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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές
διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών
προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.», όπως ισχύει»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 952/2013
(L269- 10-10-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης
Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και ιδιαίτερα τα
άρθρα 158 και 195 περί απλουστεύσεων.
2. Τις διατάξεις των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2015/2446 (L 343/29-12-2015) της
Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 και 2015/2447 (L 343/29-12-2015) της Επιτροπής της
24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καν. (EΚ) 113/2010 της Επιτροπής της 9ης
Φεβρουαρίου 2010 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του
εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό
των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά
χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή
μετακινήσεις.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 132 του Κανονισμού (ΕΚ)
1186/09 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (ΕΕ L324/1012-2009).
5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» όπως ισχύει
και ειδικότερα των άρθρων 2,5,19,25 και 27 του νόμου αυτού.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 62, 63, 64, 68 παρ. 3 και 4, 73, 78 παρ. 1α και 6, 109
καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη του εδαφίου 5 του άρθρου 40 του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ
516/Β΄) Α.Υ.Ο.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1109/Β΄), «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως ισχύει.
9. Την
αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872/Β΄), «Όροι και προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130/Β’ και 372/Β΄) Κοινή Απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄).
12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και ιδίως των άρθρων 2 και 41 αυτού.
13. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10.03.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
(ΦΕΚ 968/Β/22.03.2017).
14. Την ανάγκη ομοιόμορφης και ενιαίας εφαρμογής απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό αποθηκεύεται σε
φορολογικές αποθήκες που βρίσκονται στους υποκείμενους χώρους των αεροδρομίων.
15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I. Καθορίζουμε τους όρους και διατυπώσεις για την εφαρμογή Απλοποιημένης Διαδικασίας
Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί
1. Με την παρούσα καθιερώνεται απλοποιημένη
διαδικασία κατά τον εφοδιασμό
αεροσκαφών με καύσιμα που πραγματοποιείται από δεξαμενές αποθήκευσης
καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες ευρίσκονται μέσα στον
υποκείμενο χώρο των αεροδρομίων και είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές
αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 και με την τήρηση των όρων και
προϋποθέσεων της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
Ειδικά Εφοδιαστικά Οχήματα: Οχήματα τα οποία δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και
κινούνται μόνο εντός του χώρου του αεροδρομίου και διακρίνονται σε:
α) Οχήματα που εφοδιάζουν τα αεροσκάφη με καύσιμα και τα οποία παρεμβάλλονται
μεταξύ ειδικών απολήξεων των αγωγών (στόμια), όπου υπάρχουν στα σημεία της
πίστας αεροδρομίου και των αεροσκαφών(dispensers) και
β) Οχήματα που εφοδιάζουν αεροσκάφη όταν δεν υπάρχουν απολήξεις των αγωγών
(στόμια) στα σημεία της πίστας του αεροδρομίου, αντλούν το καύσιμο από
συγκεκριμένο σημείο των εγκαταστάσεων και στη συνέχεια το μεταφέρουν στο προς
εφοδιασμό, αεροσκάφος (refuellers).
Τα ως άνω οχήματα φέρουν ενσωματωμένο μετρητή που καταγράφει την ποσότητα του
παραδιδόμενου στο αεροσκάφος καυσίμου.
3. Τελωνείο Εφοδιασμού-Ελέγχου: Το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου
ανήκει η φορολογική αποθήκη καυσίμων του αεροδρομίου, από την οποία διενεργείται
ο εφοδιασμός του αεροσκάφους.
4. Εφοδιάστριες εταιρείες: Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που διαθέτουν
άδεια κατηγορίας Β2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3054/2002 (ΦΕΚ
230/Α΄) όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα –Υποβολή Τελωνειακών
Παραστατικών
Α. Διαδικασία εφοδιασμού
1. Η αποθήκευση των καυσίμων των εφοδιαστριών εταιρειών μπορεί να λαμβάνει χώρα σε
δεξαμενές φορολογικών αποθηκών, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού
(συναποθήκευση), κάθε μία όμως από τις εφοδιάστριες εταιρείες οφείλει να τηρεί
ιδιαίτερο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των καυσίμων.
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2. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα τα οποία αντλούνται από φορολογική αποθήκη
καυσίμων που βρίσκεται εντός του χώρου του αεροδρομίου, διενεργείται από την
εφοδιάστρια εταιρεία μέσω των Ειδικών Εφοδιαστικών Οχημάτων, από τον
ενσωματωμένο μετρητή των οποίων, εκδίδεται αποδεικτικό της παραδιδόμενης στο
αεροσκάφος ποσότητας (Δελτίο Αποστολής – Delivery Receipt).
Στο αποδεικτικό της παραδιδόμενης ποσότητας αναγράφονται:
- ο αριθμός του Δελτίου αποστολής και η ημερομηνία έκδοσής του
- η επωνυμία της εφοδιάστριας εταιρίας
- η εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρία
- ο αριθμός πτήσης
- ο αριθμός νηολογίου του αεροσκάφους
- ο αριθμός του ειδικού εφοδιαστικού οχήματος
- η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης του εφοδιασμού
- το είδος και η ποσότητα του καυσίμου με αναγωγή στους 15 ° C
- η αρχική και η τελική ένδειξη του μετρητή
3. Από το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης των εφοδιαστριών εταιρειών προκύπτουν,
αφενός μεν οι παραλαμβανόμενες ποσότητες με βάση τα προβλεπόμενα παραστατικά
διακίνησης, αφετέρου δε οι παραδιδόμενες ποσότητες στα αεροσκάφη σε ημερήσια
βάση, οι οποίες αποτελούν το σύνολο των ποσοτήτων, που προκύπτει από το άθροισμα
των επί μέρους ποσοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στα, κατά εφοδιασμό,
αποδεικτικά της παράδοσης (Δελτία Αποστολής - Delivery Receipts).
Οι παραδιδόμενες ποσότητες καταγράφονται με βάση τα Δελτία Αποστολής –Delivery
Receipts στο τέλος κάθε ημέρας (ώρα 24.00 μ.μ.), σε Συγκεντρωτική Ημερήσια
Κατάσταση Εφοδιασμών.
4. Η εφοδιάστρια εταιρεία τηρεί στο αρχείο της Συγκεντρωτική Ημερήσια Κατάσταση
Εφοδιασμών της προηγούμενης παραγράφου κατά εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρία.
B. Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών
1. Παράδοση καυσίμων με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις
Στην περίπτωση εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα με απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και
Φ.Π.Α., η εφοδιάστρια εταιρεία υποχρεούται, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20 η) ημέρα
του επόμενου μήνα από το μήνα παράδοσης των καυσίμων, να υποβάλει στο Τελωνείο
Εφοδιασμού – Ελέγχου, Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση ανά εφοδιαζόμενη αεροπορική
εταιρεία, για το σύνολο της ποσότητας που παραδόθηκε στα αεροσκάφη της εταιρείας
αυτής τον προηγούμενο μήνα, με απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. Με την
Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση συνυποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή Συγκεντρωτική
Μηναία Κατάσταση Εφοδιασμών, στην οποία αναγράφονται τα Δελτία Αποστολής –
Delivery Receipts με τις αντίστοιχες ποσότητες του μήνα παράδοσης των καυσίμων και
τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης προς την εφοδιαζόμενη εταιρεία. Το άθροισμα των
ποσοτήτων των Δελτίων Αποστολής – Delivery Receipts συνιστά την κατά τα ανωτέρω
συνολικά
παραδιδόμενη
στα
αεροσκάφη
ποσότητα
της
υποβαλλόμενης
Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης.
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2. Παράδοση καυσίμων με κατά περίπτωση καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων
Στην περίπτωση εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα για τα οποία δεν παρέχεται
απαλλαγή είτε από Ε.Φ.Κ. είτε από Φ.Π.Α., για την βεβαίωση και είσπραξη των
αναλογούντων κατά περίπτωση φόρων, υποβάλλεται από την εφοδιάστρια εταιρεία το
αργότερο έως την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παράδοσης
των καυσίμων, Συγκεντρωτική Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών
Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) για κάθε εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρία.
Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή Συγκεντρωτική Μηναία
Κατάσταση Εφοδιασμών, στην οποία αναγράφονται τα Δελτία Αποστολής –Delivery
Receipts με τις αντίστοιχες ποσότητες του μήνα παράδοσης των καυσίμων και τα
αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης προς την εφοδιαζόμενη εταιρεία. Το άθροισμα των
ποσοτήτων των Δελτίων Αποστολής –Delivery Receipts συνιστά την κατά τα ανωτέρω
συνολικά παραδιδόμενη στα αεροσκάφη ποσότητα της υποβαλλόμενης Δ.Ε.Φ.Κ.
Άρθρο 3
Έλεγχοι
1. Ο έλεγχος της διακίνησης των προς εφοδιασμό καυσίμων είναι φυσικός και λογιστικός.
Ο φυσικός τακτικός έλεγχος (απογραφή) πραγματοποιείται ανά εξάμηνο και
συγκεκριμένα την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο από το
αρμόδιο Τελωνείο Εφοδιασμού-Ελέγχου.
Για τη διευκόλυνση του λογιστικού ελέγχου, χρησιμοποιείται η Συγκεντρωτική Μηνιαία
Κατάσταση Εφοδιασμών του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία συσχετίζεται κατά
περίπτωση με την αντίστοιχη Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση ή τη Δήλωση Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών.
2. Εάν από τους παραπάνω ελέγχους (φυσικούς ή λογιστικούς) προκύπτουν αποκλίσεις,
πλέον ή
έλαττον των καταγεγραμμένων, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και κατ΄ αναλογία τις
εφοδιάστριες εταιρείες.
Σε κάθε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής, εφαρμογή έχουν οι σχετικές
ενωσιακές και εθνικές τελωνειακές διατάξεις.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις αναφορικά με την παρακολούθηση και
τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών.

II. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές
διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών
προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
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Άρθρο 4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003
Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β) καταργείται.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
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2. Τελωνειακές Περιφέρειες (για ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)
3. Όλες οι Τελωνειακές Αρχές
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (για ενημέρωση της
«Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης»)
Email: siteadmin@gsis.gr.
5. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου (για την ανάρτηση στο portal ICISnet)
Email: e.andreopoulou@1926.syzefxis.gov.gr
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).
2. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΑΘΗΝΑ)
3. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου (Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄)
4. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
5. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε.
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. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ
α) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής
β) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
8. Σ.Δ.Ο.Ε. –Κεντρική Υπηρεσία
9. Περιφερειακές Δ/νσεις Σ.Δ.Ο.Ε.
10. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους
Δ/νση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
11. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Υδρογονανθράκων – Τμήμα Ε΄
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα
12. Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών
α) Γραφείο Υπουργού
E-mail: gram-ypourgou@yme.gov.gr
β) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
αα) Γραφείο Διοικητή
E-mail: governor@hcaa.gr
Διεύθυνση Αερολιμένων
E-mail: d3@hcaa.gr
13. Ελληνική Στατιστική Αρχή (Πειραιώς 46 & Επονιτών 18510 Πειραιάς),
E-mail: geniko.protokolo@statistics.gr
14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα),
E-mail: info@acci.gr
15. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29, 54624
Θεσ/νίκη),
E-mail: root@ebeth.gr
16. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1 – Πλ.
Οδησσού,
18531 Πειραιάς), E-mail: evep@pcci.gr
17. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, 18532 Πειραιάς),
E-mail: oete@oete.gr
18. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς),
E-mail: sepa@otenet.gr
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19. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, 54625 Θεσ/νίκη),
E-mail: info@seth.gr
20. Πανελλήνιος Σύλλογος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, 10552 Αθήνα),
E-mail: pse@otenet.gr
21. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σ.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα),
E-mail: info@sev.org.gr
22. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Λουδοβίκου 1, 18531 Πειραιάς),
E-mail: info@ship-suppliers.gr
23. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.) (Ίωνος Δραγούμη 46,
11528 Ιλίσια), E–mail: seepe@seepe.gr
24. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Αμερικής 10, 10671
Αθήνα)
25. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (Χειμάρρας 8Α, 15125 Μαρούσι),
E-mail: fpapageorgiou@helpe.gr
26. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
β) Ηρώδου Αττικού 12Α, 15124 Μαρούσι, E-mail: info@moh.gr
27. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2 – ΠΥΡΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ- 11527, ΑΘΗΝΑ), Ε-mail: s.panagopoulou@eko.gr
28. Αποδέκτες Πίνακα Η (Σύλλογοι Λογιστών και Εκτελωνιστών)
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκ. Τσακαλώτου
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κας Κ. Παπανάτσιου
3. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή
4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. κ. Ε. Γιαλούρη
5. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων
6. Δ/νση Οργάνωσης
7. Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
8. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ-Τμήμα Γ΄
9. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ενημέρωση της «Ηλεκτρονικής
Βιβλιοθήκης»
10. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
11. Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Τμ. Α΄, Ε΄
12. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
13. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
14. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών- Τμ. Γ΄
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