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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ e –mail  

Σύμφωνα με τις ανωτέρω α) και β) σχετικές Αποφάσεις ορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, τα 

δικαιολογητικά και η διαδικασία όπως και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων επιστροφής του Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Οι προαναφερθείσες 

υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνουν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης των αιτούντων επιστροφής ΕΦΚ στο 

κατά περίπτωση αρμόδιο Τελωνείο, συμπεριλαμβανομένων των κατά περίπτωση απαραίτητων 

συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών μέσω της σχετικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος 

Τελωνείων ICIS net.  

Παρατηρείται το φαινόμενο μη ορθής ή ελλιπούς συμπλήρωσης ή πλήρους απουσίας βασικών στοιχείων 

της ανωτέρω αίτησης ή/και των συνημμένων δικαιολογητικών. Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής και 

Επιστροφής ΕΦΚ ελέγχει κριτήρια όπως (μεταξύ άλλων): 

 εάν η αίτηση υποβλήθηκε στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ 

 εάν είναι εμπρόθεσμη η υποβολή της αίτησης 

 εάν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

 την πληρότητα και την επάρκεια της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

 την υπαγωγή του αιτούντα σε ένα από τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα 

Κατόπιν πληθώρας τηλεφωνικών επικοινωνιών της Υπηρεσίας μας για διόρθωση λαθών (κυρίως στο 

πληροφοριακό σύστημα) εκ μέρους των αιτούντων επιστροφής ΕΦΚ και συνυπολογίζοντας τον μεγάλο 

όγκο αιτήσεων επιστροφής και δεδομένης αφενός της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των αιτούντων 

επιστροφής ΕΦΚ και αφετέρου της υποχρέωσης και υπευθυνότητας των τελευταίων για την πλήρη και 
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ΠΡΟΣ :  

 

Ως Πίνακας Διανομής 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   

ΤΜΗΜΑ ΕΦΚ & ΛΦ   

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Φαβιέρου 47   

Ταχυδρομικός Κώδικας: 34 100, Χαλκίδα                          

Πληροφορίες Κ. Σαλβαράς   

Τηλέφωνο 22213-54405   

e-mail tmima.efk@2488.syzefxis.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία Επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου αλιευτικών σκαφών, άλλων 

σκαφών, βιομηχανικών/βιοτεχνικών/ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και δημόσιων/ιδιωτικών 
νοσηλευτικών και προνοιακών ιδρυμάτων και τη θεώρηση Βιβλίων Ατέλειας αλιευτικών σκαφών» 

ΣΧΕT: α) Η υπ’ αριθμ. Α. 1070/19 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 

           β) Η υπ’ αριθμ. Α. 1072/19 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ  

           γ) Η υπ’ αριθμ. Α. 1293/20 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ  

           δ) Η υπ’ αριθμ. Α. 1205/21 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 

           ε) Η υπ’ αριθμ. Ε. 2230/21 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ    

Χαλκίδα,      12/01/2022 

Αριθ.Πρωτ:  135 



2 

 

ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης, υπενθυμίζουμε ότι η 

Υπηρεσία μας εφόσον ένα ή παραπάνω από τα προαναφερθέντα κριτήρια δεν πληρείται θα απορρίπτει 

την αίτηση με σχετική ενημέρωση του αιτούντα για τους λόγους απόρριψης.  

Επιπλέον, αναφορικά με τη θεώρηση Βιβλίων Ατέλειας αλιευτικών σκαφών, σας ενημερώνουμε ότι σε 

περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ανωτέρω γ) σχετικής Απόφασης Διοικητή 

ΑΑΔΕ και δεν προσκομίζονται εμπρόθεσμα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, η Υπηρεσία μας δεν θα 

προβαίνει στη θεώρηση των Βιβλίων Ατέλειας.  

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στους αλιείς και σε άλλες οντότητες που δικαιούνται επιστροφή ΕΦΚ για 

την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω δ) σχετικής, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 01/01/2022. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις. 

 

 

 

 

 

  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
 

1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

E-mail: xans35@gmail.com 

2. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

E-mail: alieutikos.petriwn@yahoo.com 

3. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

E-mail: sam41reg@yahoo.gr 

4. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 

 E-mail: stasa1976@hotmail.com 

5. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Πολιτικά Ευβοίας 

Τ.Κ. 34400 

6. Κ. Λ/Χ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

E-mail: halkida@hcg.gr 

7. Λ/Χ ΚΥΜΗΣ 

E-mail: kimi@hcg.gr 

8. Λ/Τ ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

E-mail: Eretria@hcg.gr 

9. Λ/Χ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

E-mail: karystos@hcg.gr 

10. Λ/Σ ΣΚΥΡΟΥ 

E-mail: Skyros@hcg.gr 

11. Λ/Τ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 

E-mail: neastyra@hcg.gr 

12. Λ/Τ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

E-mail: aliveri@hcg,gr 

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

E-mail: alieia@evia.pste.gov.gr 

14. Επιμελητήριο Ευβοίας 

E-mail: info@eviachamber.gr  

 

 

ΕΣΩΤ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

p.lionis@aade.gr 

2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΥΡΟΥ  

a.manini@aade.gr 

3. Εξωτερική Υπηρεσία (Λιμάνι Χαλκίδας) 

g.tsalas@aade.gr, m.stergiou@aade.gr 
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