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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

(ως προς τον κωδικό συνημμένου δικαιολογητικού  «Πιστοποιητικό Ασφαλείας») 

 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ  Αθήνα,  23 Οκτωβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5022456 ΕΞ 2015 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & ΕΥΚ   

1.Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ  

ΣΜΗΜΑΣΑ  Α΄,Β΄,Γ΄  

2. Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΨΝ ΘΕΜΑΣΨΝ & ΣΕΛΨΝ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΘΕΣΨΣΨΝ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄, Γ΄, Δ΄  

3. Δ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΕΛΨΝ. ΕΛΕΓΦΨΝ & 

ΠΑΡΑΒΑΕΨΝ  

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

4. Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

Σαχ. Δ/νση :  Καρ. ερβίας 10 ΠΡΟ: Ψς Π.Δ. 

   101 84 Αθήνα   

Πληροφορίες  : Παράρτημα   

Fax  : 210 6987459   

Email  : d19diadi@otenet.gr   

 

ΘΕΜΑ  : Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΣΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΥΕΚ 1698/Β/14-8-

2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Yποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των 

υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Σήρηση αρχείου». 

   

ΦΕΣ : a) Η αριθμ. Δ19Α 5013811ΕΞ2014/03-06-2014 ΕΔΥΟ : «Οδηγίες για την 

εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών στο ICISnet-Αντικατάσταση 

της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή 

του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής 

λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου 

Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων – ICISnet». 

β) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 5003345ΕΞ2015/11-2-2015ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση της ΔΣΤΕΠΓ 

5028321ΕΞ2014/01-12-2014 Απόφασης σχετικά με την καθιέρωση ελέγχων 

διαδικασίας»  

γ) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 51868ΕΞ2015ΕΜΠ/12-6-2015 « Διαδικασία διενέργειας εκ των 

υστέρων ελέγχων». 

 

τo πλαίσιo μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον στο καθεστώς της εξαγωγής, σας 

κοινοποιούμε την ανωτέρω Απόφαση, η οποία εφαρμόζεται από 1/11/2015, διευκρινίζοντας επί των 

ειδικότερων άρθρων της, τα ακόλουθα : 
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Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  2  « Π ε δ ί ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς »  :  

Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων 

από τον εξαγωγέα /διασαφιστή  , στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1 .  Τποσ τηρ ικτ ικά  που δηλώνοντα ι  στη  θέση 44  της  δ ιασά φησης :  

i )  Έιεγρν η  ε γγξ άθσλ  

Τποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 0 ( Έλεγχος 

Εγγράφων). Σα εν λόγω έγγραφα ελέγχονται  αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του ICISnet και 

ως εκ τούτου δεν εκτυπώνονται /σφραγίζονται από το τελωνείο . 

Ο οριζόμενος ελεγκτής αποτυπώνει στο σύστημα τα αποτελέσματα του ελέγχου που έχει 

διενεργήσει στα υποβληθέντα υποστηρικτικά έγγραφα, με κατάλληλη κατά περίπτωση ένδειξη 

αποτελεσμάτων ελέγχου και διατυπώνει ενδεχομένως σχετικά σχόλια στο πεδίο <<παρατηρήσεις 

ελέγχου>>1) 

i i )  Φπ ζ ηθ ν ί  έ ι εγ ρν η   

Τποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 1 (Υυσικός Έλεγχος 

), και τα πρωτότυπα κατατίθενται στο τελωνείο . 

ε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται το Πρακτικό Υυσικού Ελέγχου όπως ορίζεται στην Δ33Δ 

50020 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/ 07-01-2014 ΕΔΤΟ. 

i i i )  Έιεγρν η  δ η αδ ηθ αζ ίαο  γ η α  ηε λ  ηήξε ζε  Απ αγ νξεύ ζεσλ  –  Π εξ ηνξ ηζκώλ :   

Τποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο τα υποστηρικτικά της Διασάφησης έγγραφα για απαγορεύσεις 

και περιορισμούς με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 2 ( Έλεγχος Διαδικασίας για 

την ορθή εφαρμογή των απαγορεύσεων-περιορισμών).  

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (Από 1/11/2015 και έως την θέση σε εφαρμογή των νέων κωδικών 

διαδικασίας στο ΙΕ560 ) : 

Μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet προκειμένου ο εξαγωγέας 

/διασαφιστής να μπορεί να διακρίνει : α) τους ελέγχους διαδικασίας για την τήρηση 

απαγορεύσεων-περιορισμών από β) τους ελέγχους εγγράφων, όταν και για τις 2 περιπτώσεις 

λαμβάνει το ίδιο μήνυμα ΙΕ560 με κωδικό 0 (Έλεγχος Εγγράφων), εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

1. Όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο Διαδικασίας για σκοπούς Απαγορεύσεων 

/Περιορισμών δεν εκτελεί καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του 

συναλλασσόμενου. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με 

κωδικό 0 (Έλεγχος Εγγράφων), υποβάλλει ηλεκτρονικά μόνο το προβλεπόμενο 

πιστοποιητικό/άδεια/έγκριση  .  

                                            
1
 τωρίς να σπερβεί το σύνολο των 255 ταρακτήρων (σσμπεριλαμβανομένων  κενών, κομμάτων κλπ 
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2. Αντιθέτως, όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο έγγραφων (  όλων των 

υποστηρικτικών εγγράφων), παράλληλα με την αυτόματη αποστολή του ΙΕ560 με κωδικό 0 

(Έλεγχος Εγγράφων) από το ICISnet, ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα/διασαφιστή, με 

κάθε πρόσφορο μέσο ( π.χ. τηλέφωνο , email κλπ. ), προκειμένου ο τελευταίος να 

υποβάλλει το σύνολο αυτών.  

i v )  Έιεγρν η  δ η αδ ηθ αζ ίαο  γ η α  ηελ  επ η ηήξε ζε  ησ λ  θ αζ εζηώ ησλ  Τειε ηνπ ν ίε ζεο  

πξνο  επ αλεμαγσγή ,  Τ ειε η νπν ίε ζεο  πξ νο  επαλ ε ηζαγσγ ή  θ α η  Πξ νθ αηαβνι ηθ ή  

Δμαγσγ ή  κε  ζπ κςεθ ηζκό  ζ ην  ηζνδύλ ακν .   

τις περιπτώσεις που υποβάλλονται διασαφήσεις προσωρινής εξαγωγής /επανεξαγωγής (θέση 

37 : 2100 , 2200 , 1100, 3151), με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 3 (Έλεγχος 

Διαδικασίας με δειγματοληψία  για την επιτήρηση καθεστώτων), ο εξαγωγέας/ διασαφιστής 

ενημερώνεται ότι  θα διενεργηθεί δειγματοληψία για την ορθή τήρηση των κανόνων του 

καθεστώτος. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλει στο σύστημα τα 

υποστηρικτικά έγγραφα. 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (Από 1/11/2015 και έως την θέση σε εφαρμογή των νέων κωδικών 

διαδικασίας στο ΙΕ560 )  : 

Μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet προκειμένου ο εξαγωγέας 

/διασαφιστής να μπορεί να διακρίνει:  α) τους ελέγχους διαδικασίας για την επιτήρηση των εν 

λόγω καθεστώτων από β) τους φυσικούς ελέγχους, όταν και για τις 2 περιπτώσεις λαμβάνει το 

ίδιο μήνυμα ΙΕ560 με κωδικό 1 (Υυσικός Έλεγχος), εφαρμόζονται τα ακόλουθα : 

1. Όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο διαδικασίας για την επιτήρηση 

καθεστώτων δεν εκτελεί καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του 

συναλλασσόμενου και προβαίνει στη διενέργεια δειγματοληψίας κατά τα ισχύοντα. Ο 

εξαγωγέας/διασαφιστής  με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 1 (Υυσικός 

Έλεγχος), δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα (στην 

ουσία ενημερώνεται ότι πρόκειται  να διενεργηθεί μόνο έλεγχος διαδικασίας για την 

επιτήρηση καθεστώτων) . 

2 Αντιθέτως, όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει φυσικό έλεγχο,  παράλληλα με την 

αυτόματη αποστολή του ΙΕ560 με κωδικό 1 (Υυσικός Έλεγχος) από το ICISnet, ενημερώνει 

αμέσως τον εξαγωγέα/διασαφιστή, με κάθε πρόσφορο μέσο ( π.χ. τηλέφωνο, email κλπ. 

), προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει το σύνολο των υποστηρικτικών της 

διασάφησης εγγράφων, και να τα προσκομίσει, επίσης, σε πρωτότυπη μορφή .  

v )  Γ ει η ί ν  Φεκ η θήο  Αλ άιπζεο  

1. Όταν στο πλαίσιο δειγματοληψίας οι τελωνειακές αρχές αιτούνται τη διενέργεια χημικής 

ανάλυσης από τις υπηρεσίες του ΓΦΚ, το εκδοθέν Δελτίο Φημικής Ανάλυσης δεν 

προσκομίζεται σε έντυπη μορφή. Αποστέλλεται από την Φημική Τπηρεσία θεωρημένο σε 

ηλεκτρονική μορφή (pdf), στις διευθύνσεις  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  της μορφής 

deltia_xa@xxxx.syzefxis.gov.gr (όπου xxxx ο κωδικός του κάθε τελωνείου) που θα πρέπει 

να δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό, στα αρμόδια τελωνεία. το θέμα του ηλεκτρονικού 

μηνύματος αναγράφεται τουλάχιστον το MRN της σχετικής διασάφησης.  
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2. Ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος συμπληρώνει στη θέση 44 τον αριθμό του 

εκδοθέντος Δ.Φ.Α. με τη χρήση της λειτουργίας «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» και στη 

συνέχεια αναφορτώνει το σχετικό αρχείο στο ICISnet αντιστοιχίζοντάς το με το σχετικό MRN 

της διασάφησης εξαγωγής, με την λειτουργία υποβολής συνυποβαλλόμενων αρχείων 

(σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σύνδεσμο : 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10409087).  

Σο πρωτότυπο ΔΦΑ θα παραμένει στην Φημική Τπηρεσία και θα είναι στη διάθεση του 

τελωνείου για οποιονδήποτε ενδεχόμενο έλεγχο.  

3. τις περιπτώσεις που οι Φημικές Τπηρεσίες δεν διαθέτουν σαρωτή (scanner), το Δελτίο 

Φημικής Ανάλυσης θα αποστέλλεται αθεώρητο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). την συνέχεια 

το πρωτότυπο θεωρημένο Δελτίο θα αποστέλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ταχυδρομικά ή 

θα προσκομίζεται ιδιοχείρως στο τελωνείο από την Φημική Τπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται στα πλαίσια ελέγχου 

διαδικασίας για σκοπούς επιτήρησης καθεστώτων ο έλεγχος του ΔΦΑ γίνεται με την εκκαθάριση 

του καθεστώτος κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού.  

v ι )  Έγγξ αθα  κε ηαθνξάο  ηνπ  η ει η θνύ  κέζνπ  κε ηαθ νξάο  κε  ην  νπν ίν  ηα  

εκπ νξ εύκαηα  εγθ α ηαιε ίπνπ λ  ην  η ε ισλ ε ηαθό  έδαθνο  ηε ο  Δ .Δ  :   

Τποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εξαγωγέα/διασαφιστή  εφόσον είναι διαθέσιμα κατά το 

στάδιο υποβολής της διασάφησης στο τελωνείο εξαγωγής. 

v i i )  Διι ηπε ίο  δ ηαζαθ ή ζε η ο  ηύπνπ  Β -  Σπ κπ ιεξσ καη ηθ έο  δ ηαζαθή ζε ηο  ηύπνπ  Φ  

( Άξζξν  2 ,  ζεκ .  1 ,  π εξ .  β  )  /  Απινπζηεπ κέλεο  δ ηαζαθή ζε ηο  ηύπνπ  C-  

Σπ κπ ιεξσ καη ηθ έο  δ ηα ζαθή ζε ηο  ηύπνπ  Y –  Δκπ όξ επκα  ζ ην  Τεισλ ε ίν  ( Άξζξν  2 ,  

ζε κ .  1 ,  πεξ .  γ )  (ΔΓΥΟ  Γ19Α  5040146  ΔΞ  2013 /13 - 1 1 - 2013  «Οδεγ ί εο  γ ηα  ηελ  

εθ αξ κνγ ή  ηεο  δ ηαδ η θαζ ίαο  απινπζηεπ κέλεο  δ ηαζάθ εζεο  θ α η  ηεο  δ ηαδ ηθ αζ ίαο  

εθ η εισ λ ηζκνύ  ζ ηνλ  νξ ηδ όκελν  από  ηνλ  ε μαγσ γέα  ηόπ ν»)  

α) Διασαφήσεις τύπου  Β ή  τύπου  C  . -  ( όλοι οι έλεγχοι ) 

Σα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις i), ii), iii), iv) .  

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι για τις διασαφήσεις τύπου C σε όλες τις εν λόγω περιπτώσεις,  δεν 

αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ560 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου», και το τελωνείο ενημερώνει  

πάντοτε τον εξαγωγέα/διασαφιστή με κάθε πρόσφορο μέσο ( π.χ. τηλέφωνο , email κλπ. ) για το 

είδος του ελέγχου, προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει τα υποστηρικτικά έγγραφα. 

β) Διασαφήσεις τύπου  Φ ή τύπου  Τ.  -  ( έλεγχος εγγράφων ) 

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση ι). Αναλόγως με την διαχείριση που έχει 

διενεργηθεί για τις αρχικές διασαφήσεις τύπου Β ή C αντιστοίχως, ο εξαγωγέας/διασαφιστής, 

αφού υποβάλλει πρώτα την διασάφηση τύπου Φ ή Τ και ειδοποιηθεί ότι πρόκειται να διενεργηθεί 

έλεγχος εγγράφων από το τελωνείο : 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10409087
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- υποβάλλει το σύνολο των υποστηρικτικών εγγράφων όταν για την αρχική διασάφηση 

τύπου Β ή C δεν είχε διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων (κατά δήλωση).  

- υποβάλλει τα υποστηρικτικά έγγραφα τα οποία δεν είχε υποβάλλει αρχικά με την 

διασάφηση τύπου Β ή C αντιστοίχως, όταν για την αρχική διασάφηση τύπου Β ή C είχε 

διενεργηθεί έλεγχος (εγγράφων/φυσικός/διαδικασίας απαγορεύσεων-περιορισμών ή 

διαδικασίας επιτήρησης των καθεστώτων ). 

v i i i )  Αλ αθ εθ αια ησ η ηθ ή  δ ηαζάθε ζε  ηύπνπ  Ε  ζ ηελ  ε ιεθ ηξ η θή  ελ έξγ ε ηα  ( Άξζξν  2 ,  

ζε κ .  1 ,  πεξ .  δ )  ( ΔΓ ΥΟ  ΓΤΓ  Α  500145 / 19 - 1 -2015  κε  ηελ  νπν ία  θ ν ηλνπ ν ηήζε θ ε  ε  

αξ ηζ κ .  Γ ΤΓ  Α  5026766 / 6 - 1 1 -2014  ΑΥΟ  «Απ ινπ ζηεπκέλ ε ο  δ ηαδ ηθ αζ ί ε ο  ε ηζαγσ γήο  

θ α η  ε μαγσ γήο  ηεο  ειεθ ηξ η θήο  ελ έξγ ε ηαο » )  

Tα υποστηρικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τις εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής 

ενέργειας και τα τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας) υποβάλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την 

απόδοση MRN στην διασάφηση, ώστε το αρμόδιο Σελωνείο να μπορεί να διενεργεί τους 

διασταυρωτικούς ελέγχους για την απαλλαγή από το ΥΠΑ. Ειδικότερα :  

- όταν αποφασίζεται έλεγχος εγγράφων, ο έλεγχος των υποστηρικτικών εγγράφων θα 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, 

- όταν δεν αποφασίζεται έλεγχος (κατά δήλωση) το Σελωνείο θα οριστικοποιεί τις 

διασαφήσεις και με εντολή εκ των υστέρων ελέγχων θα ελέγχει τα ηλεκτρονικά 

υποστηρικτικά έγγραφα για όλες τις υποβληθείσες διασαφήσεις.  

i x )  Δθνδ ηαζκν ί  π ιν ίσλ  θ α η  α εξνζθ αθώλ  κε  π ιήξ ε  απ αιιαγή  από  θ όξνπο  

( Άξζξν  2 ,  ζε κ .  1 ,  π εξ .  ε )  

1. Όταν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος (εγγράφων/φυσικός), με την λήψη του μηνύματος  

ΙΕ560, ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποχρεούται να υποβάλει μεταξύ άλλων και τις αναγκαίες 

σελίδες του Βιβλίου Ατελείας για τον έλεγχο των ήδη χορηγηθεισών ατελώς ποσοτήτων 

καυσίμου και τη σωστή εκτίμηση του όρου της αναγκαιότητας από την αρμόδια τελωνειακή 

αρχή, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας του Βιβλίου Ατελείας που φέρει την προβλεπόμενη 

από τις ισχύουσες διατάξεις  θεώρηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής. 

2. το Παράρτημα IΙI της παρούσας περιέχεται Πίνακας με τα υποστηρικτικά της διασάφησης 

δικαιολογητικά έγγραφα ανά κατηγορία εφοδιαζόμενου πλοίου τα  οποία από 1/11/2015 

υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.  

3. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω (α) σχετική 

ΕΔΤΟ, ο όρος της αναγκαιότητας του εφοδιασμού εξετάζεται μόνο στις περιπτώσεις που η 

συγκεκριμένη διασάφηση δρομολογείται για έλεγχο εγγράφων ή φυσικό έλεγχο.  

υνεπώς, στην περίπτωση αυτή μετά την ολοκλήρωση του ως άνω ελέγχου, ο οριζόμενος 

ελεγκτής στο πεδίο κειμένου «Παρατηρήσεις Ελέγχου», θέτει την ένδειξη «ΑΣΕΛΨ» και τη 

μνεία των σχετικών απαλλακτικών διατάξεων, προκειμένου να αποτυπωθεί στο σύστημα ο 

έλεγχος του όρου της αναγκαιότητας (π.χ. άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 438/76, άρθρο 78 παρ. 

1 β) του Ν. 2960/01 και λοιπές κατά περίπτωση διατάξεις). 
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Κατά τα λοιπά τα οριζόμενα στην παρούσα ΕΔΤΟ ισχύουν και για την περίπτωση των 

εφοδιασμών 

2 .  Διόρθωσ η -Ακύρωσ η δ ιασά φησ ης εξαγωγής  (Άρθρο 2 ,  σ ημ .  2  )  

Όταν ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει στο ICISnet αίτημα τροποποίησης για το οποίο απαιτείται 

αξιολόγηση και έγκριση τελωνειακού υπαλλήλου για να γίνει αποδεκτό ή όταν υποβάλλει αίτημα  

ακύρωσης: 

1. αμέσως μετά την αποστολή του αιτήματος υποβάλλει ηλεκτρονικά και όλα τα σχετικά έγγραφα 

που αποδεικνύουν τους λόγους διόρθωσης/ακύρωσης,  συνδεόμενα με το MRN της εν λόγω 

διασάφησης . 

Όταν π.χ. το εν λόγω αίτημα αφορά διόρθωση στοιχείων του τιμολογίου ή ακύρωση της 

παραγγελίας, ο εξαγωγέας /διασαφιστής οφείλει με την υποβολή του εν λόγω αιτήματος να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά και τα σχετικά τιμολόγια (αρχικό/τελικό, ή αρχικό/πιστωτικό) προκειμένου 

το τελωνείο να είναι σε θέση  να αξιολογήσει το εν λόγω αίτημα. 

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί και εγκρίνει ή απορρίπτει κατά περίπτωση το ως άνω αίτημα 

προβαίνοντας και στην αποστολή των αντίστοιχων κατά περίπτωση μηνυμάτων στο ICISnet .  

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή/απόρριψη των ως άνω αιτημάτων διόρθωσης/ακύρωσης θα 

πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο ICISnet, με την ανταλλαγή των προβλεπόμενων 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων, και όχι με την κατάθεση γραπτής αίτησης στο Σελωνείο.  

3 .  Ενα λλα κτ ική  από δε ι ξ η  της  εξό δου  των  εμπορευμάτων ( Άρθρο 2 ,  σημ.  3  )  

Όταν το τελωνείο εξόδου δεν έχει επιβεβαιώσει την έξοδο των εμπορευμάτων, και κατά την διενέργεια 

σχετικής έρευνας το τελωνείο εξαγωγής ειδοποιήσει τον εξαγωγέα/διασαφιστή ότι δεν έχει 

ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη εξαγωγή, εφαρμόζονται τα ακόλουθα :  

1. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, καθώς και αποδεικτικά 

στοιχεία με τα οποία επιβεβαιώνεται η έξοδος των εν λόγω εμπορευμάτων, συνδεόμενα με το 

MRN της εν λόγω διασάφησης. 

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί τα στοιχεία και είτε τα αποδέχεται οριστικοποιώντας τη 

διασάφηση είτε τα απορρίπτει προβαίνοντας παράλληλα στην αυτοδίκαιη ακύρωσή της. 

4 .  Ε κ  των  υσ τέρων έλεγχο ι   ( Άρθρο 2 ,  σ ημ.  4 )  

Οι εκ των υστέρων έλεγχοι εγγράφων διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω γ) 

σχετική ΕΔΤΟ. 

Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  3    «Φ ρ ό ν ο ς  υ π ο β ο λ ή ς »  :  

Ορίζεται ο χρόνος ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων. Ο 

εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα εν λόγω έγγραφα αμέσως : 
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α) όταν ενημερωθεί με το μήνυμα ΙΕ560 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής» ότι 

πρόκειται να  διενεργηθεί έλεγχος από το αρμόδιο τελωνείο, 

β) μετά το αίτημα τροποποίησης (ΙΕ513 «Αίτημα Σροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής») που 

υποβάλει στο ICISnet 

γ) μετά το αίτημα ακύρωσης, ( ΙΕ514 «Αίτημα Ακύρωσης Διασάφησης Εξαγωγής» ) που υποβάλει 

στο ICISnet 

δ) όταν ενημερωθεί από το τελωνείο εξαγωγής ότι η εξαγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί και ζητούνται 

επιπλέον εναλλακτικά στοιχεία . 

ε) όταν λάβει σχετική «Πρόσκληση Ηλεκτρονικής Τποβολής/Προσκόμισης Εγγράφων» από το 

τελωνείο που πρόκειται να διενεργήσει εκ των υστέρων έλεγχο. 

Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  4   « Σ ρ ό π ο ς  υ π ο β ο λ ή ς »  :  

1. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης 

εξαγωγής έγγραφα, από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες» / «Αίτηση με υνημμένα Αρχεία 

από Οικονομικό Υορέα», σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο portal του ΙCISnet . 

Επισήμανση : Εφιστούμε την προσοχή των εξαγωγέων ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς η επισύναψη των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων στην διασάφηση εξαγωγής, 

μετά την επισύναψη κάθε αρχείου να μην παραλείπουν να επιβεβαιώνουν την αποστολή του με 

την ένδειξη «Αποστολή συνημμένων». 

Σχετικός Σύνδεσμος:https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559 

2. O εξαγωγέας /διασαφιστής ονομάζει τα εν λόγω αρχεία, με τους αντίστοιχους κωδικούς 

προσκομιζόμενων εγγράφων που συμπληρώνονται στη θέση 44 της διασάφησης.  

3. Ο οριζόμενος ελεγκτής, εμφανίζει στο σύστημα όλα τα αρχεία που έχει υποβάλει ο εξαγωγέας/ 

διασαφιστής για τη συγκεκριμένη διασάφηση, ώστε να μπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο. 

Σχετικός Σύνδεσμος:   https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10409087 

Όταν τα συνυποβαλλόμενα ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι ευκρινή ενημερώνεται άμεσα ο εξαγωγέας 

/διασαφιστής  για να επαναλάβει την υποβολή τους .  

Η λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειάζεται προκειμένου να υποβληθούν όλα τα υποστηρικτικά 

της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα, ανεξάρτητα από το πλήθος τους. Ειδικότερα η κάθε 

μεμονωμένη ενέργεια υποβολής υποστηρικτικών στο ICISnet έχει περιορισμό ως ανώτερο όριο για το 

μέγεθος των συνυποβαλλόμενων αρχείων τα 8 mb. Επιπλέον, η ως άνω λειτουργία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανεξαρτήτως του τύπου κατάστασης (status) που 

βρίσκεται η διασάφηση.  

Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  5  « Ε φ ε δ ρ ι κ έ ς  Δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς »  :  

α) Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής 

εγγράφων βρίσκεται εκτός λειτουργίας 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10409087
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Ο εξαγωγέας/διασαφιστής, αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

τελωνείων που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, αναγράφοντας το MRN της 

συγκεκριμένης διασάφησης στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος. ε κάθε περίπτωση, στο 

σχετικό διαβιβαστικό email αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των αποστελλόμενων εγγράφων. 

ε εξαιρετικές περιπτώσεις μη λειτουργίας των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ως άνω τελωνείων, 

τα σχετικά έγγραφα θα αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). 

β) Σο υποσύστημα εξαγωγών βρίσκεται εκτός λειτουργίας  

Σα υποστηρικτικά έγγραφα κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τη διασάφηση εξαγωγής, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω  α) σχετική ΕΔΤΟ . την περίπτωση 

διενέργειας ελέγχου και με το πέρας αυτού, ο οριζόμενος ελεγκτής οφείλει να τηρεί αντίγραφα 

των ελεγχθέντων υποστηρικτικών εγγράφων. 

τις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, όταν αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία  του ICISnet, οι 

εξαγωγείς/διασαφιστές υποχρεούνται να υποβάλουν και ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά έγγραφα, 

που έχουν ελεγχθεί κατά την  εφεδρική διαδικασία.  

Σα τελωνεία παρακαλούνται όπως υπενθυμίζουν στους εξαγωγείς/διασαφιστές την 

προαναφερόμενη υποχρέωση ενώ παράλληλα οφείλουν να πραγματοποιούν διασταυρωτικούς 

ελέγχους μεταξύ των αντιγράφων των ελεγχθέντων υποστηρικτικών κατά τα ανωτέρω  με αυτά που 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την αποκατάσταση του συστήματος. Με το πέρας της διαδικασίας 

ταυτοποίησης, δεν υφίσταται λόγος διατήρησης του συγκεκριμένου αρχείου αντιγράφων. 

ΕΞΑΙΡΕΕΙ: τα Σελωνεία Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» και Ε΄ Πειραιά λόγω του πλήθους των 

παραστατικών και του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας τους στην περίπτωση χρήσης εφεδρικής 

διαδικασίας, τα υποστηρικτικά έγγραφα της διασάφησης εξαγωγής ελέγχονται,  εξοφλούνται από 

τον ελεγκτή και  παραμένουν στο Σελωνείο. 

 

Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  6  «Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά  Μ έ τ ρ α »  :  

Όταν ο εξαγωγέας/διασαφιστής δεν  υποβάλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης 

εξαγωγής έγγραφα, σύμφωνα με την εν λόγω κοινοποιούμενη απόφαση, η διαδικασία τελωνισμού 

των εμπορευμάτων αναστέλλεται . 

Ειδικότερα: 

1. όταν αποφασίζεται έλεγχος, η διασάφηση παραμένει σε εκκρεμότητα και σε κατάσταση (status) 

«Τπό Έλεγχο», μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, 

2. όταν υποβάλλονται αιτήματα τροποποίησης  ή ακύρωσης, η διασάφηση παραμένει σε 

κατάσταση (status) ) «Τπό Επεξεργασία Μεταβολής» ή «Τπό Επεξεργασία Ακύρωσης» μέχρι την 

ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων του αιτήματος διόρθωσης ή 

ακύρωσης.  

3. όταν υποβάλλονται εναλλακτικά στοιχεία για την επιβεβαίωση της εξαγωγής, η διασάφηση 

παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν οριστικοποιείται, μέχρι αυτά να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 
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Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  7  « Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς »  :  

το άρθρο αυτό καταγράφονται όλες οι εξαιρέσεις της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των 

υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις : 

1 .  Δελτ ία  Πληρο φο ριών  ( INF  2 ,  INF  3 ,  INF  5 ,  I NF  7 )  

H διαδικασία προσκόμισης και επικύρωσης των εν λόγω Δελτίων στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές 

προβλέπεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (άρθρα 523, 846-847, Παράρτημα 71 Καν. (ΕΟΚ) 

2454/93). 

2 .  Προ τ ιμησια κά Π ιστοπο ιητ ικά  κα ι  Π ισ τοπο ιητ ικά  Πληρο φορ ιών  INF  4  

α) Από την ως άνω υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης 

εξαγωγής εγγράφων εξαιρούνται τα Πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED, 

πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR, δηλώσεις τιμολογίου που έχουν εκδοθεί από μη εγκεκριμένο 

εξαγωγέα ή δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED που έχουν εκδοθεί από μη εγκεκριμένο εξαγωγέα, για την 

εξαγωγή καταγόμενων εμπορευμάτων σε προτιμησιακές χώρες ή στην Σουρκία (στο πλαίσιο της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων). Ta ανωτέρω προβλέπονται   από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 

Αριθ. 2454/93 της Επιτροπής καθώς και από το Πρωτόκολλο Καταγωγής της εκάστοτε 

εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής υμφωνίας,  όπου τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνον κατόπιν 

γραπτής αιτήσεως που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα και θεωρούνται σε ειδική θέση από το 

αρμόδιο Σελωνείο του κράτους εξαγωγής των εμπορευμάτων.  

β) Σο Πιστοποιητικό Πληροφοριών INF 4 εκδίδεται, συμπληρώνεται και αποστέλλεται σύμφωνα με τα 

άρθρα 6 και 7 και το Παράρτημα  V του  Καν. 1617/2006 του υμβουλίου. 

Σο Πιστοποιητικό Πληροφοριών INF 4  εκδίδεται μόνο σε περιπτώσεις που οι Σελωνειακές Αρχές 

θέλουν να επαληθεύσουν την ακρίβεια ή τη γνησιότητα μίας δήλωσης προμηθευτή κατά την έκδοση 

Πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED. Τποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη 

μορφή σύμφωνα με τον παραπάνω αναφερόμενο Κανονισμό. 

3 .  Άδε ι ες  δ ι έλευσης ( δ ιμερε ίς ,  t ra ns i t ,  τρ ιγων ικές ,  ΕΔΤΜ)  

Οι άδειες διέλευσης : κοινοτικές, διμερείς, transit και ΕΔΤΜ εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής. 

τις περιπτώσεις οδικής μεταφοράς, σύμφωνα με την αριθμ. Δ19Β 5033532 ΕΞ2011/ 2-8-2011 διαταγή, 

η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, οι άδειες διέλευσης (διμερείς, transit, ΕΔΤΜ) καταγράφονται 

ηλεκτρονικά στο υποσύστημα των εξαγωγών και θεωρούνται  από το αρμόδιο τελωνείο, ενώ οι 

κοινοτικές άδειες δεν καταγράφονται ούτε θεωρούνται. 

4 .  ΕΔΕ  Άν ευ  τα τ ιστ ικής  

Ο εξαγωγέας /διασαφιστής καταθέτει στο τελωνείο τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα σε 

έντυπη μορφή, συνημμένα στο χειρόγραφο ΕΔΕ Άνευ τατιστικής όταν η ηλεκτρονική υποβολή του 
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δεν είναι υποχρεωτική. [ περιπτώσεις  που ορίζονται στην αριθμ.  Δ19Α 5041356 ΕΞ2013/28-11-2013 

ΕΔΤΟ (μη εμπορικές αποστολές κι εφόσον δε μεσολαβεί αντιπρόσωπος) ].  

5 .  Απλοπο ιημέν ες  δ ιαδ ικα σί ες  εφοδ ιασ μού  πλο ίων /α εροσ κα φών  με  υποβο λή 

Ανα κεφα λα ιω τ ικής  δ ια σάφησης  τύπου Ζ  

α) Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με τροφοεφόδια. 

Σα Δελτία Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε.) ή Δελτία Αποστολής-Σιμολόγια (Δ.Α.Σ.) προσκομίζονται κατά 

τα γνωστά στο Σελωνείο φόρτωσης/εξόδου τη στιγμή του εφοδιασμού και εξακολουθεί να ισχύει η 

διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 10-15 της αριθμ. Σ. 1940/41/14-4-2003 ΑΤΟ (ΥΕΚ 516/Β΄). 

την συνέχεια τον επόμενο μήνα ή το δίμηνο που ακολουθεί τον μήνα, κατά τον οποίο έγινε η 

παράδοση των εφοδίων, ο εφοδιαστής υποβάλλει Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση (τύπου Ζ) ως 

συγκεντρωτικό παραστατικό εφοδιασμού κατά το άρθρο 13 της ως άνω ΑΤΟ, προσκομίζοντας το 

σύνολο των Δ.Π.Ε. τα οποία  δεν δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου όγκου 

τους.  Ο αρμόδιος υπάλληλος του Σελωνείου Εφοδιασμού/Εξαγωγής, με το πέρας του ελέγχου των 

προσκομισθέντων ΔΠΕ οριστικοποιεί  κατά τα ισχύοντα την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ. 

β) Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα  

τα τελωνεία αερολιμένων στα οποία εφαρμόζονται οι απλοποιημένες διαδικασίες εφοδιασμού ο 

εφοδιαστής υποβάλλει την Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση (τύπου Ζ) ως συγκεντρωτικό παραστατικό 

εφοδιασμού καταθέτοντας, κάθε φορά, το σύνολο των Δελτίων Αποστολής - Delivery Receipts,  

καθόσον αυτά δεν δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου όγκου τους.  

 

6 .  Απλοπο ιημέν ες  δ ιαδ ικασί ες  ΚΑΕ  με  υποβο λή  Ανακεφα λα ιωτ ικής  

δ ιασά φησ ης τύπου  Ζ  

 

τις περιπτώσεις υποβολής ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ που αντιστοιχεί σε 

απλοποιημένες διαδικασίες εξαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων τα οποία πωλούνται από τα 

Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα, δεν υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου όγκου των σχετικών αρχείων. 

Ειδικότερα, πριν από την υποβολή της ως άνω Ανακεφαλαιωτικής διασάφησης, θα πραγματοποιείται 

σε ημερήσια βάση η σύνταξη και προσκόμιση των ημερήσιων καταστάσεων πωληθέντων ειδών από 

την ΚΑΕ Α.Ε. στο Σελωνείο Ελέγχου για θεώρηση, κατά τα αναφερόμενα στην αρίθμ. 

Σ.3451/41/Β0019/30-6-1999 ΑΤΟ «Διενέργεια και φορολογημένων πωλήσεων από τα ΚΑΕ της εταιρίας 

ΚΑΕ Α.Ε. – Διαδικασία πώλησης αδασμοφορολογήτων και φορολογημένων προϊόντων από την 

εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (ΥΕΚ 1470/Β/1999). Σαυτόχρονα, θα προσκομίζονται στο Σελωνείο Ελέγχου και τα 

στελέχη των εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες 

καταστάσεις προκειμένου να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Ο αρμόδιος υπάλληλος, 

με το πέρας του ελέγχου οριστικοποιεί κατά τα γνωστά, την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ.  
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7 .  Απλοπο ιημέν η  δ ιαδ ικασία  εκτ ελων ισ μού  στον  ορ ιζόμεν ο  από  τον  εξαγωγ έα  

τόπο  με  την  υποβο λή  δ ια σάφησ ης τύπο υ Α ,  C   ή  R   

Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων. 

Αν αποφασιστεί έλεγχος, ο οριζόμενος ελεγκτής υποχρεούται να μεταβεί στις εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός.  

 

Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  8  « Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  υ π ο β ο λ ή  κ α ι  φ υ σ ι κ ή  π ρ ο σ κ ό μ ι σ η  τ ω ν  

υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ώ ν  τ η ς  δ ι α σ ά φ η σ η ς  ε ξ α γ ω γ ή ς  ε γ γ ρά φ ω ν »  :  

Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής τους, τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα 

προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο Σελωνείο στις περιπτώσεις : 

α) Υυσικού ελέγχου 

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα πριν 

τη φυσική προσκόμισή τους στο τελωνείο. 

Ο οριζόμενος ελεγκτής αποτυπώνει στο σύστημα τις διαπιστωτικές πράξεις που έχουν γίνει στα 

προσκομιζόμενα υποστηρικτικά έγγραφα, με τις κατάλληλες κατά περίπτωση ενδείξεις 

αποτελεσμάτων ελέγχου και διατυπώνει ενδεχομένως σχετικά σχόλια στο πεδίο «Παρατηρήσεις 

ελέγχου». Ακολουθεί η ταυτοποίηση των ηλεκτρονικώς υποβληθέντων αρχείων με τα πρωτότυπα 

υποστηρικτικά έγγραφα ώστε τα τελευταία να επιστραφούν στον εξαγωγέα/διασαφιστή. Σέλος, 

συντάσσεται κατά τα γνωστά το Πρακτικό Υυσικού Ελέγχου στο οποίο αναγράφεται και η φράση 

«Σαυτοποιήθηκαν τα προσκομιζόμενα έγγραφα». 

β) Εφαρμογής Απαγορεύσεων-περιορισμών στα ακόλουθα πιστοποιητικά /άδειες όπου απαιτείται 

θεώρηση: 

 Πιστοποιητικό P2 για εξαγωγή ζυμαρικών στις ΗΠΑ  

 Άδεια εξαγωγής ειδών διττής χρήσης 

 Άδεια εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών 

 Άδεια CITES  

 Πιστοποιητικό εξαγωγής AGREX 

 To έγγραφο μεταφοράς αποβλήτων (Παράρτημα ΙΒ Καν.1013/2006), όταν το τελωνείο εξόδου 

δεν είναι ελληνικό. την περίπτωση αυτή, το εν λόγω έντυπο θεωρείται από το τελωνείο 

εξαγωγής μετά από τη λήψη του μηνύματος επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων ΙΕ518. 

τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην ταυτοποίηση του 

προσκομιζόμενου υποστηρικτικού εγγράφου  με αυτό που έχει ήδη υποβληθεί  ηλεκτρονικά. 

την περίπτωση προσκόμισης άδειας/πιστοποιητικού που αφορά περισσότερες από μία 

διασαφήσεις εξαγωγής, (π.χ. πιστοποιητικό AGREX, άδεια εξαγωγής ειδών διττής χρήσης), ο 

εξαγωγέας οφείλει να προσκομίζει την άδεια / το πιστοποιητικό για θεώρηση στο τελωνείο, με την 

λήψη του μηνύματος ΙΕ560. Ο αρμόδιος υπάλληλος αποτυπώνει τις σχετικές επιμέρους ποσότητες 

στο πεδίο «Παρατηρήσεις ελέγχου» της κάθε διασάφησης εξαγωγής. 
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γ) Εφαρμογής διατάξεων απαλλαγών, το βιβλίο ατελείας των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων 

προσκομίζεται, όταν απαιτείται θεώρηση ή ειδική πράξη επ΄ αυτού. 

Όταν το βιβλίο ατέλειας προσκομίζεται, ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος προβαίνει στην 

απαιτούμενη από τις ισχύουσες διατάξεις ενημέρωση ή θεώρησή του ανάλογα με την κατηγορία του 

δικαιούχου απαλλαγής πλοίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  9  « Τπ ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  ε ξ α γ ω γ έ α / δ ι α σ α φ ι σ τ ή »  :  

1. Αίτηση /Δήλωση 

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος,  

υποχρεούται να τηρεί αρχείο τελωνειακών παραστατικών και υποστηρικτικών εγγράφων και καταθέτει 

σχετική Αίτηση/Δήλωση (υνημμένα Τπόδειγμα της Αίτησης/Δήλωσης στο Παράρτημα ΙΙ στο 

αρμόδιο τελωνείο με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη  : 

- να δηλώνει ρητά και με ακρίβεια τον τόπο τήρησης του αρχείου,  

- να θέτει  ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του τελωνείου άμεσα τα εν λόγω  έγγραφα,  

- να ενημερώνει το τελωνείο  για όποια αλλαγή προκύψει σχετικά με τον τόπο τήρησης των 

εγγράφων αυτών και 

- να τηρεί το αρχείο για περίοδο τουλάχιστον  10 ετών και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί 

σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του υμβουλίου Επικρατείας , για 

ενδεχόμενο έλεγχο του τελωνείου. 

την περίπτωση που τα εν λόγω τελωνειακά παραστατικά και υποστηρικτικά έγγραφα θα τηρούνται 

από τον τελωνειακό αντιπρόσωπο του εξαγωγέα, ο εν λόγω αντιπρόσωπος  θα πρέπει να υποβάλει 

συνημμένα με την  δική του Αίτηση /Δήλωση, σχετική εξουσιοδότηση του εξαγωγέα ώστε να μπορεί 

να τηρεί, το εν λόγω αρχείο στον δικό του χώρο. 

την περίπτωση που ο εξαγωγέας ορίζει περισσότερους του ενός τελωνειακούς αντιπροσώπους, το 

αρχείο των τελωνειακών παραστατικών και υποστηρικτικών εγγράφων θα τηρείται αποκλειστικά από 

έναν αντιπρόσωπο.  

2. Διαδικασία εφοδιασμού  

α) τις περιπτώσεις εφοδιασμού με πετρελαιοειδή προϊόντα, τα υποστηρικτικά των διασαφήσεων 

εξαγωγής έγγραφα τηρούνται για δέκα (10) έτη στην έδρα της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα  

Όσον αφορά την υποχρέωση του Σελωνείου Εξόδου/Υόρτωσης να τηρεί στο αρχείο του το 

υνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΕΕ), που είχε προβλεφθεί με την (α) ανωτέρω σχετική ΕΔΤΟ 

(Κεφάλαιο 5.6), σας γνωρίζουμε ότι από 1/11/2015 το ΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.8 της εν λόγω ΕΔΤΟ και την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 518 από το 

Σελωνείο Εξόδου/Υόρτωσης με την πράγματι παραδοθείσα ποσότητα, θα παραλαμβάνεται από τον 

εφοδιαστή, προκειμένου να τηρείται στο αρχείο του για μια δεκαετία και να τίθεται στη διάθεση του 

Σελωνείου, όποτε ζητηθεί.  
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β) την Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων/αεροσκαφών το σύνολο, τόσο των  Δελτίων 

Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε.) ή Δελτίων Αποστολής-Σιμολογίων (Δ.Α.Σ.) όσο και των Δελτίων 

Αποστολής - Delivery Receipts, επιστρέφονται στην εφοδιαστική επιχείρηση όπου θα φυλάσσονται 

για μια δεκαετία και θα τίθενται στη διάθεση των Σελωνειακών Αρχών, όταν ζητούνται. 

3. Απλοποιημένες διαδικασίες ΚΑΕ με υποβολή Ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ 

Μετά την οριστικοποίηση της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Z, το σύνολο των στελεχών των 

τιμολογίων πώλησης επιστρέφεται από το τελωνείο στο Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών όπου 

αυτά θα φυλάσσονται για μια δεκαετία και τίθενται στη διάθεση των Σελωνειακών Αρχών όταν 

ζητούνται. 

Γ ι α  τ ο  ά ρ θ ρ ο  1 0  «Τ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  Σ ε λ ω ν ε ί ο υ »  :  

i) Απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ΚΑΔ– Αλαθεθαιαησηηθή δηαζάθεζε ηύπνπ Ε  

Σο Σελωνείο Ελέγχου διατηρεί στο αρχείο του τα αντίγραφα των ημερήσιων καταστάσεων 

πωληθέντων ειδών, στα οποία θα αναγράφεται το MRN της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ.  

ii) Πξνηηκεζηαθά Πηζηνπνηεηηθά θαη Πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηώλ INF 4 

Οι αιτήσεις καθώς και τα εκδοθέντα σχετικά Πιστοποιητικά και Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4 

καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο στο τελωνείο. το ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και τα πιστοποιητικά που 

εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής [εκ των υστέρων εκδοθέντα (issued retrospectively)] 

καθώς και αντίγραφα (duplicate). Οι αιτήσεις καθώς και τα αντίγραφα των εκδοθέντων 

Πιστοποιητικών και τα Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4 τηρούνται σε ειδικό φάκελο στο τελωνείο για 

μια τριετία κατά τα γνωστά, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκ των υστέρων έλεγχος που διενεργείται 

στο πλαίσιο της Διοικητικής υνεργασίας καθώς και να εκδοθεί αντίγραφο σε περίπτωση κλοπής, 

απώλειας ή καταστροφής του πρωτοτύπου πιστοποιητικού.  Όσα Σελωνεία έχουν μπλοκ 

Πιστοποιητικών A.TR παλαιότερης έκδοσης η οποία δεν περιελάμβανε αντίγραφο του πιστοποιητικού 

κυκλοφορίας A.TR, θα πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου 

πιστοποιητικού κυκλοφορίας A.TR. 

iii) Γειηία Πιεξνθνξηώλ INF  

Όλα τα εκδοθέντα από το Σελωνείο Πληροφοριακά Δελτία φυλάσσονται στο τελωνείο. 

iv) ΔΓΔ Άλεπ Σηαηηζηηθήο 

Υυλάσσονται επίσης στο Σελωνείο όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα του ΕΔΕ Άνευ τατιστικής που 

έχουν προσκομιστεί σε πρωτότυπη μορφή 

v) Άδεηεο δηέιεπζεο (δηκεξείο, transit, ηξηγσληθέο, ΔΓΥΜ) 

την παράγραφο 5 της κοινοποιούμενης απόφασης προβλέπεται η από πλευράς τελωνείου τήρηση 

φυσικού αρχείου των αντιγράφων των αδειών ΕΔΤΜ και των θεωρημένων σελίδων των αντίστοιχων 

ταυτάριθμων βιβλίων ΕΔΤΜ, καθώς και των διμερών, transit και τριγωνικών αδειών διέλευσης. 
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vi) Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ/αδεηώλ 

το αρχείο του τελωνείου τηρούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά/άδειες: 

 Πιστοποιητικό P2 για εξαγωγή ζυμαρικών στις ΗΠΑ 

 Έντυπο Παραρτήματος ΙΑ του Καν.1013/2006 (για την έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας 

Αρχής για τη μεταφορά αποβλήτων) 

vii) Δελτία Χημικής Ανάλσσης 

Σα θεωρημένα Δελτία Φημικής Ανάλυσης που αποστέλλονται από τις Φημικές Τπηρεσίες σε 

πρωτότυπη μορφή ( σημείο 1  v) παρ. 3 της παρούσας ) θα φυλάσσονται στο αρχείο του τελωνείου.  

viii) Πρακτικό Φσσικού Ελέγτοσ 

Σο τελωνείο τηρεί σε αρχείο τα Πρακτικά Υυσικού Ελέγχου που έχουν συνταχθεί στις περιπτώσεις 

διενέργειας φυσικού ελέγχου. 

Οι Προϊστάμενοι των Σελωνειακών Αρχών παρακαλούνται για την τήρηση της παρούσας καθώς και 

για την καταγραφή και υποβολή τυχόν προβλημάτων ανακύψουν. 

 

ΑΚΡΙ ΒΕ  ΑΝΣ Ι ΓΡΑΥΟ  

Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ   

 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ ΚΑΙ ΕΥΚ 

 

 

 ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΤΡΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Α.  ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    

 

1.  Όλες οι Σελωνειακές Αρχές 

2.  Σελωνειακές Περιφέρειες  

3.  Διευθύνσεις Σελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης  

 

Β.  ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ       

1. Τπουργείο  Οικονομικών  

1.1 Ελεγκτικές Τπηρεσίες Σελωνείων (ΕΛΤΣ) 

     1.2 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σμήμα Γ’ Σελωνειακών Εφαρμογών  

     1.3 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών υστημάτων – Γενική Δ/νση ΚΕΠΤΟ,  

     1.4Δ/νση Διαχείρισης Τπολογ.Τποδομών 

     1.5  Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου 

     1.6 ΔΟΕ  (Κ.Τ. & Περιφερειακές Δ/νσεις αυτού)  

     1.7 Γενική Δ/νση Γενικού Φημείου του Κράτους (Αν. Σσόχα 16, 11521 Αθήνα) 

2.  Τπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Γεν. Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής-Δ/νση Καθεστώτων Εισαγωγών/Εξαγωγών 

(Εμπορικής Άμυνας (Κορνάρου 1 και Ερμού, 10563 Αθήνα) 

3. Περιοδικό "Σελωνειακά Θέματα" 

4. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα) 

5. Ελληνική τατιστική Αρχή (Πειραιώς 46 & Επονιτών 18510 Πειραιάς) 

6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα) 

7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Σσιμισκή 29, 54624 Θεσ/νίκη) 

8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1 – Πλ. Οδησσού, 18531 

Πειραιάς) 

9. Γ..Ε.Β.Ε.Ε. – Γενική υνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 

(Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα) 

10. Εθνική υνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα) 

11. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 18,  10671 Αθήνα) 

12. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη) 

13. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Καραΐσκου 111, 18532 Πειραιάς) 

14. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, 18532 Πειραιάς) 

15. ύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Σσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς) 

16. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13,  54625 Θεσ/νίκη)   

17. Πανελλήνιος ύλλογος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, 10552 Αθήνα) 

18. ύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών .Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα) 

19. ύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10,  10671 Αθήνα) 

20. ύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσ/νίκη) 

21. ύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου4, 38221 Βόλος) 

22. ύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Μ.Αντύπα 2, 41222 Λάρισα) 

23. ύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Σροφίμων (Αγ. οφίας 21 & Κόνδρου 3, Ν. Χυχικό) 

24. ύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σροφίμων (Πλ. Θεάτρου 24, 10552 Αθήνα) 

25. ύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων (οφοκλέους 7-9 105 59 

Αθήνα) 

26. INCOFRUIT- ύνδεσμος Ελληνικών Επιχ/σεων Εξαγωγής, Διακίνησης Υρούτων, Λαχανικών και 

Φυμών (Αιόλου 104, 10564 Αθήνα) 

27. ύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Πανεπιστημίου 6 ΣΚ10674 Αθήνα) 

28. Ε..Κ.Ε.Ε.  (Κονίτσης 3-5  ΣΚ151 25 Μαρούσι)  

29. ΟΥΑΕ-Ομοσπονδία Υορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Πατησίων 351, 11141 Αθήνα) 

30. ύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη) 

31. ύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (Λ. Δημοκρατίας 20 & Γ. Παπανδρέου, 71306 Ηράκλειο 

Κρήτης) 

32. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Μ. Αντύπα 86-88, 16346 Ηλιούπολη) 
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33. ύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος (υγγρού 137, 11721  Ν.μύρνη) 

34. Διεθνής Ναυτική Ένωση (Κολοκοτρώνη 99, 18535 Πειραιάς) 

35. Πανελλήνιος ύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων (Ακτή Μιαούλη 17-19, 18535 Πειραιάς) 

36. ύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσ/κης (Βενιζέλου 4, 54624 Θεσ/κη) 

37. Πανελλήνιος ύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Λουδοβίκου 1, 18531 Πειραιάς) 

38. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς) 

39. Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης ΟΛΘ (Λιμάνι Θεσ/νίκης, 54000 Θεσ/νίκη) 

40. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΟΛΗ ( Λιμάνι Ηράκλειο Κρήτης) 

41. ΕΠ ΑΕ – ταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ (ΕΜΠΟ Ν.Ικόνιο, 18863 Πέραμα) 

42. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ (23ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565 Αγ. 

τέφανος Αττικής)   

43. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Μητροπόλεως 12-14, 10562 Αθήνα) 

44. Εμπορευματική Κοινότητα Δ.Α.Α. (19004 πάτα) 

45. Olympic Handling (Λ. υγγρού 96-100, 11741, Αθήνα 

46. Goldair Handling (19004 πάτα) 

47. EAT Cargo Terminal 4 (19004 πάτα) 

48. Swissport – Freight Plus Hellas (19004 πάτα) 

49. UPS Greece (19004 πάτα) 

50. ΣΝΣ Greece (19004 πάτα) 

51. FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 πάτα) 

52. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 πάτα)  

53. ύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΕΟ) (Νίκης 34, 10557 Αθήνα)  

54. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδας (Λεωφόρος Κηφισού 102, 12241 Αιγάλεω)   

55. ύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΕΑΟΠ) 

(Μαρίνου Αντύπα 86-88, 16346 Ηλιούπολη) 

56. Ένωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών (Κωνσταντινουπόλεως 6, 16452 Αργυρούπολη) 

57. ύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (.Μ.Α.Ζ.Ε.) 

(Λεωφ. πάτων 187, 15351 Παλλήνη) 

58. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου  (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) 

(Μαρίνου Αντύπα 86-88, 16346 Ηλιούπολη) 

59. ύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (.Ε.Ε.Π.Ε.) (Ίωνος Δραγούμη 46, 11528 Ιλίσια) 

60. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Αμερικής 10, 10671 Αθήνα) 

61. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (Φειμάρρας 8Α, 15125 Μαρούσι) 

62. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε. 

α) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

β) Ηρώδου Αττικού 12Α, 15124 Μαρούσι) 

 

Γ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.  Γραφείο Τπουργού 

2.  Γραφείο Αναπληρωτή Τπουργού  

3.  Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 

4.  Γραφείο Γενικής Διευθυντριας Σελωνείων και ΕΥΚ 

5.  Δ/νσεις: ΔΣΔ, ΔΔΘΣΟΚ,ΔΣΕΠ,ΔΗΣ,ΔΕΥΚ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΑΝΑ Δ/ΝΗ  

   

 ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΣΗΛΕΥΨΝΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ ΣΕΣΕΚΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ 210 6987455 

ΣΜΗΜΑ Β΄ ΜΕΣΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987464 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ 210 6987444 

      

Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΨΝ ΘΕΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΣΕΛΨΝ. ΟΙΚΟΝ. ΚΑΘΕΣΨΣΨΝ 

ΣΜΗΜΑ Β΄ ΜΠΟΤΡΓΑΝΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ 210 6987493 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΜΤΛΨΝΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987502 

ΣΜΗΜΑ Δ΄ 

 ΝΣΟΤΝΣΟΤΝΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ 

ΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΦΑΡΙ 

 210 6987508 

210 6987507 

Δ/ΝΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΦΨΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΕΨΝ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΑΝΔΡΙΨΣΗ ΔΕΠΟΙΝΑ 210 7259253 

Δ/ΝΗ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΑΣΟΤΦΑ ΕΛΕΝΗ 210 4802437 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΗΜΜΕΝΨΝ ΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΛΟΙΟΤ  

ΚΨΔ. 

ΠΛΟΙΟΤ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΤ  υνημμένα δικαιολογητικά και εθνικοί κωδικοί 

01 
ΑΛΙΕΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΚΣΙΑ 

ΑΛΙΕΙΑ 

 

Ν380: Σιμολόγιο  (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου   

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας, ή 1857: Άδεια 

εκτέλεσης πλόων 

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1809: Δελτίο τατιστικής Αλιείας 

1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας 

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

 

02 ΑΛΙΕΤΣΙΚΑ ΜΕΗ ΑΛΙΕΙΑ 

 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1809: Δελτίο τατιστικής Αλιείας 

1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας 

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

1856:πογγαλιευτικό ύμφωνο 

 

03 
ΑΛΙΕΤΣΙΚΑ ΤΠΕΡΠΟΝΣΙΑ 

ΑΛΙΕΙΑ 

 

Α) ME ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΑΙΑ 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1809: Δελτίο τατιστικής Αλιείας 

1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας 

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

 

 

 

Β) ME ΞΕΝΗ ΗΜΑΙΑ 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΗΜΜΕΝΨΝ ΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΛΟΙΟΤ  

ΚΨΔ. 

ΠΛΟΙΟΤ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΤ  υνημμένα δικαιολογητικά και εθνικοί κωδικοί 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

 

04 ΥΟΡΣΗΓΑ 

 

Α) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

 

Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου (certificate of registry) 

1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 

1867: Βεβαίωση εγκατάστασης συστήματος AIS  

 

05 ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

A) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

 

 

 

Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου,  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΗΜΜΕΝΨΝ ΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΛΟΙΟΤ  

ΚΨΔ. 

ΠΛΟΙΟΤ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΤ  υνημμένα δικαιολογητικά και εθνικοί κωδικοί 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 

1867: Βεβαίωση εγκατάστασης συστήματος AIS  

 

06 
ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ/ΟΦΗΜΑΣΑΓΨΓΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 

 

Ν380: Σιμολόγιο(στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου,  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1853: Απόφαση ΤΕΝ για δρομολόγηση 

1854:Κατάσταση Δρομολόγησης 

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

 

ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ: 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου (certificate of registry) 

1863: Πλάνο χρονοπρογραμματισμένων κρουαζιερόπλοιων 

από ΟΛΠ (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

 

ΘΑΛΑΙΑ ΣΑΞΙ 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή 1857: Αδεια 

εκτέλεσης πλόων 

1859: Άδεια εκτέλεσης θαλασσίων εκδρομών 

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 

1864:Τπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου 

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

1817: Παραστατικά αξίας (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

 

07 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 

ΑΝΑΧΤΦΗ ΣΟΤ Ν. 

4256/2014 - Ν. 2743/1999. 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΗΜΜΕΝΨΝ ΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΛΟΙΟΤ  

ΚΨΔ. 

ΠΛΟΙΟΤ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΤ  υνημμένα δικαιολογητικά και εθνικοί κωδικοί 

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας, ή 1868: Τπεύθυνη Δήλωση 

ωροδεικτών (για πλοία μικρότερα των 24 μέτρων) 

1815: Ναυλοσύμφωνο θεωρημένο από λιμεναρχείο  

1816: Αδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, 

1817: Παραστατικά αξίας (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1818: Κατάσταση επιβατών αθεώρητη  

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

1865: Ειδικό Εντυπο Πληροφοριακών στοιχείων 

Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής 

(ΕΠΕΠΠΑ) 

1864: Τπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου 

1869: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τπουργείου 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καταχώρησης στα 

Βιβλία Μητρώου ΝΕΠΑ και μελών Δ ή Καταστατικό για 

τυχόν άλλες μορφές εταιρειών που εκμεταλλεύονται το 

πλοίο. 

 

Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ME ΞΕΝΗ ΗΜΑΙΑ  

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου,  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1815: Ναυλοσύμφωνο  

1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοίας  

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 

1817: Παραστατικά αξίας (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1818: Κατάσταση επιβατών  

1823: Τπεύθυνη Δήλωση από πράκτορα ή πλοίαρχο ότι τα 

στοιχεία του ναυλοσυμφώνου και της λίστας επιβατών 

είναι αληθή 

1864:Τπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου 

 

   

09 ΡΤΜΟΤΛΚΑ 

A)  Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 

1822: Εγγραφο εθνικότητας Πλοίου 

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

1864: Τπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου 

  1812:Βεβαίωση Διεύθυνση Λιμενικών Τποδομών της Γεν. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΗΜΜΕΝΨΝ ΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΛΟΙΟΤ  

ΚΨΔ. 

ΠΛΟΙΟΤ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΤ  υνημμένα δικαιολογητικά και εθνικοί κωδικοί 

Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Τπουργείου 

Ναυτιλίας για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών 

εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (για κοχ 5-10 κόρων) 

      Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 

1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 

1867:Βεβαίωση εγκατάστασης συστήματος AIS  

 

   

11 ΒΤΘΟΚΟΡΟΙ 

       Α) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς 

 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

1860: ύμβαση Εργου /παροχής υπηρεσιών 

  1812: Βεβαίωση Διεύθυνση Λιμενικών Τποδομών της Γεν. 

Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Τπουργείου 

Ναυτιλίας για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών 

εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (για κοχ 5-10 κόρων). 

 

      Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

1860: ύμβαση Εργου /παροχής υπηρεσιών  

1822: Εγγραφο Εθνικότητας 

1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 

1867:Βεβαίωση εγκατάστασης συστήματος AIS  

 

12 
ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ 

ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ 

 

Ν380: Σιμολόγιο 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1813: Βιβλίο Ατελείας   
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΗΜΜΕΝΨΝ ΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΛΟΙΟΤ  

ΚΨΔ. 

ΠΛΟΙΟΤ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΤ  υνημμένα δικαιολογητικά και εθνικοί κωδικοί 

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1861:Βεβαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΘΑΛΑΙΨΝ 

ΕΡΕΤΝΨΝ (ΕΛΚΕΘΕ)  

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

 

13 

ΑΛΙΕΤΣΙΚΑ ΚΑΥΗ ΠΟΤ 

ΑΛΙΕΤΟΤΝ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΤΔΑΣΑ 

 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1809: Δελτίο τατιστικής Αλιείας 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1845: Έγκριση αλίευσης στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας 

1846: Άδεια απόπλου για την αλίευση στα διεθνή ύδατα 

C621: Πιστοποιητικό Σ2Μ 

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας 

 

14 ΑΛΛΑ ΠΛΟΙΑ  

Α) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

  1812:Βεβαίωση Διεύθυνση Λιμενικών Τποδομών της Γεν. 

Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Τπουργείου 

Ναυτιλίας για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών 

εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα 

 

Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 

1867: Βεβαίωση εγκατάστασης συστήματος AIS  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΗΜΜΕΝΨΝ ΣΗ ΔΙΑΑΥΗΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΛΟΙΟΤ  

ΚΨΔ. 

ΠΛΟΙΟΤ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΤ  υνημμένα δικαιολογητικά και εθνικοί κωδικοί 

15 ΠΛΨΣΕ ΕΞΕΔΡΕ 

 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου  

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας  

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1860: ύμβαση Εργου/ παροχής υπηρεσιών  

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

 

16 ΠΛΨΣΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ 

 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας  

1860: ύμβαση Έργου / παροχής υπηρεσιών  

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

  1812: Βεβαίωση Διεύθυνση Λιμενικών Τποδομών της Γεν. 

Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Τπουργείου 

Ναυτιλίας για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών 

εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα 

 

20 
ΠΛΟΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ  

 

Ν380: Σιμολόγιο (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά περίπτωση) 

1866: Εντυπο σήμα παραγγελίας 

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 

 

21 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΚΑΥΗ 

ΘΑΛΑΙΑ 

ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 

Ν380: Σιμολόγιο 

1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου  

1915: Δελτίο Φημικής Ανάλυσης (στην ΕΦΑ ή ΕΦΦ κατά 

περίπτωση) 

1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 

1822: Εγγραφο Εθνικότητας Πλοίου  

1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας, ή Άδεια Πλόων 

1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 

1813: Βιβλίο Ατελείας   

1824: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της Νομαρχίας  

1851: ΑΥΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 

1872: Βεβαίωση Λιμενικών αρχών ότι το σκάφος ανήκει στην 

εταιρεία υδατοκαλλιέργειας 

1911: Τπεύθυνη Δήλωση 
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