
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1001 
Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προ-

σώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχα-

νοποιημένων καπνών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 62, 63, 64, 100Α, 101, 106, 106B, 

107, 111, 112, 113, 114, 115 και 119Α΄ του ν. 2960/2001 
(Α΄ 265), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παραγράφου 4 
του άρθρου 106,

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 (Α΄ 
142), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
15 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199),

δ) του ν. 4419/2016 (Α΄ 174), «Προσαρμογή της ελ-
ληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κα-
νονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - με-
λών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την 
πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και 
την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 
της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής 
τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα 
Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρί-
ου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της 
Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των ει-
κονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησι-
μοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.3.2017 (Β΄ 
968), απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1175169 ΕΞ 2018/22.11.2018 
(Β΄ 5537) απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων 
ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

4. Την αριθμ. Φ.67/33/1997 (Β΄ 124) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών, «Χρόνος έναρξης διάθεσης 
νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας τσιγάρων, διατίμηση 
αυτών», όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ.803/580/1993 (Β΄ 426) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, «Συγκρότηση Επιτροπής κα-
ταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ένσημων 
φορολογικών ταινιών κ.λπ.», όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Κ.5721/1493/1984 (Β΄ 535) Α.Υ.Ο., «Καθο-
ρισμός τρόπου επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου 
κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και του 
Φ.Κ.Ε. σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης των προϊόντων 
αυτών και διαδικασία αντικατάστασης καταστρεφόμε-
νων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού».

7. Την αριθμ. Τ.158/456/1993 (Β΄ 39) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Παραλαβή των 
ένσημων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων 
καπνών από τις αποθήκες διαχειριστών των Δ.Ο.Υ. και 
διαχείριση αυτών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές».

8. Την αριθμ. ΔΕΦΚΒ5037208ΕΞ2011/2.9.2011 (Β΄ 
2028) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή βιομη-
χανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής».

9. Την αριθμ. Δ. 424/277/1993 (Β΄ 242) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών, «Προϋποθέσεις χαρακτηρι-
σμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», 
όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 
(Β΄2744) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, «Καθο-
ρισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της 
άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκεί-
μενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

11. Την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 
(Β΄ 2745) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογι-
κής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία 
αυτής».

12. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
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τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αριθμ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητεί-
ας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» και την υπ’ αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

14. Την ανάγκη επικαιροποίησης, εκσυγχρονισμού και 
ενοποίησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη 
διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων 
με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων 
καπνών στα πλαίσια της λειτουργίας του πληροφορι-
ακού συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρε-
σιών, ICISnet και την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις 
της αγοράς.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορι-
σμός:

α) της διαδικασίας εφοδιασμού των δικαιούμενων 
προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανο-
ποιημένων καπνών,

β) της διαδικασίας εξαγωγής των ενσήμων ταινιών σε 
Τρίτες Χώρες ή αποστολής αυτών σε άλλα Κράτη - Μέλη 
της Ε.Ε. προκειμένου να επικολληθούν στις μονάδες συ-
σκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται 
για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας καθώς και

γ) της διαδικασίας αποστολής των ενσήμων ταινιών 
από εγκεκριμένους αποθηκευτές της χώρας σε καπνο-
βιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας, προς επικόλλη-
ση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων, τα οποία 
παράγονται από τις εν λόγω καπνοβιομηχανίες, κατόπιν 
σχετικής συμφωνίας, και παραλαμβάνονται από τους 
εγκεκριμένους αποθηκευτές, με σκοπό τη διάθεσή τους 
για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

2. Ειδικότερα, καθορίζονται:
α) οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τον εφοδιασμό 

των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορο-
λογίας βιομηχανοποιημένων καπνών,

β) το σχετικό παραστατικό με το οποίο διενεργείται ο 
εφοδιασμός των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες 
ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών,

γ) η διαδικασία χορήγησης ενσήμων ταινιών στα δι-
καιούμενα πρόσωπα,

δ) οι παρεχόμενες εγγυήσεις,

ε) η διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών 
σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή στο εσωτερικό της χώρας,

στ) η διαδικασία εισαγωγής ή παραλαβής των βιομηχα-
νοποιημένων καπνών με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες,

ζ) η διαδικασία διαχείρισης των παραστατικών και 
παραλαβής των προϊόντων σε περίπτωση μετεγκατά-
στασης φορολογικής αποθήκης,

η) το βιβλίο καταχώρησης του παραστατικού διάθεσης 
ενσήμων ταινιών.

Άρθρο 2
Ορισμοί - Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ορίζο-
νται ως:

α) Μονάδα συσκευασίας: Η μικρότερη ατομική συ-
σκευασία των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατί-
θενται στην αγορά.

β) Δικαιούμενα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, 
στα οποία διατίθενται ένσημες ταινίες φορολογίας βιο-
μηχανοποιημένων καπνών.

γ) Καπνοβιομηχανία: Η μονάδα παραγωγής καπνικών 
προϊόντων, η οποία έχει λάβει άδεια σύστασης καπνοβι-
ομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 
1, 2 και 4 του άρθρου 100 Α΄ του ν. 2960/2001.

2. α) Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την υποβολή 
του παραστατικού διάθεσης ενσήμων ταινιών, τον εφο-
διασμό των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες 
φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, τον έλεγχο 
της διαδικασίας αποστολής των ενσήμων ταινιών και 
παραλαβής των προϊόντων με επικολλημένες τις ταινίες 
καθώς και της επιστροφής των ενσήμων ταινιών σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, 
ορίζεται η τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για 
τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ.

β) Στην περίπτωση που εγκεκριμένος αποθηκευτής 
αποστέλλει ταινίες σε καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό 
της χώρας για επικόλληση, σύμφωνα με την περίπτωση 
γ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ως αρμόδια τελωνειακή αρχή 
για τις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται 
η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου και εποπτείας της 
φορολογικής αποθήκης του.

γ) Στην περίπτωση καπνοβιομηχανίας που διαθέτει 
πέραν της φορολογικής αποθήκης παραγωγής και άλλες 
φορολογικές αποθήκες, ως αρμόδια τελωνειακή αρχή 
για τις διαδικασίες του εδαφίου α) ορίζεται η αρμόδια τε-
λωνειακή αρχή εποπτείας και ελέγχου της φορολογικής 
αποθήκης παραγωγής. Σε περίπτωση παραλαβής των 
προϊόντων με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες σε άλλη 
φορολογική αποθήκη από την φορολογική αποθήκη πα-
ραγωγής, ο έλεγχος της παραλαβής των προϊόντων καθώς 
και η βεβαίωση και η είσπραξη των φόρων πραγματοποι-
ούνται από την τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογι-
κής αποθήκης στην οποία παραλαμβάνονται τα προϊόντα.

Άρθρο 3
Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών 
φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών

1. Καθιερώνεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Αίτη-
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σης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών Φορολογίας Βιομηχα-
νοποιημένων Καπνών με τον διακριτικό τίτλο «Α.Δ.Ε.Τ.», 
όπως το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση υπό-
δειγμα του Παραρτήματος I.

2. Τα πεδία της Α.Δ.Ε.Τ. συμπληρώνονται από τα δικαι-
ούμενα πρόσωπα σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στο 
σχετικό υπόδειγμα οδηγίες.

3. Η Α.Δ.Ε.Τ. υποβάλλεται ως τελωνειακό παραστατικό 
από τα δικαιούμενα πρόσωπα στην αρμόδια τελωνειακή 
αρχή για τον εφοδιασμό αυτών με τις ένσημες ταινίες 
φορολογίας.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης ενσήμων ταινιών 
στα δικαιούμενα πρόσωπα

1. Τα δικαιούμενα πρόσωπα, προκειμένου να προμη-
θευτούν ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιη-
μένων καπνών, υποβάλλουν υποχρεωτικά την Α.Δ.Ε.Τ. 
ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνειακών Ηλε-
κτρονικών Υπηρεσιών, ICISnet.

2. Στην περίπτωση που οι ζητούμενες ένσημες ταινίες 
πρόκειται:

α) να αποσταλούν σε καπνοβιομηχανία στο εσωτε-
ρικό της χώρας σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 1,

β) να αποσταλούν σε μονάδα παραγωγής βιομηχα-
νοποιημένων καπνών σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή 
να εξαχθούν σε μονάδα παραγωγής βιομηχανοποιημέ-
νων καπνών σε Τρίτη χώρα, σύμφωνα με την περ. β) της 
παρ. 1 του άρθρου 1,

το δικαιούμενο πρόσωπο οφείλει πριν την υποβολή 
της Α.Δ.Ε.Τ. να καταθέσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 
την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση.

3. Με την ηλεκτρονική υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ. από το 
δικαιούμενο πρόσωπο υπολογίζεται αυτόματα το ποσό 
των φόρων που αναλογεί στα προϊόντα στα οποία πρό-
κειται να επικολληθούν οι ένσημες ταινίες καθώς και το 
ποσό της αξίας των ενσήμων ταινιών προς καταβολή. Η 
αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στον έλεγχο των 
στοιχείων που αναγράφονται στην Α.Δ.Ε.Τ. και μετά την 
αποδοχή της το δικαιούμενο πρόσωπο προβαίνει στην 
καταβολή της αξίας της αιτηθείσας ποσότητας των εν-
σήμων ταινιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 106 του ν. 2960/2001, όπως έχει καθοριστεί με 
την αριθμ. πρωτ. Φ.67/33/1997 (Β΄124) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, και εκδίδεται 
αποδεικτικό είσπραξης.

4. Με βάση τα ανωτέρω, ο διαχειριστής των ενσήμων 
ταινιών παραδίδει την αντίστοιχη ποσότητα των ενσήμων 
ταινιών στο δικαιούμενο πρόσωπο, στον νόμιμο εκπρό-
σωπό του ή στο ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για 
την παραλαβή τους, με πρωτόκολλο παράδοσης παρα-
λαβής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙI.

5. Στην περίπτωση γ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ο αρμό-
διος διαχειριστής του τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται 
η Α.Δ.Ε.Τ. διαβιβάζει άμεσα, κατόπιν της παράδοσης των 
ταινιών, με κάθε πρόσφορο τρόπο στο αρμόδιο τελω-
νείο ελέγχου της καπνοβιομηχανίας, αντίγραφο σχετικής 
Α.Δ.Ε.Τ. για ενημέρωση και σκοπούς ελέγχου.

Άρθρο 5
Εφεδρικές διαδικασίες

1. Σε περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα Τε-
λωνείων ICISnet ή το υποσύστημα των Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης τίθενται εκτός λειτουργίας, για την υπο-
βολή του παραστατικού της Α.Δ.Ε.Τ., ακολουθείται η 
χειρόγραφη διαδικασία βάσει των οδηγιών που έχουν 
παρασχεθεί και κατατίθεται σε έντυπη μορφή στην αρ-
μόδια Τελωνειακή Αρχή.

2. Με την αποκατάσταση της λειτουργίας του πληρο-
φοριακού συστήματος ICISnet ή του υποσυστήματος 
των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, το δικαιούμενο πρό-
σωπο υποχρεούται να υποβάλλει και ηλεκτρονικά την 
Α.Δ.Ε.Τ. για την οποία προηγουμένως είχε κάνει χρήση 
εφεδρικής διαδικασίας.

Άρθρο 6
Εγγυήσεις

1. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου 
από ενδεχόμενη μη νόμιμη χρήση των ένσημων ταινιών 
φορολογίας στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 και πριν την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ., κατατίθεται 
από τα δικαιούμενα πρόσωπα στην αρμόδια τελωνειακή 
αρχή εγγύηση, η οποία καλύπτει τον ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης και τον Φ.Π.Α. που αναλογούν στα προϊόντα 
στα οποία πρόκειται να επικολληθούν οι ένσημες ταινίες, 
χωρίς να υπολογίζεται η αξία των εν λόγω ταινιών.

2. Η παρεχόμενη εγγύηση για τη χορήγηση ενσήμων 
ταινιών στα δικαιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, καλύπτει και τους κινδύνους 
της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 7 του άρθρου 112 του ν. 2960/2001.

3. Η ανωτέρω εγγύηση δύναται να είναι οικονομική, 
με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή 
μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή 
ασφαλιστικής εταιρείας ή χρηματική, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα του Παραρτήματος ΙIΙ. Το είδος της εγγύ-
ησης γίνεται δεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως 
την αξίωση του δημοσίου για την καταβολή των ανα-
λογούντων φόρων.

4. Η εγγύηση δύναται να είναι είτε πάγια, με αόριστη ή 
τουλάχιστον ετήσια χρονική διάρκεια, είτε μεμονωμένη. 
Η μεμονωμένη εγγύηση καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη 
διακίνηση το ποσό των αναλογούντων φορολογικών 
επιβαρύνσεων σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του πα-
ρόντος άρθρου.

5. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν 
άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη βιομηχανοποιημένων 
καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του 
ν. 2960/2001 και της αριθμ. πρωτ. Δ.424/277/93 (Β΄242) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προϋποθέσεις 
χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτη-
δευματία», όπως ισχύει, δύνανται να χρησιμοποιούν την 
εγγύηση που κατέθεσαν για την έκδοση της άδειας τους, 
για την κάλυψη του ποσού των φορολογικών επιβαρύν-
σεων που αναλογούν στα προϊόντα για τα οποία ζητείται 
η παραλαβή ενσήμων ταινιών φορολογίας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Όταν η συγκεκριμένη 
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εγγύηση δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναλογούντων 
φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζεται συμπληρω-
ματική εγγύηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 7
Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής 
ενσήμων ταινιών στο εσωτερικό της χώρας 
ή σε άλλα Κ-Μ της Ε.Ε.

1. Οι ένσημες ταινίες μετά την παραλαβή τους από τα 
δικαιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 4, εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα Κράτη-
Μέλη ή στο εσωτερικό της χώρας με μέριμνα, ευθύνη 
και δαπάνη των προσώπων αυτών, σε μονάδες παραγω-
γής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών 
Μελών ή καπνοβιομηχανιών στο εσωτερικό της χώρας, 
αντίστοιχα, για επικόλληση στα προϊόντα για τα οποία 
προορίζονται.

2. Όταν οι ένσημες ταινίες αποστέλλονται από τα δι-
καιούμενα πρόσωπα στο εσωτερικό της χώρας ή σε 
άλλο Κράτος-Μέλος, συνοδεύονται από εκτυπωμένο 
αντίτυπο της αντίστοιχης Α.Δ.Ε.Τ. και τα συνήθη συνο-
δευτικά έγγραφα του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Η εξαγωγή των ενσήμων ταινιών πραγματοποιεί-
ται υπό καθεστώς Προσωρινής Εξαγωγής με σκοπό την 
επανεισαγωγή αυτών, επικολλημένων στα προϊόντα για 
τα οποία προορίζονται.

Άρθρο 8
Διαδικασία εισαγωγής ή παραλαβής 
των βιομηχανοποιημένων καπνών 
με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες

1. Τα βιομηχανοποιημένα καπνά στα οποία επικολ-
λήθηκαν οι ένσημες ταινίες και προέρχονται είτε από 
άλλα Κράτη Μέλη είτε μεταφέρονται από φορολογική 
αποθήκη εγχώριας καπνοβιομηχανίας προς φορολο-
γική αποθήκη εγκεκριμένου αποθηκευτή της χώρας, 
διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη 
του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 112 
του ν. 2960/2001 ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου 
(e-ΔΕ). Για την παραλαβή των προϊόντων υποβάλλεται 
από τον παραλήπτη αναφορά παραλαβής, στην οποία 
αναγράφονται, εκτός των λοιπών στοιχείων, το είδος 
και η ποσότητα των προϊόντων καθώς και ο αριθμός 
καταχώρισης της Α.Δ.Ε.Τ., προκειμένου να πιστωθούν 
οι αντίστοιχες ποσότητες των εκκρεμών Α.Δ.Ε.Τ. και να 
αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις.

2. Κατά την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων κα-
πνών στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες, 
εφαρμόζονται για τις ένσημες ταινίες οι διατάξεις του 
Καν. (ΕΕ) 952/13 «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας», περί 
επανεισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχες 
Α.Δ.Ε.Τ. πιστώνονται και οι σχετικές εγγυήσεις αποδε-
σμεύονται είτε:

α) με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ), που 
χρησιμοποιείται για τη διακίνηση των προϊόντων υπό 
καθεστώς αναστολής από το τελωνείο εισαγωγής μέχρι 
την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη, στην περί-
πτωση που το δικαιούμενο πρόσωπο είναι εγκεκριμένος 

αποθηκευτής, για το οποίο ακολουθείται η διαδικασία 
παραλαβής της προηγούμενης παραγράφου, είτε 

β) με το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) εισαγωγής, 
στην περίπτωση καταβολής όλων των δασμοφορολογι-
κών επιβαρύνσεων στο τελωνείο εισαγωγής.

3. Σε περίπτωση που η καπνοβιομηχανία επιθυμεί να 
παραλάβει τα προϊόντα με επικολλημένες τις ταινίες σε 
φορολογική της αποθήκη, η οποία δεν ελέγχεται από 
την τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθή-
κης παραγωγής, οφείλει κατά την υποβολή της ΑΔΕΤ 
να δηλώσει τη φορολογική αποθήκη παραλαβής των 
προϊόντων στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του εν λόγω 
παραστατικού. Στην περίπτωση αυτή, τα εμπλεκόμενα 
τελωνεία οφείλουν να αποστείλουν άμεσα τα απαιτού-
μενα στοιχεία για τον έλεγχο της εν λόγω διαδικασίας. 
Ειδικότερα, η τελωνειακή αρχή εφοδιασμού αποστέλλει 
σχετική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται αναλυτικά 
οι αντίστοιχες Α.Δ.Ε.Τ., με αναγραφή των αναγκαίων για 
τη διασταύρωση στοιχείων, ήτοι του αριθμού και του 
τύπου των ενσήμων ταινιών, του είδους του προϊόντος 
καθώς και των στοιχείων του δικαιούμενου προσώπου, 
προκειμένου να συσχετιστούν με τα e-ΔΕ παραλαβής 
της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της φορολο-
γικής αποθήκης παραλαβής. Η τελωνειακή αρχή ελέγ-
χου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής αποστέλλει 
σχετική κατάσταση με τα αντίστοιχα e-ΔΕ παραλαβής, 
στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες και 
το είδος των παραληφθέντων προϊόντων ανά Α.Δ.Ε.Τ. 
καθώς και η ημερομηνία εισόδου των προϊόντων στη 
φορολογική αποθήκη.

4. Η εισαγωγή ή παραλαβή των προϊόντων στα οποία 
έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες γίνεται το αργότε-
ρο μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία απο-
δοχής του παραστατικού της Α.Δ.Ε.Τ. από την αρμόδια 
τελωνειακή αρχή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογημένες, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
για δύο (2) επιπλέον μήνες, έπειτα από αίτηση του δικαι-
ούμενου προσώπου με τα αναγκαία αποδεικτικά για την 
αιτιολόγηση του αιτήματος παράτασης και έγκριση της 
αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

5. Στην περίπτωση που οι ένσημες ταινίες επιστρέ-
φονται στο δικαιούμενο πρόσωπο από τις Τρίτες Χώ-
ρες ή τα άλλα Κράτη-Μέλη ή από την καπνοβιομηχανία 
του εσωτερικού, όπου είχαν αποσταλεί χωρίς να έχουν 
επικολληθεί σε μονάδες συσκευασίας, καθόσον έχουν 
υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή 
καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία 
στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυ-
πες και προορίζονται για καταστροφή, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του 
ν. 2960/2001, η Α.Δ.Ε.Τ. πιστώνεται με το σχετικό πρω-
τόκολλο καταστροφής. Για την επιστροφή των ενσήμων 
ταινιών του προηγούμενου εδαφίου ισχύει η προθεσμία 
της προηγούμενης παραγράφου. Οι ταινίες, οι οποίες 
επιστρέφονται και προορίζονται για καταστροφή, πρέπει 
να προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το 
αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
εισαγωγή ή την παραλαβή των υπόλοιπων προϊόντων 
που επιστρέφονται με επικολλημένες τις ταινίες.
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Άρθρο 9
Τήρηση Βιβλίου

1. Για τη συστηματική παρακολούθηση των αιτήσεων 
διάθεσης των ενσήμων ταινιών στα δικαιούμενα πρό-
σωπα καθώς και για σκοπούς διασταυρωτικών ελέγχων 
καθιερώνεται μηχανογραφικά το Ειδικό Βιβλίο με τίτλο 
«Βιβλίο Καταχώρησης Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ται-
νιών Φορολογίας Βιομηχανοποιημένων Καπνών», στο 
οποίο καταγράφονται χρονολογικά και κατά αύξοντα 
αριθμό οι υποβληθείσες ανά δικαιούμενο πρόσωπο 
Α.Δ.Ε.Τ. Η μηχανογραφική πίστωση του βιβλίου αυτού 
θα πραγματοποιείται:

α) Με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) ει-
σόδου στη φορολογική αποθήκη, στην περίπτωση που 
τα προϊόντα προέρχονται από καπνοβιομηχανία του 
εσωτερικού της χώρας, από μονάδα παραγωγής άλλου 
Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή εισάγονται από μονάδα πα-
ραγωγής Τρίτης Χώρας και υπάγονται αμέσως μετά την 
εισαγωγή σε καθεστώς αναστολής.

β) Με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(Δ.Ε.Φ.Κ.), στην περίπτωση θέσης σε ανάλωση των εγ-
χωρίως παραγόμενων βιομηχανοποιημένων καπνών.

γ) Με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(Δ.Ε.Φ.Κ.) στην περίπτωση που αυτή υποβάλλεται για 
την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων στις πε-
ριπτώσεις απωλειών ενσήμων ταινιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 12.

δ) Με το πρωτόκολλο καταστροφής στην περίπτωση 
της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001.

ε) Με το e-ΔΕ εξόδου από τη φορολογική αποθήκη, 
στην περίπτωση που τα προϊόντα διακινούνται μεταξύ 
φορολογικών αποθηκών της χώρας.

στ) Με το ΕΔΕ εισαγωγής σε περίπτωση θέσης σε ελεύ-
θερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση των 
προϊόντων.

ζ) Με άλλη Α.Δ.Ε.Τ. στην περίπτωση που ζητείται αλ-
λαγή του προϊόντος της ίδιας φορολογικής κατηγορίας 
στο οποίο προορίζονταν να επικολληθούν οι ταινίες ή 
στην περίπτωση αλλαγής τιμής του προϊόντος στο οποίο 
πρόκειται να επικολληθούν.

η) Με την ίδια Α.Δ.Ε.Τ. η οποία κλείνεται με χειροκίνητο 
τρόπο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν έγκρισης της 
αρμόδιας Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γεν. Δ/νσης Τελω-
νείων και Φ.Π.Α. μετά από αιτιολογημένο αίτημα του εν-
διαφερόμενου δικαιούμενου προσώπου και σύμφωνης 
γνώμης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενου του Ειδικού Βιβλίου 
καθορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 
υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

3. Το προβλεπόμενο στις προηγούμενες παραγρά-
φους βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του 
υποσυστήματος ΕΦΚ του πληροφοριακού συστήματος 
ICISnet στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία δύναται 
να πραγματοποιήσει εκτυπώσεις αυτού κατά την διάρ-
κεια της διενέργειας των απαραίτητων σχετικών ελέγχων.

Άρθρο 10
Μετεγκατάσταση φορολογικής αποθήκης

1. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης φορολογικής 

αποθήκης σε νέα φορολογική αποθήκη εκτός της χωρι-
κής αρμοδιότητας της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, η 
οποία χορήγησε τις ένσημες ταινίες, κατά την οποία δεν 
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των προηγούμενων 
άρθρων, τα βιομηχανοποιημένα καπνά στα οποία επι-
κολλήθηκαν οι ταινίες αυτές, δύναται να παραλαμβάνο-
νται κατά την άφιξή τους στο εσωτερικό της χώρας από 
τη νέα φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του προηγουμένου άρθρου της παρούσας και ύστερα 
από σχετική έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.

2. Η τελωνειακή αρχή, η οποία χορήγησε τις ένσημες 
ταινίες, αποστέλλει άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή 
αρχή ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης, σχετική 
κατάσταση όπου εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι Α.Δ.Ε.Τ. 
που εκκρεμούν, με αναγραφή των αναγκαίων για τη δια-
σταύρωση στοιχείων, προκειμένου να συσχετιστούν με 
τα e-ΔΕ παραλαβής της αρμόδιας τελωνειακής αρχής 
ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης.

3. Η τελωνειακή αρχή ελέγχου της νέας φορολογικής 
αποθήκης, αποστέλλει εβδομαδιαίως, αντίγραφα όλων 
των e-ΔΕ παραλαβής, μαζί με σχετική κατάσταση, στην 
οποία αναγράφονται αναλυτικά οι παραληφθείσες πο-
σότητες και το είδος των παραληφθέντων προϊόντων 
ανά Α.Δ.Ε.Τ., η ημερομηνία εισόδου των προϊόντων στη 
φορολογική αποθήκη καθώς και οι αναλογούντες φόροι.

Άρθρο 11
Έλεγχοι

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά την παραλαβή 
των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένση-
μες ταινίες, οι οποίες εξήχθησαν ή απεστάλησαν στο 
εσωτερικό της χώρας ή σε άλλα Κράτη-Μέλη, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, προβαίνει, 
κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης των παραγόντων 
κινδύνου, σε καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο 
τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο για κάθε δικαιούμενο 
πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω ελέγχου διε-
νεργείται καταμέτρηση των προϊόντων, ελέγχεται η ορ-
θότητα της επικόλλησης των ταινιών, οι διαστάσεις των 
ταινιών, η αναγραφή της τιμής λιανικής πώλησης, οι λοι-
πές ενδείξεις και προειδοποιήσεις υγείας που πρέπει να 
αναγράφονται στη μονάδα συσκευασίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 107 του ν. 2960/2001 και τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 
12, 13 και 14 του ν. 4419/2016. Στα πλαίσια του ελέγχου 
αυτού, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να λαμβάνει 
δείγμα των ενσήμων ταινιών, το οποίο αποστέλλει στην 
αρμόδια υπηρεσία κατασκευής των ενσήμων ταινιών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού ένατου 
του ν. 4411/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 
του ν. 4429/2016, για τον έλεγχο της γνησιότητάς τους.

2. Κάθε τρίμηνο διενεργείται τακτικός έλεγχος ενσή-
μων ταινιών στις καπνοβιομηχανίες και τα επαγγελματι-
κά εργαστήρια, τα οποία παράγουν βιομηχανοποιημένα 
καπνά υπό καθεστώς αναστολής, ως προς τα υπόλοιπα 
των ένσημων ταινιών με τις οποίες εφοδιάζονται για 
την εγχώρια παραγωγή προϊόντων σε συσχετισμό με 
τα τηρούμενα στο Ειδικό Βιβλίο του άρθρου 9 στοιχεία. 
Ο έλεγχος διενεργείται παρουσία του εκπροσώπου της 
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καπνοβιομηχανίας ή του επαγγελματικού εργαστηρίου, 
από δύο υπαλλήλους της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, 
από τους οποίους ο ένας από το τελωνειακό κλιμάκιο, 
εφόσον υπάρχει, οι οποίοι ορίζονται από τον προϊστάμε-
νο αυτής. Για τον εν λόγω έλεγχο συντάσσεται πρωτόκολ-
λο τακτικού ελέγχου ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος V, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ 
των οποίων το ένα παραμένει στο τελωνείο και το άλλο 
χορηγείται στον εκπρόσωπο της εταιρείας.

3. Κατά τη διακίνηση ή φορολόγηση των βιομηχανο-
ποιημένων καπνών δύναται να διενεργούνται έκτακτοι 
καθολικοί ή δειγματοληπτικοί έλεγχοι ενσήμων ταινιών.

Άρθρο 12
Απώλεια ενσήμων ταινιών

1. Σε περίπτωση μη άφιξης των προϊόντων για τα οποία 
απεστάλησαν ή εξήχθησαν οι ένσημες ταινίες ή μη επι-
στροφής αυτούσιων των ένσημων ταινιών που παραλή-
φθηκαν, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην πα-
ράγραφο 4 του άρθρου 8, γεννάται υποχρέωση άμεσης 
καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλο-
γούν στα προϊόντα, με την εξαίρεση των περιπτώσεων 
απωλειών ενσήμων ταινιών που οφείλονται σε ανωτέρα 
βία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου 
της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001.

2. H υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων 
φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την προη-
γούμενη παράγραφο, ισχύει και σε περίπτωση άφιξης 
μέσα στην ίδια προθεσμία, μέρους μόνο των έτοιμων 
προϊόντων ή επιστροφής μέρους των ένσημων ταινιών 
για την ποσότητα που δεν παρελήφθη.

3. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι, εντός των νομί-
μων προθεσμιών, τότε η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου, είτε συνολικά είτε για το μέρος εκείνο που 
παραμένει ακάλυπτο.

4. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του τριμη-
νιαίου ελέγχου ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου, προκύπτουν 
ελλείμματα, γεννάται υποχρέωση άμεσης καταβολής 
των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα 
προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη την ανώτατη τιμή λιανι-
κής πώλησης των προϊόντων της ίδιας κατηγορίας της 
καπνοβιομηχανίας ή του επαγγελματικού εργαστηρίου 
που τα παράγει, με την εξαίρεση των περιπτώσεων απω-
λειών ενσήμων ταινιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Άρθρο 13
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

1. Διαδικασίες εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών 
φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη-
Μέλη ή στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090ΕΞ2018/3.12.2018 
και αριθμ. Α.1137/9.4.2019 αποφάσεις του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις των αποφάσεων αυτών.

2. Η περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης της παραγω-
γικής λειτουργίας αυτής στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

3. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαι-
σίου στις καταργούμενες αποφάσεις λογίζονται ως ανα-
φορές στην παρούσα απόφαση.

4. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού-
νται η αριθμ. Φ.118/57/8.2.2001 (Β΄175) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών, η αριθμ. Φ.119/58/8.2.2001 
(Β΄157) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, η 
αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090ΕΞ2018/3.12.2018 απόφαση 
του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και η αριθμ. Α.1137/9.4.2019 από-
φαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και κάθε άλλη 
σχετική διαταγή που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα 
της παρούσας.
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Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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*02001022701200020*

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,


		2020-01-27T20:01:54+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




