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ΘΔΜΑ : Κοινοποίηςη τησ αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β’ 3383/2019 – Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΣΗΠ) 
Απόφαςησ Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θζμα «Καθοριςμόσ απλουςτευμζνων διαδικαςιών ςτα 
καθεςτώτα διαμετακόμιςησ, θζςησ ςε ελεφθερη κυκλοφορία και εξαγωγήσ του φυςικοφ 
αερίου που διακινείται μζςω ςταθερών εγκαταςτάςεων μεταφοράσ (δίκτυο αγωγών)»  

ΥΔΣ. : 1. Ζ αξ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΔΚ Β’ 3383/2019– Α.Γ.Α.: Φ45Π46ΜΠ3Ε-ΣΖΠ) Απφθαζε 

Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ «Καζνξηζκφο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηα θαζεζηψηα 

δηακεηαθφκηζεο, ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη εμαγσγήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

δηαθηλείηαη κέζσ ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο (δίθηπν αγσγψλ)». 

2. Ζ αξ. πξση. ΓΣΓ Α 1024011 ΔΞ 2018/01.02.2018 (ΦΔΚ Β' 538 - ΑΓΑ: ΧΛΠΖ-Ε7Π) 

Απφθαζε Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο - Απινπζηεπκέλε 

δηαζάθεζε/Δγγξαθή ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή». 

3. Ζ αξ. πξση. ΓΣΓ Α 1063847 ΔΞ 2018/23.04.2018 (ΑΓΑ: Χ38146ΜΠ3Ε-ΣΣΑ) Γηαηαγή 

Α.Α.Γ.Δ. «Κνηλνπνίεζε ηεο αξηζκ. ΓΣΓ Α 1024011 ΔΞ2018/1.2.2018 Απφθαζεο Γηνηθεηή 

ΑΑΓΔ κε νδεγίεο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ (απινπζηεπκέλε 

δηαζάθεζε/εγγξαθή ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή) θαη ηε δηαδηθαζία ρξήζεο 

απηψλ». 
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αο θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ αλσηέξσ ελ ζέκαηη Απφθαζε Γηνηθεηή ΑΑΓΔ, κε ηελ 

νπνία θαζνξίδεηαη απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία ζηα θαζεζηψηα δηακεηαθφκηζεο, ζέζεο ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία θαη εμαγσγήο γηα ην θπζηθφ αέξην πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο 

(δίθηπν αγσγψλ) θαη παξέρνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο φζνλ αθνξά ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

Ζ αλσηέξσ Απφθαζε ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο ελσζηαθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ην θπζηθφ αέξην πνπ δηαθηλείηαη κέζσ 

ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο (δίθηπν αγσγψλ), ελψ παξάιιεια ξπζκίδνληαη φια ηα αλαγθαία 

ζέκαηα γηα ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο αγσγψλ γηα ην θπζηθφ αέξην. 

Με ηελ ελ ιφγσ Απφθαζε θαηαξγνχληαη : 

(α) ε αξηζκ. Σ. 4039/139/Α0019/5/9/2007 ΑΤΟ (1879/Β΄)  «Απλοσζηεσμένες διαδικαζίες καηά ηη διακίνηζη 

και ειζαγωγή θσζικού αερίοσ μέζω δικηύοσ αγωγών και σγροποιημένοσ θσζικού αερίοσ ποσ μεηαθέρεηαι δια 

θαλάζζης» θαη  

(β) ε αξηζκ. Σ.4981/161/Α0019/29/10/2007 ΑΤΟ (2169/Β΄) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε αξηζκ. 

Σ.4039/139/Α0019/5/9/2007 ΑΤΟ σο πξνο ην αξκφδην Σεισλείν γηα ηελ ππαγσγή ηνπ θπζηθνχ θαη 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε, βεβαίσζε, είζπξαμε ή απαιιαγή 

ησλ αλαινγνπζψλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ θαη 

ησλ εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ.  

Δηδηθφηεξα, παξέρνληαη νδεγίεο σο πξνο ηα θαησηέξσ: 

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ   

1. Διαμετακόμιση 

Γηα ην θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο, ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ (θπζηθνχ αεξίνπ) κέζσ ζηαζεξψλ 

εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο (δίθηπν αγσγψλ) ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε 

απινπζηεχζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 321 ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ 2447/2015. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, πνπ είλαη θνξείο εθκεηάιιεπζεο κηαο  ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο κεηαθνξάο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ινγίδνληαη σο δηθαηνχρνη ηνπ θαζεζηψηνο δηακεηαθφκηζεο, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ 

Σεισλεηαθή Αξρή (Πεξηθέξεηα) ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ηεξνχληαη νη θχξηεο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο ηνπο γηα ρνξήγεζε άδεηαο - έγθξηζεο ρξήζεο απινπζηεχζεσλ γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ κέζσ δηθηχνπ αγσγψλ. 

Με ηελ αίηεζε ν αηηψλ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή ζπλεκκέλα φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζήο ηνπ θαη ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, σο αθνινχζσο: 

1. Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ελ ηζρχ θαηαζηαηηθνχ θαη Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο απηνχ θαζψο θαη ηα Φ.Δ.Κ. 

ζχζηαζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή αληίζηνηρεο αλαθνηλψζεηο Γ.Δ.ΜΖ. πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (γηα θνξείο πνπ έρνπλ κνξθή Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., 

Δ.Δ. ή Η.Κ.Δ.) 

2. Αληίγξαθν/-α πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζρεηηθά κε ηελ εθινγή 

θαη ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ θαη Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο απηψλ (γηα θνξείο πνπ έρνπλ κνξθή Α.Δ.). 

3. Πξαθηηθά Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ ησλ 

ηεισλεηαθψλ αξρψλ, θαζψο θαη Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο απηψλ (γηα θνξείο πνπ έρνπλ κνξθή Α.Δ.). 

4. Αληίγξαθα Γειηίσλ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή αληίγξαθα δηαβαηεξίσλ ζε ηζρχ: 

α) ηνπ αηηνχληα, 
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β) ηνπ/ησλ πξνζψπνπ/-σλ πνπ αζθεί ή ειέγρεη ηε δηνίθεζε ηνπ αηηνχληα, 

γ) ηνπ/ησλ ππάιιεινπ/-σλ πνπ είλαη ππεχζπλνο/-νη γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληα. 

5. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο Ρ.Α.Δ. γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ.  

6. Σερληθή έθζεζε/ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο κε αλαθνξά ζε ζηνηρεία φπσο ηα αθφινπζα: 

α) πξνζδηνξηζκφο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ εθηηκψκελνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ 

επηπέδνπ απσιεηψλ ιφγσ ηδηνθαηαλάισζεο, πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ, θ.ιπ. 

β) πθηζηάκελα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηε ρψξα, 

γ) ζεκεία δηαζχλδεζεο κε ην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ, άιια πζηήκαηα Φπζηθνχ Αεξίνπ ή 

Γίθηπα Γηαλνκήο, 

δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζρέδηα ελεξγεηψλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξναλαθεξφκελεο έθζεζεο ν αηηψλ δχλαηαη λα επηζπλάςεη αληίγξαθα ησλ 

δηαζέζηκσλ αδεηψλ-απνθάζεσλ Ρ.Α.Δ. (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε έγθξηζε θψδηθα δηαρείξηζεο, ε 

έγθξηζε κειέηεο αληηζηάζκηζεο αεξίνπ ιεηηνπξγίαο, έγθξηζε θαηαζθεπήο θαη δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

θ.ι.π.). 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί ε έθδνζε θάπνηαο εθ ησλ απνθάζεσλ απφ ηε Ρ.Α.Δ., ε 

νπνία ππνβνεζά ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηερληθήο έθζεζεο, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε πεξί 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνζθφκηζεο, ζηελ νπνία γίλεηαη κλεία ζηελ/ζηηο ππνβιεζείζα/εο ζηελ 

Ρ.Α.Δ. αίηεζε/εηο. Ζ ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο 

ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηε 

Ρ.Α.Δ., θαζψο θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πνπ ελδέρεηαη λα αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα σο κεηαθνξέα θπζηθνχ αεξίνπ. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηηο 

πξναλαθεξφκελεο απνθάζεηο ηεο Ρ.Α.Δ. άκεζα (κε ηελ έθδνζή ηνπο) ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο 

έγθξηζεο Σεισλεηαθή Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη πιήξεο ν θάθειφο ηνπ. 

7. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν αηηψλ: 

α) βεβαηψλεη φηη φια ηα ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

επηζπλαπηφκελα έγγξαθα, είλαη αιεζή, 

β) δεζκεχεηαη φηη, ζα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο θαη γηα ηνπο 

ειέγρνπο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα θάζε αιιαγή πνπ ηπρφλ επέιζεη ζηελ θαηάζηαζή ηνπ, ζην δίθηπν 

ησλ αγσγψλ ηνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ελδερνκέλσο λα επεξεάδεη ηελ έθδνζε ηεο 

έγθξηζεο ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο δηακεηαθφκηζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θψδηθα δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ θαη ε δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα).  

Τπελζπκίδεηαη φηη γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο δελ απαηηείηαη ε ζχζηαζε εγγχεζεο θαηά ην άξζξν 89, 

παξάγξαθνο 8 ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα Καλ (ΔΔ) 952/2013. 

Ζ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο Σεισλεηαθή Αξρή ελζγχει τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα των 

ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ κακώσ και των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικών και εγγράφων και ςτθ ςυνζχεια 

προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ (αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ 

ποινικών μθτρώων, πιςτοποιθτικών περί μθ πτώχευςθσ, κ.λπ.), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι και 

εκνικι νομοκεςία. 

ε πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε αίηεζε είλαη ειιηπήο, ε αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή ελεκεξψλεη ηνλ 

αηηνχληα λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ. Αλ ν αηηψλ δελ ηα ππνβάιιεη εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ε αίηεζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηή θαη ν αηηψλ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά. Χο εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο ή ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ/ εγγξάθσλ. 

Ζ αίηεζε, καδί κε ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα εμεηάδεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή (εθδίδεηαη ε 

έγθξηζε) ή απνξξίπηεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ κε αξ. πξση. ΓΣΓ Α 1121586 ΔΞ 2017/09.08.2017 

Γηαηαγή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΑΓΑ: Φ0ΔΖ-4ΛΘ), πνπ κπνξεί λα αλαδεηεζεί εδψ. 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-08/1121586_2017.pdf
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Δθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο, ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή 

εθδίδεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε κέζσ ηνπ εζληθνχ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ICISnet). Ζ 

εθδηδφκελε έγθξηζε ζπληζηά ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο θαη ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο 

δηακεηαθφκηζεο, κε ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο νξίδνληαη ηδηαίηεξνη φξνη θαη κέζνδνη (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ε κνξθή θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, ην επηηξεπηφ φξην απσιεηψλ, θ.ι.π.) ηεισλεηαθήο 

επηηήξεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο.  

Ζ έθδνζε ηεο έγθξηζεο θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα, ζηηο ηπρφλ ζπλαξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο 

(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ θαη ε ρσξηθά 

αξκφδηα Δι.Τ.Σ.), θαζψο θαη ζηα εκπιεθφκελα ηεισλεία ειέγρνπ (Σεισλείν Διεπζίλαο). Ο αηηψλ νθείιεη λα 

παξαιάβεη ηελ έγθξηζε, ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, εθηφο αλ ν αηηψλ έρεη 

δεηήζεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ζε εκεξνκελία δηαθνξεηηθή (θαη κεηαγελέζηεξε) απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

ηεο. 

Καηά ηελ παξαιαβή ηεο έγθξηζεο ν θάηνρφο ηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο έγθξηζεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη ελππφγξαθα ζε 2 αληίηππα. Σν έλα ην δηαηεξεί ν θάηνρνο ηεο έγθξηζεο θαη ην δεχηεξν 

ηεξείηαη ζην αξρείν ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή θξίλεη φηη ν αηηψλ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο αηηνχκελεο έγθξηζεο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ αηηνχληα ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ζηνπο 

νπνίνπο πξνηίζεηαη λα βαζίζεη ηελ απφθαζε απφξξηςεο, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο αθξφαζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ κε αξ. πξση. ΓΣΓ Α 1121586 ΔΞ 

2017/09.08.2017 Γηαηαγή Α.Α.Γ.Δ. Οη ιφγνη απφξξηςεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο κε ρξήζε 

ησλ ηζρπνπζψλ, θαηά ην ρξφλν εμέηαζεο ησλ ζηνηρείσλ, δηαηάμεσλ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να επανζλκει με νεότερθ αίτθςι του που ςτθρίηεται ςε νζα 

ςτοιχεία. 

2. Θέση σε ελεφθερη κυκλοφορία και εξαγωγή 

Γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εηζάγεηαη απφ ηξίηεο ρψξεο ή ρψξεο θνηλήο 

δηακεηαθφκηζεο κέζσ ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο (δίθηπν αγσγψλ) θαη αθνινπζεί ηε ιήμε ηνπ 

απινπζηεπκέλνπ θαζεζηψηνο ηεο δηακεηαθφκηζεο, ή εμάγεηαη απφ ηε ρψξα καο κέζσ δηθηχνπ αγσγψλ  

ηεξείηαη ππνρξεσηηθά απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα η διαδικαζία εγγπαθήρ ζηιρ 

λογιζηικέρ καηασωπήζειρ ηος διαζαθιζηή σωπίρ γνωζηοποίηζη πποζκόμιζηρ ηων εμποπεςμάηων ζηο 

Σελωνείο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή ρσξίο γλσζηνπνίεζε 

πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην Σεισλείν ηεξείηαη θαη γηα ην αέξην θαχζεο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε 

ρψξα καο γηα ηε ιεηηνπξγία αγσγνχ. 

ηελ αλσηέξσ 2) ζρεηηθή θαζνξίδνληαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαζψο 

θαη ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο εγγξαθήο 

ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή.  πγθεθξηκέλα, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρεη 

νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ελσζηαθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη νη 

ηεισλεηαθνί αληηπξφζσπνη (άκεζνη/έκκεζνη). Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο, φηη πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν 

θξάηνο-κέινο ππνβάινπλ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο κφλν κέζσ ηεισλεηαθνχ αληηπξνζψπνπ, ελψ εηδηθά 

γηα εγθαηεζηεκέλα εθηφο Δ.Δ. πξφζσπα ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ έκκεζνπ ηεισλεηαθνχ 

αληηπξνζψπνπ. 

Γηα ηελ έγθξηζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή ρσξίο ηε 

γλσζηνπνίεζε πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν, ν δηαζαθηζηήο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο σο πξνο ηηο ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο (AEO-C). Σα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχληαη παξαηίζεληαη ζηελ αλσηέξσ 3) ζρεηηθή Γηαηαγή «Μέξνο Β΄ Κεθάιαην Β.2. 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ». 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?adreseeID=10026938
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Γελ απαηηείηαη άδεηα ζπλνιηθήο εγγχεζεο γηα ηελ ρξήζε ηεο άδεηαο γηα ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή ζηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαζφζνλ δελ επηβαξχλεηαη κε 

εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη απαιιάζζεηαη απφ ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο. 

 

Β. ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1. Διαμετακόμιση 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ (θπζηθνχ αεξίνπ) 

ζηα ηεισλεία αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ, σζηφζν θαη πξνθεηκέλνπ απηά λα ηίζεληαη ππφ θαζεζηψο 

δηακεηαθφκηζεο, αιιά θαη λα ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο κε ην θαζεζηψο πξνβιέςεηο γηα ηηο δηαηππψζεηο θαη ηνλ 

έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο, ε ρξήζε ησλ εγθξίζεσλ πνπ εθδίδνληαη πξαγκαηνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο : 

i) Ο δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο ηεξεί εηδηθά βηβιία, ζηα νπνία απνηππψλνληαη θαηάιιεια εγγξαθέο, πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο κεηξήζεηο απφ ηνπο κεηξεηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηα ηηκνιφγηα. Τπνδείγκαηα γηα ηα 

βηβιία απηά παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζην Παξάξηεκα ηεο θνηλνπνηνχκελεο Απφθαζεο 

Α.1330/21.08.2019 (Τπνδείγκαηα Η θαη ΗΗ). Απηά ηα ππνδείγκαηα είλαη δπλαηφ λα πξνζαξκνζηνχλ 

θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ην Σεισλείν Διέγρνπ, ηφζν ζηηο αλάγθεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ζηηο 

αλάγθεο επηηήξεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξνβιεθζεί πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ, ζα γίλνληαη 

απνδεθηέο κεηξήζεηο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα πιεζηέζηεξα ζεκεία δηαζχλδεζεο ζηα αθξαία ζεκεία 

ηνπ αγσγνχ (ζεκεία εηζφδνπ/ εμφδνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ).  

ii) Ο δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο ηεξεί ηηο πξνβιεπφκελεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήμε θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ θηλήζεσλ δηακεηαθφκηζεο πνπ έρνπλ ηεισλεία αλαρψξεζεο ζηελ Διιάδα ή ζε άιια 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ρψξεο θνηλήο δηακεηαθφκηζεο. 

Σν θαζεζηψο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 321 ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ 

2447/2015, ζεσξείηαη φηη έρεη ιήμεη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο εγγξαθέο ζηηο εκπνξηθέο 

θαηαρσξίζεηο ηνπ παξαιήπηε ή ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο κεηαθνξάο, κε ηηο 

νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξζεθαλ κέζσ ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο κεηαθνξάο:  

i) έθζαζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαιήπηε, 

ii) έγηλαλ δεθηά ζην δίθηπν δηαλνκήο ηνπ παξαιήπηε, ή  

iii) έρνπλ εμέιζεη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

εκεηψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο σο δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο νθείιεη λα: 

1) γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεισλεηαθέο αξρέο ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηεο Ρ.Α.Δ. ησλ 

κειεηψλ αληηζηάζκηζεο ηνπ αεξίνπ ιεηηνπξγίαο, ηνπ θψδηθα δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ 

2) ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεισλεηαθψλ αξρψλ φια ηα ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ δεηεζνχλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ. 

2. Θέση σε ελεφθερη κυκλοφορία /Εξαγωγή  

Ζ απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή ζπλνςίδεηαη σο εμήο:  

ε θάζε εηζαγσγή/εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, ν δηαζαθηζηήο θαηαρσξεί ζηα Λνγηζηηθά ηνπ Βηβιία ηηο 

πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία/εμαγσγή  κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ησλ 

θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, νη νπνίνη είλαη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή Αλεμάξηεησλ πζηεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. 
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Ζ εγγξαθή απηή πεξηιακβάλεη ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ηεο Γλσζηνπνίεζεο Λνγηζηηθήο Δγγξαθήο ηχπνπ R,  

ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζή ηεο ζην αξκφδην Σεισλείν θαη ε θαηαρψξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηζνδπλακεί κε άδεηα παξαιαβήο ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηο απμόδιο ηελωνείο Δλεςζίναρ  ηελ αλαθεθαιαησηηθή δηαζάθεζε 

ηχπνπ Ε ζε πξνζεζκία απφ ηελ 1ε έσο ηε 10ε εκέξα ηνπ επφκελνπ ηεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο κήλα γηα ην 

ζχλνιν ηεο παξαιεθζείζαο/εμαρζείζαο  πνζφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ πξνεγνχκελν κήλα.   

Με ηε δηαζάθεζε ηχπνπ Ε ππνβάιινληαη θαη ηα ηηκνιφγηα αγνξάο/πψιεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη 

νη βεβαηψζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή Αλεμάξηεησλ πζηεκάησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ, ηα νπνία ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  κέζα 

απφ ηε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή «Δλέξγεηεο/ Αίηεζε κε ζπλεκκέλα Αξρεία απφ Οηθνλνκηθφ  Φνξέα/ Γεκηνπξγία 

πλππνβαιιφκελσλ Αξρείσλ». 

Θέζεηο ηεο δηαζάθεζεο ηχπνπ Ε πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο : 

 ζέζε 30 ηεο δηαζάθεζεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο ζπκπιεξψλεηαη ην πεδίν «Δμνπζηνδνηεκέλνο ηφπνο 

εκπνξεπκάησλ» κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή ησλ 

Αλεμάξηεησλ πζηεκάησλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ 

 ζέζε 40 ηεο δηαζάθεζεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο ζπκπιεξψλνληαη νη αξηζκνί θαηαρψξεζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ  

 ζέζε 44 ηεο δηαζάθεζεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο 

απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ κε θσδηθφ 1961 

 ζην πεδίν «Κσδηθφο αηέιεηαο» ηεο δηαζάθεζεο εηζαγσγήο ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο Υ12 

«Δηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ: απαιιαγή απφ Φ.Π.Α. θαη ινηπνχο θφξνπο» 

Δηδηθφηεξα γηα ην αέξην θαχζεο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε ρψξα καο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαηά ην 

ζηάδην ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, επηζεκαίλνπκε εηδηθφηεξα ησλ αλσηέξσ, ηα αθφινπζα γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο αλαθεθαιαησηηθήο δηαζάθεζεο ηχπνπ Ε : 

 ζέζε 22 ηεο δηαζάθεζεο εηζαγσγήο αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαχζεο. 

 ζέζε 38 ηεο δηαζάθεζεο  εηζαγσγήο ζπκπιεξψλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαχζεο 

ζχκθσλα κε ηε βεβαίσζε θαη  ηα δεδνκέλα ηεο κέηξεζεο απηνχ   

Σν αξκφδην Σεισλείν Διεπζίλαο παξαθαιείηαη θαηά ην ζηάδην ηαθηνπνίεζεο ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ 

δηαζαθήζεσλ ηχπνπ Ε ζηελ εηζαγσγή λα ειέγρεη ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεο 22 ηεο δηαζάθεζεο. 

Χο πξνο ην Φ.Π.Α.: 

1. Με ηελ αλαθεθαιαησηηθή δηαζάθεζε ηχπνπ Ε πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά  απφ ηελ 1ε έσο ηε 10ε 

εκέξα ηνπ επφκελνπ ηεο εηζαγσγήο κήλα γηα ην ζχλνιν ηεο παξαιεθζείζαο  πνζφηεηαο θπζηθνχ 

αεξίνπ θαζψο θαη ηνπ αεξίνπ θαχζεο πνπ αθνξά ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη θαη΄εθαξκνγή ησλ 

εζληθψλ, ελσζηαθψλ θαη πεξί Φ.Π.Α. δηαηάμεσλ  [άξζξα 2,10,17 θαη 60 ηνπ λ.2859/2000 (ΦΔΚ 

248/Α) ], απαλλάζζονηαι από ηο Φ.Π.Α. ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 23 παπ.1ε) ηος 

ιδίος νόμος νη σο άλσ δεισζείζεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ή βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη, ν 

αλαινγψλ ζε απηέο Φ.Π.Α. εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή απαιιαγή. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, σο 

πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ Φ.Π.Α. , εθαξκνγή έρνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2859/2000. 

2. Δπηπιένλ θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ παπάδοζη ηος θςζικού αεπίος ζε ηπίηη σώπα (εξαγωγή) 

επιζημαίνεηαι όηι, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 24 ηος ν.2859/2000, απαλλάζζεηαι από 

ηο Φ.Π.Α. Δηδηθφηεξα,  γηα ηε ρνξήγεζε ηεο σο άλσ απαιιαγήο απφ Φ.Π.Α. απαηηνχληαη: 
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• βεβαηψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ησλ θαηά πεξίπησζε 

δηαρεηξηζηψλ ησλ Αλεμάξηεησλ πζηεκάησλ Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα ηηο εμαρζείζεο πνζφηεηεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, 

• ηηκνιφγηα πψιεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο βεβαησκέλεο απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ή ησλ θαηά πεξίπησζε δηαρεηξηζηψλ ησλ Αλεμάξηεησλ πζηεκάησλ Φπζηθνχ 

Αεξίνπ εμαρζείζεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ, 

• απνδεηθηηθά εμφδνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ΗΔ 599 «Γλσζηνπνίεζε νινθιήξσζεο εμαγσγήο». 

 

Γ. ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Με ηελ θνηλνπνηνχκελε απφθαζε ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ αέξην πνπ δηαθηλείηαη  

κέζσ ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο (δίθηπν αγσγψλ) θαη θαζνξίδεηαη απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία 

ζηα θαζεζηψηα δηακεηαθφκηζεο, ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη εμαγσγήο σο αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ. 

Όζνλ αθνξά ζην  πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην πνπ δηαθηλείηαη ζηε ρψξα καο ζαιαζζίσο ή νδηθψο, δελ 

εκπίπηεη ζηελ αλσηέξσ απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνχηνπ ηεξνχληαη νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο γηα 

ηνλ ηεισληζκφ ηνπ, αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ: είζνδνο, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία (κε ηελ ππνβνιή δηαζάθεζεο ηχπνπ Α απφ ηνλ εηζαγσγέα-παξαιήπηε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ), εθηφο αλ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηνλ ελσζηαθφ ραξαθηήξα ηνπ εηζεξρφκελνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, επαλεμαγσγή θιπ.  

πλεπψο ζηελ πεξίπησζε πνπ πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην εηζέξρεηαη ζηε ρψξα καο θαλαζζίως, θαη 

ελαπνηίζεηαη ζηηο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε λήζν Ρεβπζνχζα, νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο 

ρψξνη πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ΓΔΦΑ, ε εθθφξησζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ κπνξεί λα γίλεη μόνο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΦΑ, θαη αξκφδην 

Σεισλείν γηα ηελ ππνβνιή δηαζάθεζεο θαη ηνλ ηεισληζκφ ηνπ είλαη ην Σεισλείν Διεπζίλαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην εηζέξρεηαη ζηε ρψξα καο οδικώς, θ προςωρινι εναπόκεςθ 

και ο τελωνιςμόσ του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου δφναται να πραγματοποιθκεί ςε οποιοδιποτε 

Τελωνείο ζχει αρμοδιότθτεσ τελωνιςμοφ και βρίςκεται επί τθσ διαδρομισ του μεταφορικοφ μζςου. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κάζε παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ζεσξείηαη σο ηεισλεηαθή παξάβαζε, ε νπνία, 

ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί ιαζξεκπνξίαο δηαηάμεσλ, αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. 

Σέινο, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο πξνο ηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα Απφθαζε, παξαθαιείηαη ζε 

θάζε έθδνζε λέαο άδεηαο, γηα ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εηζαγσγή, 

εμαγσγή ή δηακεηαθφκηζε θπζηθνχ αεξίνπ, πεξί ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνπνηνχκελεο Απφθαζεο. 

πλεκκέλα: ζειίδεο δεθαέμη(16). 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Προς Ενέργεια 

1. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Αραΐαο) 

2. Σεισλείν Διεπζίλαο 

 

Κοινοποίηση  

1. 1. Α.Α.Γ.Δ. 

1.1. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛΤΣ Αηηηθήο - Θεζζαινλίθεο) 

1.2. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

1.3. Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

1.4. Γ/λζε Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ-Τπνδηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ Δθαξκνγψλ 

1.5. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ-Τπνδηεχζπλζε Απαηηήζεσλ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγψλ 

Σεισλείσλ 

1.6. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

1.7. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΓΗ..ΣΔ.ΠΛ.) κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηνλ ηζηφηνπν www.aade.gr 

2. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (elstat@statistics.gr) 

3. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (oete@oete.gr) 

4. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζελψλ-Πεηξαηά (sepa@otenet.gr) 

5. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζ/λίθεο (info@seth.gr) 

6. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Δλέξγεηαο,  Γηεχζπλζε Τδξνγνλαλζξάθσλ 

(a.skliri@prv.ypeka.gr) 

7. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (info@rae.gr, Πεηξαηψο 132, 11854 Αζήλα) 

8. Trans Adriatic Pipeline AG (Διιεληθφ Τπνθαηάζηεκα) 

Υαηδεγηάλλε Μέμε 5, 115 28 Αζήλα  

Fax: 213 0104533 

tapgreece@tap-ag.com 

9. Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ ΑΔ 

Μαξίλνπ Αληχπα 92, Ν. Ζξάθιεην, Αζήλα, 141 21 

e.tyhopoulou@depa.gr 

10. ΓΔΦΑ ΑΔ 

Μεζνγείσλ 357 -359, 152 31 Υαιάλδξη 

Σει: 213 0884000 

Fax: 210 6749504 

desfa@desfa.gr 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γξαθείν Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ. 

2. Απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. 

3. Γηεχζπλζε Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο θαη Φ.Π.Α. 

4. Γηεχζπλζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ, Δηδηθψλ Καζεζηψησλ θαη Απαιιαγψλ  

5. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ 

6. Γηεχζπλζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ  
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