ισχύει.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων υπ΄αρ. 30/004/000/3957 «Διαδικασία δειγ-
ματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχε-
μένων βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β΄ 3619/2018).

2. Ο χειρισμός και η εξέταση των δειγμάτων κατασχε-
μένων βιομηχανοποιημένων καπνών που ελήφθησαν 
πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καθώς 
και η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί τα 
προβλεπόμενα στην απόφαση υπ΄αρ. 30/004/000/3957.
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 23 Απριλίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02019941405210016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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