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ΑΔΑ:  
Αθήνα,          24/06/2019 
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2115 

Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10 ΡΟΣ: Ωσ  προσ τον πίνακα διανομισ 
Ταχ. Κϊδικασ : 10184, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ : Μ. Ρρογουλάκθ 
Τθλζφωνο : 210 6987419 
Fax : 210 6987424 
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr  
Url : www.aade.gr  

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α’) καθώσ και των 

αριθμ. A.1218/3-6-2019 Απόφαςη Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και A.1217/6-6-2019 Κ.Τ.Α..  

Κοινοποιοφνται ςυνθμμζνα για ενθμζρωςθ και εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 51 του ν. 

4607/2019 (ΦΕΚ Αϋ65), με τισ οποίεσ τροποποιικθκαν οι διατάξεισ των άρκρων 55 και 73, του 

ν.2960/2001 κακϊσ και οι α) A.1218/3-6-2019 Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο 

ΦΕΚ 2264/Βϋ/11-6-2019 και ζλαβε αρικμό ΑΔΑ: Ω65346ΜΡ3Η-51Ρ και β) Α.1217/6-6-2019 Κ.Υ.Α. θ 

οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 2243/Βϋ/10-6-2019 και ζλαβε αρικμό ΑΔΑ: 6ΧΘΥ46ΜΡ3Η-ΜΨΤ  οι 

οποίεσ αντικακιςτοφν τισ αρικμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. και ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 

2011/31-8-2011 Κ.Υ.Α., αντίςτοιχα. 

Ειδικότερα, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

Α. Με τισ κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ του ν.4607/2019: 

Α.1. Τροποποιικθκε το άρκρο 55 του ν.2960/2001 ςτο οποίο μεταφζρκθκαν οι οριςμοί του διανομζα 

ι αναδιανομζα φυςικοφ αερίου, με ζναρξθ ιςχφοσ τθν 01-07-2019. Ειδικότερα κακορίηεται ότι:   

ημείο Κατανάλωςησ φυςικοφ αερίου είναι θ εγκατάςταςθ καταναλωτι φυςικοφ αερίου ςτθν οποία 

παραδίδεται φυςικό αζριο για τελικι χριςθ, ενϊ παράλλθλα ορίςτθκε ο «Διανομζασ ι Αναδιανομζασ 

φυςικοφ αερίου» ο οποίοσ είναι: 

α) ο Προμηθευτήσ φυςικοφ αερίου, κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κβϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του 

ν. 4001/ 2011 (Αϋ 179), για τθν ποςότθτα φυςικοφ αερίου που προμθκεφει ςε Σθμείο Κατανάλωςθσ 

φυςικοφ αερίου, ιτοι ςε εγκατάςταςθ καταναλωτι για τελικι χριςθ και  
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β) ο Σελικόσ Πελάτησ φυςικοφ αερίου, κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ ιςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 

του ν. 4001/2011, για τθν ποςότθτα που καταναλϊνει και τθν οποία προμθκεφεται αποκλειςτικά για 

δικι του χριςθ ςε ςθμείο διαφορετικό από το Σθμείο Κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου. 

Α.2. Επιπλζον αναδιατυπϊκθκε θ εξουςιοδοτικι διάταξθ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 2960/2001, 

για τθν κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ με τθν οποία 

προςδιορίηονται τα ςτοιχεία που διαβιβάηονται ςτισ αρμόδιεσ Ελεγκτικζσ Τελωνειακζσ Υπθρεςίεσ, 

κακϊσ και θ ςυχνότθτα και ο τρόποσ διαβίβαςισ τουσ, ςτο πλαίςιο επιβολισ Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) ςτο φυςικό αζριο.  

Τα ωσ άνω ζχουν εφαρμογι από τθν 01. 07.2019. 

 

Β.1. Αναφορικά με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. ςχετικά με τουσ  όρουσ και 

προχποκζςεισ που διζπουν τθ διαδικαςία βεβαίωςθσ και είςπραξθσ του Ε.Φ.Κ., του Φ.Ρ.Α. και των 

λοιπϊν επιβαρφνςεων του φυςικοφ αερίου των περιπτϊςεων ιηϋ και ιθϋ, τθσ παραγράφου 1, του 

άρκρου 73, του ν.2960/2001, κατά τθν παράδοςθ αυτοφ προσ κατανάλωςθ, θ οποία αντικακιςτά τθν 

αρικμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο., επιςθμαίνονται τα ςθμαντικότερα ςθμεία ωσ 

ακολοφκωσ: 

α) Με το άρκρο 1 κακορίηεται το πεδίο εφαρμογισ για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ε.Φ.Κ. και των 

λοιπϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων του φυςικοφ αερίου. Συγκεκριμζνα, μεταξφ άλλων, ορίηεται ότι 

οι διατυπϊςεισ τθσ εν λόγω  Απόφαςθσ εφαρμόηονται για το φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ωσ 

καφςιμο κζρμανςθσ τθσ περίπτωςθσ ιηϋ κακϊσ και για το φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςε άλλεσ 

χριςεισ, ιτοι βιομθχανικζσ, εμπορικζσ και λοιπζσ χριςεισ, τθσ περίπτωςθσ ιθϋ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 73 του ν.2960/2001, ενϊ δεν εφαρμόηονται για το φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ωσ 

καφςιμο κινθτιρων για τθν προϊκθςθ οχθμάτων τθσ περίπτωςθσ ιςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

73 του ν.2960/2001. 

 

β) Στο άρκρο 2 κακορίηεται ότι για τον προςδιοριςμό του ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. του φυςικοφ αερίου τθσ 

περίπτωςθσ ιθϋ, ο οποίοσ εφαρμόηεται για τισ παραδόςεισ προσ κατανάλωςθ κάκε ζτουσ, λαμβάνεται 

υπόψθ θ ςυνολικι κατανάλωςθ του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ (1/1 ζωσ 31/12).  

Ορίηεται ότι για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, ο Διαχειριςτισ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ 

Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και οι λοιποί διαχειριςτζσ δικτφων διανομισ φυςικοφ αερίου κατά τα οριηόμενα 

ςτον ν.4001/2011, όπωσ ιςχφει, αποςτζλλουν, μετά από ςχετικι αίτθςθ των καταναλωτϊν των 

οποίων θ ετιςια κατανάλωςθ υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), μζχρι τθν 20θ Ιανουαρίου κάκε 

ζτουσ, ζγγραφεσ βεβαιϊςεισ ςε αυτοφσ, αναφορικά με τθν ςυνολικι τουσ κατανάλωςθ που 

πραγματοποιικθκε το αμζςωσ προθγοφμενο ζτοσ (1/1 ζωσ 31/12). Οι ωσ άνω καταναλωτζσ φυςικοφ 

αερίου προςκομίηουν μζχρι τθν 25θ Ιανουαρίου κάκε ζτουσ τισ εν λόγω βεβαιϊςεισ, ςτον διανομζα ι 
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αναδιανομζα τουσ, ο οποίοσ βάςει αυτϊν, προςδιορίηει τον ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. που αντιςτοιχεί ςτθν 

κατανάλωςθ του κάκε καταναλωτι-πελάτθ του. 

 

 

Ρροκειμζνου για τθν διευκόλυνςθ των ςχετικϊν ελζγχων από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ, ο 

Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και οι λοιποί διαχειριςτζσ δικτφων διανομισ τθροφν θλεκτρονικό αρχείο με τισ άνω 

βεβαιϊςεισ, το οποίο αποςτζλλεται ςτισ ΕΛΥΤ μζχρισ τθν 25θ Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ.  

 

Επιπλζον, ςτθ περίπτωςθ νζων καταναλωτϊν όπου δεν υπάρχουν ςτοιχεία κατανάλωςθσ φυςικοφ 

αερίου προθγοφμενου ζτουσ, δθλϊνεται εγγράφωσ από τουσ ίδιουσ, θ εκτιμϊμενθ ετιςια 

κατανάλωςθ ςτουσ διανομείσ ι αναδιανομείσ τουσ, προκειμζνου για τον προςδιοριςμό του 

ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. των εν λόγω περιπτϊςεων.  

Ραρομοίωσ, ςτθ περίπτωςθ των μθ διαςυνδεδεμζνων καταναλωτϊν δθλϊνεται εγγράφωσ από τουσ 

ίδιουσ, θ εκτιμϊμενθ ετιςια κατανάλωςθ ςτουσ διανομείσ ι αναδιανομείσ τουσ, προκειμζνου για τον 

προςδιοριςμό του ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. των εν λόγω περιπτϊςεων. 

Επιπλζον, οι καταναλωτζσ με μονάδεσ παραγωγισ ι ςυμπαραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που 

εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 61, του ν.4389/16 και χρθςιμοποιοφν φυςικό αζριο 

και για λοιπζσ χριςεισ πζραν τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ποςότθτα του οποίου 

υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), δθλϊνουν εγγράφωσ μζχρι τθν 25θ Ιανουαρίου κάκε ζτουσ, 

ςτουσ διανομείσ ι αναδιανομείσ τουσ τθν ετιςια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου λοιπϊν χριςεων του 

προθγοφμενου ζτουσ, προκειμζνου για τον προςδιοριςμό του ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ.. Οι εν λόγω 

καταναλωτζσ οφείλουν να δθλϊνουν επιπροςκζτωσ και τθν ετιςια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου που 

χρθςιμοποίθςαν το προθγοφμενο ζτοσ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, μζχρι τθν ίδια 

προκεςμία ςτουσ διανομείσ ι αναδιανομείσ τουσ, προκειμζνου για τον προςδιοριςμό του ςυντελεςτι 

ΕΦΚ επί των απαλλαςςόμενων ποςοτιτων φυςικοφ αερίου με ςκοπό τθν ορκι βεβαίωςθ επί αυτϊν 

των ςχετικϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων.     

 

Πςον αφορά ςτουσ καταναλωτζσ φυςικοφ αερίου, για τουσ οποίουσ δεν προςκομίηεται ςτον διανομζα 

ι αναδιανομζα ζγγραφθ βεβαίωςθ ι διλωςθ ετιςιασ κατανάλωςθσ, εφαρμόηεται ο υψθλότεροσ 

ςυντελεςτισ Ε.Φ.Κ. του φυςικοφ αερίου τθσ περίπτωςθσ ιθϋ, ιτοι 1,5 €/GJ. 

 

Επιπλζον και δεδομζνου ότι, υιοκετικθκε νζοσ οριςμόσ του διανομζα ι αναδιανομζα  ςτο άρκρο 55 

του ν.2960/2001, ο οποίοσ είναι υπόχρεοσ για τθν καταβολι των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, 

αναπροςαρμόηονται ανάλογα οι όροι και οι προχποκζςεισ αναφορικά με τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ 

του Ε.Φ.Κ. του φυςικοφ αερίου, θ οποία διενεργείται με τθν κατάκεςθ Συγκεντρωτικισ Διλωςθσ 

ΑΔΑ: ΨΙΝ146ΜΠ3Ζ-ΠΨΑ



4 
 
 

Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), το αργότερο μζχρι τθν εικοςτι (20θ) θμζρα του επόμενου μινα από τον μινα 

ζκδοςθσ των ςχετικϊν παραςτατικϊν πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου.  

Στθν περίπτωςθ που υπόχρεοσ είναι ο Ρρομθκευτισ φυςικοφ αερίου υποβάλλει τθ Δ.Ε.Φ.Κ., επί τθσ 

ποςότθτασ φυςικοφ αερίου που προμθκεφει ςε Σθμείο Κατανάλωςθσ, βάςει των εκδιδόμενων 

παραςτατικϊν πωλιςεων, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που υπόχρεοσ είναι ο Τελικόσ Ρελάτθσ υποβάλλει τθν 

εν λόγω Διλωςθ, επί τθσ ποςότθτασ φυςικοφ αερίου που καταναλϊνει (τθν οποία προμθκεφεται 

αποκλειςτικά για δικι του χριςθ ςε ςθμείο διαφορετικό από το Σθμείο Κατανάλωςθσ φυςικοφ 

αερίου) θ οποία προκφπτει βάςει μετριςεων που πραγματοποιοφνται από τουσ Διαχειριςτζσ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου και των λοιπϊν Δικτφων Διανομισ Φυςικοφ Αερίου, μειοφμενθ 

κατά τθν ποςότθτα που προμθκεφεται από Ρρομθκευτι φυςικοφ αερίου ςτο Σθμείο Κατανάλωςθσ. 

Οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ που ςυνοδεφουν τισ ανωτζρω Δ.Ε.Φ.Κ., ςυνυποβάλλονται 

υποχρεωτικά θλεκτρονικά.  

 

γ)Με τισ διατάξεισ του άρκρου 3, ορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν παράδοςθ φυςικοφ 

αερίου από τουσ διανομείσ ι αναδιανομείσ ςε Διπλωματικζσ και Ρροξενικζσ Αποςτολζσ, Διεκνείσ 

Οργανιςμοφσ, Ζνοπλεσ Δυνάμεισ των άλλων κρατϊν-μελϊν του ΝΑΤΟ και τισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν 

Ελλάδα Αμερικανικζσ Δυνάμεισ, ενϊ ςτο άρκρο 4 ορίηονται οι υποχρεϊςεισ των διανομζων ι 

αναδιανομζων για τθ διευκόλυνςθ τθσ πραγματοποίθςθσ των ςχετικϊν ελζγχων των αρμόδιων 

Αρχϊν.  

 

δ) Στο άρκρο 5 προβλζπεται, θ διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ςτουσ διανομείσ ι 

αναδιανομείσ/υπόχρεουσ από τισ αρμόδιεσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων να πραγματοποιείται ςε 

ποςοςτό κατ’ ελάχιςτον 35% ανά ζτοσ, με ςκοπό εντόσ τριετίασ να ελεγχκεί το ςφνολο αυτϊν. 

 

ε) Με τισ διατάξεισ του άρκρου 6, καταργείται θ αρικμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο., ενϊ 

ορίηεται ότι για τισ παραδόςεισ προσ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου που πραγματοποιοφνται μζχρι τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ, ιτοι τθν 01.07.2019, ο Ε.Φ.Κ., Φ.Ρ.Α. και οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ αποδίδονται 

βάςει τθσ καταργοφμενθσ Απόφαςθσ. Ωσ εκ τοφτου, για τισ παραδόςεισ προσ κατανάλωςθ φυςικοφ 

αερίου μθνόσ Ιουνίου, για τισ οποίεσ κα εκδοκεί παραςτατικό πϊλθςθσ τον Ιοφλιο, θ απόδοςθ των 

ανωτζρω επιβαρφνςεων που κα πρζπει να πραγματοποιθκεί μζχρι τθ εικοςτι θμζρα του Αυγοφςτου, 

κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ του καταργοφμενου κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

 

Β.2. Αναφορικά με τθν κοινοποιοφμενθ Κ.Υ.Α. ςχετικά με τον κακοριςμό των ςτοιχείων που 

διαβιβάηονται ςτισ αρμόδιεσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), κακϊσ και θ ςυχνότθτα και ο 

τρόποσ διαβίβαςισ τουσ, ςτο πλαίςιο επιβολισ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) ςτο φυςικό 

αζριο επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 
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α) Αρχικά, επιςθμαίνεται ότι οι οριςμοί του διανομζα ι αναδιανομζα φυςικοφ αερίου απαλείφονται 

από το κανονιςτικό πλαίςιο, δεδομζνου ότι  μεταφζρκθκαν ςτο άρκρο 55, του ν.2960/2001 μετά από 

τθν τροποποίθςθ του εν λόγω άρκρου, με το άρκρο 51 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Αϋ65). 

 

β) Στο άρκρο 1 τθσ κοινοποιοφμενθσ ΚΥΑ, αναδιατυπϊνονται τα ςτοιχεία που αποςτζλλουν οι φορείσ 

(.Α.Ε., Δ.Ε.Σ.Φ.Α., Ε.Δ.Α., Δ.Ε.Δ.Α.) ςτισ αρμόδιεσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων προκειμζνου αυτζσ 

να μποροφν να πραγματοποιοφν διαςταυρωτικοφσ ελζγχουσ. Επιπλζον, κακορίηονται τα ςτοιχεία, που 

αποςτζλλονται ςτισ εν λόγω Αρχζσ ςε περίπτωςθ μθ διαςυνδεδεμζνου καταναλωτι ςτο Ε.Σ.Φ.Α. ι ςε 

δίκτυο διανομισ φυςικοφ αερίου. 

 

γ) Με τισ διατάξεισ του άρκρου 2,  καταργείται θ αρικμ. ΔΕΦΚ5036604ΕΞ2011/31-8-2011 ΚΥΑ, ενϊ 

ορίηεται ότι για τισ παραδόςεισ προσ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου που πραγματοποιοφνται μζχρι τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ, ιτοι τθν 01.07.2019, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο καταργοφμενο κανονιςτικό 

πλαίςιο, κατά αναλογία με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.. 

 

Τζλοσ, αναφορικά με τουσ Εκνικοφσ Ρρόςκετουσ Κωδικοφσ φορολογίασ που χρθςιμοποιοφνται κατά 

τθν υποβολι τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. προκειμζνου για τθ φορολόγθςθ του φυςικοφ αερίου, επιςθμαίνεται ότι 

ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτθν με αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017/17.02.2017 εγκυκλίου ΑΑΔΕ 

(ΑΔΑ: 72Α9Θ-3Θ6). 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
                                        TΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ  
                                              ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ  

 
    Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ,  
2. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ ‘Θλεκτρονικισ 
Βιβλιοκικθσ’) e-mail: siteadmin@gsis.gr 
3. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet) 
e-mail: secr_icis@aade.gr 
 
 

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 

1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Συντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (Σ.Ε.Κ.)  

4. Υπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
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5. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ 

6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (Δ.Ο.Σ.) 

8. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 

9. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 

10. Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

α)Γενικι Δ/νςθ Ενζργειασ (Μεςογείων 119, 10192, Ακινα) 

- Δ/νςθ Υδρογονανκράκων 

- Δ/νςθ ΑΡΕ και Εναλλακτικϊν Καυςίμων 

11. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 

Ρειραιϊσ 46 ΤΚ 18510 - Ρειραιάσ 

12. Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (ΣΕΕΡΕ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια 

13. Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε. 

Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ 

Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ Ραραγωγισ – Τμιμα Ρροδιαγραφϊν και Σχζςεων με το Δθμόςιο - 

Χειμάρασ 8Α, 15125 

14. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

α) ΔΙΥΛΙΣΤΘΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι. 

15. Σφνδεςμοσ Βιοκαυςίμων και Βιομάηασ Ελλάδασ (Σ.ΒΙ.Β.Ε.) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Ι. Τςαλουχίδθ 4, 542 48 – Θεςςαλονίκθ 

16. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων - Εξαγωγζων(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Ρειραιάσ 

17. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 18531 – Ρειραιάσ 

18. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Κουντουριϊτου 13 – Τ.Κ. 54626 - Θεςςαλονίκθ 

19. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ – Ακθνϊν (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Ρ.Α.)  

(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 18531 – Ρειραιάσ 

20. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

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

21. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 – Ακινα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 

22. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Ακαδθμίασ 7, ΤΚ 106 71-Ακινα ,e-mail: info@acc.gr 

23. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Τςιμιςκι 29,  ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ, Fax: 370114 -370166,  e-mail: root@ebeth.gr 

24. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Αμερικισ 10 Τ.Κ. 10671 Ακινα  

25. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Ρλ. Μοριχόβου 1 Τ.Κ. 54625 Θεςςαλονίκθ 

26. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Ελ. Βενιηζλου 4, Βόλοσ 382 21 

27. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Ξενοφϊντοσ 5, Τ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail:info@sev.org.gr 
28. υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (.Α.Ε.) 
29. ΓΣΕΒΕΕ 
Αριςτοτζλουσ 46, Τ.Κ. 104 33 Ακινα, e-mail: info@gsevee.gr 
30. Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.  
Λ. Μεςογείων 357-359, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι      
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Χριςτεσ Μεταφοράσ του Ε.Σ.Φ.Α.) 
31. Δ.Ε.Δ.Α. Α.Ε. 
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Γεν. Διεφκυνςθ Κλάδου Εμπορίασ, Τμ. Εμπ. και Τιμολογιακοφ Σχεδιαςμοφ 
Μαρίνου Αντφπα 92 – 14121 – Θράκλειο Αττικισ 
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Χριςτεσ Διανομισ του δικτφου τουσ) 
32. ΕΔ.Α. Αττικισ Α.Ε. 
 Λ. Σοφοκλι Βενιηζλου 11 & Σερρϊν, 141 23 Λυκόβρυςθ, Ακινα 
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Χριςτεσ Διανομισ του δικτφου τουσ) 
33. Ε.Δ.Α. Θες/νίκθσ- Θεςςαλίασ Α.Ε. 
α)Μοναςτθρίου 256 και Γλθνοφ 1, Τ.Κ. 54628, Μενεμζνθ  
β)Φαρςάλων 219, Τ.Κ. 41335, Λάριςα 
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Χριςτεσ Διανομισ του δικτφου τουσ) 
 

 

Γ. Εςωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Τελωνείων κα Ε.Φ.Κ.  
3. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 
6. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ 

 Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Ρροϊόντων 
7. Γενικι Δ/νςθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

α) Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
β) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
γ) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν 
δ) Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου 
ε) Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ 
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