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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           ΑΔΑ: 7ΑΛΡΗ-8Α2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,        26 Αυγούστου 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1126381 ΕΞ 2016 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ    
ΕΣΟΔΩΝ    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.    
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ & 
ΦΠΑ  

  

ΤΜΗΜΑ  Α΄    
     

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:    ΩΣ Π.Δ. 

Ταχ.Κώδικας : 10184 Αθήνα   

Τηλέφωνο : 210 69.87.423-417   

FAX : 210 69.87.424    

E-mail :  finexcis@otenet.gr   

 
 

ΘΕΜΑ  : Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016  
Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά  με τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των 
υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων. 

   
 

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2113/Β΄/08.07.2016 – ΑΔΑ : ΩΡΡΚΗ-4ΞΩ)  αναφορικά με τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων της περίπτωσης ιγ) της παρ. 
1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων, 
επισημαίνοντας τα ακόλουθα : 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Απόφασης ορίζεται ο σκοπός της που είναι η διαπίστωση ότι τα 
υγραέρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιδ) και ιε) της παρ.1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001 που 
τίθενται σε ανάλωση με τους χαμηλότερους συντελεστές ΕΦΚ και προορίζονται για θέρμανση, για 
βιομηχανική και εμπορική χρήση καθώς και λοιπές χρήσεις,  δεν διατίθενται ως καύσιμα κινητήρων, μέσω 
της παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου της περίπτωσης ιγ), της ως άνω 
παραγράφου του ίδιου άρθρου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων και τίθεται σε ανάλωση με τον 
υψηλό συντελεστή ΕΦΚ. 
         
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών εμπορίας 
υγραερίου. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:                       

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αποθήκης (υποχρέωση η οποία υπήρχε στην 
καταργηθείσα Φ.429/252/1997 ΑΥΟ) είτε με τη μορφή βιβλίου θεωρημένου από την αρμόδια Τελωνειακή 
Αρχή είτε με τη μορφή θεωρημένων σελίδων ή ακόμη μπορεί να τηρείται από τα επίσημα Λογιστικά Αρχεία 
Αποθεμάτων της εταιρείας που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να καταχωρούνται υποχρεωτικά σε ξεχωριστές στήλες όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
κοινοποιηθείσα Απόφαση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που μια εταιρεία εμπορίας υγραερίων θέτει σε 
ανάλωση ποσότητες υγραερίου σε περισσότερα από ένα Τελωνεία τότε το ως άνω βιβλίο θεωρείται από 
την Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου που βρίσκεται η έδρα της εν λόγω εταιρείας. Στην παράγραφο 2 
καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται υποχρεωτικά στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδονται 
από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου προς τα πρατήρια διάθεσης υγραερίου κινητήρων, ενώ στην 
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παράγραφο 3 προβλέπεται  υποχρέωση  σύνταξης ετήσιου ισοζυγίου με τις ποσότητες υγραερίου ανά 
παραστατικό θέσης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ), ξεχωριστά για κάθε χρήση. Το ισοζύγιο υποβάλλεται στο 
Τελωνείο θέσης σε ανάλωση του υγραερίου, εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη του έτους κατά το οποίο 
έγιναν οι παραδόσεις υγραερίου όπου θα εμφανίζονται οι μεταφερόμενες τελωνισθείσες ποσότητες 
προηγούμενου έτους, οι τελωνισθείσες ποσότητες ελεγχόμενου έτους καθώς και οι τελωνισθείσες 
ποσότητες που δεν διατέθηκαν και μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Στην παράγραφο 4 προβλέπεται υποχρέωση των εταιρειών εμπορίας υγραερίου να συντάσσουν σε 
ηλεκτρονική μορφή ετήσια κατάσταση παραληπτών, σύμφωνα με το  Υπόδειγμα Α της Απόφασης,  με 
τις παραδοθείσες ποσότητες υγραερίου όλων των χρήσεων και όχι μόνο του υγραερίου κίνησης, την οποία 
θα υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου.  
 
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 προβλέπεται υποχρέωση τόσο του οδηγού μεταφορέα υγραερίου 
όσο και του πρατηριούχου παραλήπτη ως προς την αναγραφή επί του παραστατικού διακίνησης, των 
ενδείξεων του μετρητή ολικής καταγραφής (totaliser) κάθε διανομέα υγραερίου πριν και μετά την 
παράδοση καθώς και την πράγματι παραληφθείσα ποσότητα υγραερίου, πράξη την οποία 
προσυπογράφουν και οι δύο.  
 
4. Στο άρθρο 4 αναφέρονται οι υποχρεώσεις των πρατηριούχων υγραερίου (ανεξάρτητα εάν 
διαθέτουν αποκλειστικά υγραέριο κίνησης) και ειδικότερα: 
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η υποχρέωση των πρατηριούχων να τηρούν βιβλίο παραλαβής και 
διακίνησης υγραερίου θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας βρίσκεται το πρατήριο), κατάλληλα γραμμογραφημένο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
Απόφαση. Η θεώρηση του εν λόγω βιβλίου από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου θα πρέπει να γίνει 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από τις 30/09/2016. 

Στην παράγραφο 2 ορίζονται τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία απαιτείται να προσκομίσει ο 
πρατηριούχος πριν την έναρξη λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου κινητήρων.  

Ειδικότερα στο στοιχείο β) αναφέρεται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 
Ελέγχου αντίγραφου του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ». Ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιούνται 
πλέον σφραγίσεις από τις Τελωνειακές Αρχές, δεδομένου ότι από τις ως άνω διατάξεις 
προβλέπονται σφραγίσεις από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.  

Τέλος, με την παράγραφο 4 καθιερώνεται η υποχρέωση να τηρείται στο πρατήριο κατάσταση με 
τις παραληφθείσες ποσότητες (προμηθευτών υγραερίου σε ηλεκτρονική μορφή π.χ. αρχείο τύπου 
excel) σύμφωνα με το υπόδειγμα Β΄ της Απόφασης.  
 
5. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 καθορίζονται οι έλεγχοι που διεξάγουν αφενός μεν οι αρμόδιες 
Τελωνειακές Αρχές Ελέγχου στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένα τα πρατήρια 
πώλησης υγραερίου κινητήρων και αφετέρου οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές Ελέγχου στις οποίες τίθενται 
σε ανάλωση τα ως άνω προϊόντα. 

Στην παράγραφο 1 ορίζεται το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων ανά έτος (35%) που θα πραγματοποιεί 
το Τελωνείο Ελέγχου στα πρατήρια υγραερίου της χωρικής του αρμοδιότητας, ρύθμιση με την οποία παύει 
η υποχρέωση της Τελωνειακής Αρχής Ελέγχου να προβαίνει σε έλεγχο όλων των πρατηρίων την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του έτους.  

Από τους ως άνω ελέγχους προκύπτουν για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα οι συνολικές 
πωλήσεις σε σχέση με τις συνολικές παραλαβές υγραερίου κινητήρων. 

Σημειώνεται ότι η συνολική πωληθείσα ποσότητα υγραερίου προκύπτει από τις 
ενδείξεις μετρητών ολικής καταγραφής  κατά τη χρονική στιγμή του ελέγχου (-) τις ενδείξεις 
του προηγούμενου ελέγχου, ενώ οι συνολικές παραλαβές υγραερίου προκύπτουν βάσει του 
τύπου: αρχικό απόθεμα στη δεξαμενή (+) αγορές υγραερίου (-) τελικό απόθεμα δεξαμενής. 

Επίσης, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι για την αξιοπιστία των ελέγχων, όλοι οι υπολογισμοί 
ποσοτήτων πρέπει να γίνονται σε κοινή βάση υπολογισμού (φυσική θερμοκρασία ή με αναγωγή στους 15ο 
C ), σύμφωνα με τη θερμοκρασιακή ρύθμιση των αντλιών όλων των διανομέων, η οποία δηλώνεται από 
τον πρατηριούχο (στοιχείο δ) παράγραφος 2 του άρθρου 4).  

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί θετική απόκλιση στις ποσότητες μεταξύ πωλήσεων και  
παραλαβών (πωλήσεις ˃ παραλαβές ) μεγαλύτερη από 3% τότε οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές 
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προβαίνουν στην βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσας 
διαφοράς. Εάν διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση μεταξύ πωλήσεων και παραλαβών (πωλήσεις ˂ παραλαβές) 
μεγαλύτερη από 3% τότε η σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσεται θα αποστέλλεται και στις αρμόδιες 
Φορολογικές Αρχές για τυχόν δικές τους ενέργειες. 

Πέραν των ανωτέρω ελέγχων που διεξάγονται στα πρατήρια υγραερίων προβλέπονται με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και εκ των υστέρων έλεγχοι στις εταιρείες εμπορίας 
υγραερίου από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές Ελέγχου στις οποίες τίθενται σε ανάλωση τα εν λόγω 
προϊόντα. Αν από τους αναφερόμενους ελέγχους προκύψει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης αναφορικά με 
τη νόμιμη χρησιμοποίηση των υγραερίων ενημερώνονται οι κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των 
παραληπτών υγραερίων όλων των χρήσεων για τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου.  

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων 
ελέγχων από τις Τελωνειακές Ελεγκτικές Αρχές, όποτε κρίνεται σκόπιμο. 
 
6. Τέλος,  με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 6 ορίζεται ότι εάν μέχρι την έναρξη 
εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης δεν έχει πραγματοποιηθεί ο ετήσιος τακτικός έλεγχος που προβλέπεται 
στην  Φ.429/252/1997 ΑΥΟ όπως έχει τροποποιηθεί με την Φ.258/162/2000 ΑΥΟ, τότε αυτός πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος έτους.  

Επιπλέον με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, μέχρι τέλους του έτους θα πρέπει οι σφραγίδες 
που έχουν τοποθετηθεί από τις Τελωνειακές Αρχές στους διανομείς υγραερίων των πρατηρίων να 
αντικατασταθούν από σφραγίδες των εξουσιοδοτημένων συνεργειών που προβλέπονται στην Υ.Α. Α2-
718/2014 και να επιστραφούν στις ως άνω Τελωνειακές Αρχές εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση 
της εν λόγω διαδικασίας, μαζί με αντίγραφα του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» και του 
τελευταίου πρωτοκόλλου σφράγισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.    

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων εταιρειών αλλά κα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη πιστή εφαρμογή της 
κοινοποιούμενης Απόφασης. 
 
 
 
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 
        ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Α. Αποδέκτες για ενέργεια:  
1.Τελωνειακές Περιφέρειες  
2.Τελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξης 
 
Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση: 
1. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
2. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 
3. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής 
4. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης 
5. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) 
6. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 
    α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
    β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Τμήμα Β' 
    γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. 
    δ) Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
7. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Γ.Γ.Δ.Ε. 
8. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Γ.Γ.Δ.Ε. 
9. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας 
    Τσαμαδού 38 — Τ.Κ.. 18531, Πειραιάς 
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών, Αθήνας - Πειραιά 
     Τσαμαδού 38 — Τ. Κ: 18531, Πειραιάς 
11. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης 
     Κουντουριώτου 13 - Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη 
12. Ελληνική Στατιστική Αρχή 
     Πειραιώς 46 - Τ.Κ. 18510, Πειραιάς . 
13. Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου Κράτους 
     Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων 
14. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
      Δ/νση Οικονομικών και Βραχυπρόθεσμων Δεικτών 
      Πειραιώς 46 & Επονιτών –Τ.Κ. 18510 Πειραιάς 
15. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
      Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 
      Δ/νση Υδρογονανθράκων 

Μεσογείων 119, ΤΚ 10192, Αθήνα 
16.Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού  

Α)Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
    Δ/νση Μετρολογίας  
Β)Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας  
    Γεν Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου 
    Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας  

17. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) 
     'Ιωνος Δραγούμη 46, 11528, Ιλίσια 
     (με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στα μέλη της) 
18. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. 
      Αμερικής 10, Τ.Κ. 106 71 
19. Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων νομού Αττικής 
      Πάροδος Ταύρου 41, Τ.Κ. 182 33 Αθήνα 
20. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 
     Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας 
     Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής – Τμήμα Προδιαγραφών και Σχέσεων με        το Δημόσιο - 

Χειμάρας 8Α, 15125 
21. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
β) Ηρώδου Αττικού 12Α ,15 124 Μαρούσι.  
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22. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ: 
- ΚΜΟΙL A.E., Λ. Κηφισίας 28, Τ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ  
- ΑΡΓΩ Α.Ε., ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – Πλατεία Ελευθερίας -ΤΚ 852 00 – ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
- SILK OIL Α.Ε. - Φίλωνος 131, Τ.Κ.185 36 –ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
- ΚΑΟΙL Α.Ε., Ν.Π.Ο ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
- SEKA A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, Τ.Κ.185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
- SEKAVIN A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, Τ.Κ. 185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
- ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε., 14Ο χλμ ΠΕΟ Θεσ/νίκης–Βέροιας Ν. Αγχίαλος –Τ.Κ. 57008 
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    
- MED OIL A.E., Λ. Κηφισίας 98 – Τ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ 
- ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε, Καποδιστρίου 6 – Τ.Κ. 166 72 ΒΑΡΗ 
- ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε., Μεσογείων 2-4 – Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ 
- ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε, Καλοχώρι Θεσ/νίκης - Τ.Κ. 570 09 –Τ.Θ. 1407-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
- RODOGAZ Α.Ε., Καναμάτ – Τ.Κ. 851 00 – Τ.Θ. 290 - ΡΟΔΟΣ 
- ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ, Πατρόκλου 5, Τ.Κ. 351 00 – ΛΑΜΙΑ 
- ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε., Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 
- DIMOIL A.E., Θεριανό Πατρών, Τ.Κ. 250 02 ΠΑΤΡΑ 
- ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΑΒΕΕ, Βιομηχανική Περιοχή ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τ.Κ. 481 00 
- MELKO OIL Α.Ε, Ακτή Κονδύλη10 Τ.Κ. 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
- ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., 6η  Προβλήτα εντός ΟΛΘ - Τ.Κ. 541 10 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
- ΧΡΥΣΟΪΛ, Τιμολέοντος Βάσου 26 - Τ.Κ. 115 21 – ΑΘΗΝΑ 
23. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος  

Λόντου 8, 10681- Αθήνα 
24.Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) 

Αρχιμήδους 29 – Ηράκλειο Κρήτης 
25. Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής 

Λόντου 8, 10681- Αθήνα 
26. Ένωση αερίων-Εναλλακτικών καυσίμων Αυτοκινήτων Ελλάδος «ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ» 

Γαμβέττα 12, 10677, Αθήνα 
27. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
      3ης Σεπτεμβρίου 36, ΤΚ 1 0432-Αθήνα 
28. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
     Ακαδημίας 7, 10671, Αθήνα 
29. Εμπορικό, και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
     Ακαδημίας 7, ΤΚ 1067 Ι-Αθήνα, 
     (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 
30. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

  Πειραιώς 132, 11854 – Αθήνα 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων 
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ 
5. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
α) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 
β) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων 
γ) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 
δ) Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου 
ε) Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. - Τμήματα Α', Β', Γ’ και Δ'. 


