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Θζμα: «Παροχι οδθγιϊν για τθν ειςαγωγι και εξαγωγι εμπορευμάτων με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του 
εμπορίου λόγω των γενικότερων μζτρων πρόλθψθσ τθσ εμφάνιςθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ.» 

 
χετ.: (1) Θ αρικμ. ΔΣΔ Α 5021516 ΕΞ 2015/30.09.2015 Εγκφκλιοσ «Ζκδοςθ τθσ Άδειασ παράδοςθσ και 

βεβαίωςθ-είςπραξθ των οικονομικϊν επιβαρφνςεων και εξόδων (ΔΕΣΕ) ςτο νζο περιβάλλον 
των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν» (ΑΔΑ: 6ΨΜ7Θ-Ο58) 

 (2) Θ αρικμ. ΔΣΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26-4-2016 «Εξαγωγι και ζξοδοσ εμπορευμάτων από το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο του Ενωςιακοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα – 

αντικατάςταςθ τθσ αρικμ. Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014» (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Θ-ΔΡΧ) 

 
Με αφορμι τθ λιψθ ζκτακτων μζτρων πρόλθψθσ τθσ εμφάνιςθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ διάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ εξάλειψθσ φαινομζνων ςυνωςτιςμοφ ςτουσ χϊρουσ των 
τελωνειακϊν αρχϊν που ενδζχεται να ζχουν ςοβαρότατεσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία των τελωνειακϊν 
υπαλλιλων και των ςυναλλαςςόμενων, με παράλλθλθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ ροισ του εμπορίου, θ 
Σελωνειακι Τπθρεςία ενεργοποιεί ςειρά μζτρων ωσ ακολοφκωσ:  
 
Α. ΕΙΑΓΩΓΗ – ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Θ παρουςία ςυναλλαςςομζνων κατά τθ διαδικαςία ειςαγωγισ που διεξάγεται θλεκτρονικά μζςω του  
ICISnet περιορίηεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ φυςικοφ ελζγχου των εμπορευμάτων. 

Περαιτζρω, ωσ προσ τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ, ορίηεται υπάλλθλοσ που παρακολουκεί τα status 
(καταςτάςεισ) των διαςαφιςεων ειςαγωγισ μζςω τθσ οκόνθσ «Ειςαγωγζσ Παραμετρικά» και για όςεσ 
βρίςκονται ςτο status «υπό απελευκζρωςθ» προβαίνει ςτθν ενζργεια «Εκτφπωςθ Άδειασ Παράδοςθσ» και 
αποκθκεφει το αρχείο ςε μορφι pdf προκειμζνου να το αποςτείλει θλεκτρονικά (με e-mail) ςτον 
διαχειριςτι τθσ αποκικθσ που δθλϊνεται ςτθ κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ, ενϊ δεν απαιτείται θ εκτφπωςθ 
τθσ Άδειασ Παράδοςθσ ςε χαρτί. Αυτό προχποκζτει τθν παράλλθλθ λειτουργία ςτον ίδιο ςτακμό εργαςίασ 
εξωτερικοφ (internet/e-mail) και εςωτερικοφ δικτφου (ICISnet). Σα Σελωνεία που δεν διακζτουν τζτοιουσ 
ςτακμοφσ εργαςίασ οφείλουν επειγόντωσ να το αιτθκοφν προσ το αρμόδιο Αυτοτελζσ Σμιμα  Αςφάλειασ 
τθσ ΓΔΘΛΕΔ  (ata@aade.gr) προκειμζνου να εφαρμόςουν τα κατωτζρω οριηόμενα. 
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Επίςθσ οι διαχειριςτζσ αποκθκϊν και οι τελωνειακοί αντιπρόςωποι οφείλουν άμεςα να ορίςουν ζνα 
κεντρικό email διαχείριςθσ το οποίο κα γνωςτοποιιςουν ςτο τελωνείο. 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε περίπτωςθσ παραλαβισ εμπορευμάτων υπενκυμίηουμε τισ 
ρυκμίςεισ που είχαν προβλεφκεί ςτθν ανωτζρω (1) ςχετικι και ειδικότερα: 
 

1) υνικθσ διαδικαςία ειςαγωγισ – παραλαβι εμπορευμάτων από «ιδιωτικι» αποκικθ 
προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ  

τθν περίπτωςθ παραλαβισ εμπορευμάτων από αποκικεσ προςωρινισ εναπόκεςθσ που λειτουργοφν ςε 
αποκικεσ ι χϊρουσ των ειςαγωγζων ι παραλθπτϊν των εμπορευμάτων ι ιδιωτικζσ αποκικεσ 
τελωνειακισ αποταμίευςθσ, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ «τρίτου» διαχειριςτι αποκικθσ, όπου ο 
ςυναλλαςςόμενοσ παραλαμβάνει τα εμπορεφματα ςε δικό του χϊρο, θ απελευκζρωςθ των 
εμπορευμάτων κα γίνεται με τθ λιψθ των ακόλουκων μθνυμάτων τα οποία και επζχουν κζςθ άδειασ 
παράδοςθσ :  
α) με τθ λιψθ του μθνφματοσ ID29A (από τον διαςαφιςτι) εφόςον θ πλθρωμι γίνεται εντόσ του ωραρίου 
λειτουργίασ του τελωνείου ι  
β) με τθ λιψθ του μθνφματοσ αλλαγισ status ID80 (το παραςτατικό από «υπό πλθρωμι» μεταβαίνει ςε 
«υπό απελευκζρωςθ») που αποςτζλλεται αυτόματα ςτον διαςαφιςτι μετά τθν θλεκτρονικι πλθρωμι, 
ςτθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι γίνεται εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ του Σελωνείου. τθ ςυνζχεια, με τθ 
λειτουργία του Σελωνείου, το παραςτατικό οριςτικοποιείται και αποςτζλλεται ςτον ςυναλλαςςόμενο το 
μινυμα ID29A.  
 

2)  υνικθσ διαδικαςία ειςαγωγισ – ανάλωςθ από δθμόςια αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ  
       τφπου I, II ι III  

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα αποκθκεφεται θλεκτρονικά θ άδεια παράδοςθσ από το τελωνείο και κα 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο email του ςυναλλαςςόμενου (ειςαγωγζα) με κοινοποίθςθ ςτο email του 
διαχειριςτι τθσ αποκικθσ που δθλϊνεται ςτθ κζςθ 30 και ςτθ 49 του ΕΔΕ.  
Μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό δεν είναι εφικτό, κα εκτυπϊνεται ςε χαρτί και κα αποςτζλλεται με fax 
ςτον ςυναλλαςςόμενο. Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ κα τθρεί ςτο αρχείο του τισ άδειεσ για τα 
εμπορεφματα που παρζδωςε, ϊςτε να είναι διακζςιμεσ ςε εκ των υςτζρων ζλεγχο. 
 

3) Απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ με χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ κατόπιν άδειασ – 
προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο Σελωνείο  
(υποβολι διαςαφιςεων τφπου C & Y)  

Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ εκτυπϊνει απλϊσ το μινυμα ID29Α «Ειςαγωγι επιτρζπεται» το οποίο επζχει κζςθ 
άδειασ παράδοςθσ και το προςκομίηει ςτον αποκθκάριο προκειμζνου να παραλάβει τα εμπορεφματά του. 
 

4) υνικθσ διαδικαςία ειςαγωγισ – παραλαβι εμπορευμάτων από «Δθμόςια» Αποκικθ 
Προςωρινισ Εναπόκεςθσ  

τθν περίπτωςθ παραλαβισ εμπορευμάτων από αποκικεσ προςωρινισ εναπόκεςθσ που λειτουργοφν υπό 
τθ διαχείριςθ άλλων πλθν των τελωνειακϊν αρχϊν φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ 
προβαίνει ςτθν ενζργεια «Εκτφπωςθ Άδειασ Παράδοςθσ» και αποκθκεφει το αρχείο ςε μορφι pdf 
προκειμζνου να το αποςτείλει θλεκτρονικά (με e-mail) ςτον ςυναλλαςςόμενο με κοινοποίθςθ ςτον 
διαχειριςτι τθσ αποκικθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ που δθλϊνεται ςτθ κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ.  

Εναλλακτικά και μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι τεχνικά εφικτι θ θλεκτρονικι αποςτολι, δίνεται θ 
δυνατότθτα τθσ αποςτολισ τθσ εκτυπωμζνθσ άδειασ παράδοςθσ με fax ςτον ςυναλλαςςόμενο και ςτον 
διαχειριςτι τθσ αποκικθσ. 

Εξυπακοφεται ότι τα ανωτζρω δεν ιςχφουν για τισ περιπτϊςεισ που ζχει ιδθ υλοποιθκεί αυτόματθ 
οριςτικοποίθςθ παραςτατικϊν ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ, όπου δεν απαιτείται θ ενζργεια «εκτφπωςθ άδειασ 
παράδοςθσ» από υπάλλθλο, δθλαδι για τον ΦΠΚΤ και τισ εταιρείεσ ταχυμεταφοράσ με άδεια χριςθσ 
απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ. 
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5) υνικθσ διαδικαςία ειςαγωγισ – παραλαβι από Ελεφκερθ Ζϊνθ  

τθν περίπτωςθ παραλαβισ εμπορευμάτων από Ελεφκερθ Ηϊνθ, το τελωνείο αποςτζλλει θλεκτρονικά τθν 
άδεια παράδοςθσ με email ςτο κεντρικό email διαχείριςθσ του εκάςτοτε διαχειριςτι τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ  
τθ ςυνζχεια το MRN τθσ Άδειασ Παράδοςθσ κα καταχωρείται ςτο βιβλίο λογιςτικισ αποκικθσ που 
τθρείται μθχανογραφικά από το διαχειριςτι τθσ Ηϊνθσ και κα εκτυπϊνεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που 
απαιτείται για τθν ζξοδο των εμπορευμάτων από τθν Πφλθ τθσ Ελ. Ηϊνθσ (όπου δεν υπάρχει τερματικό 
ςυνδεδεμζνο με το κεντρικό τουσ ςφςτθμα). 
τισ ελεφκερεσ ηϊνεσ όπου είναι εγκατεςτθμζνεσ περιςςότερεσ επιχειριςεισ (π.χ. λιμάνι Θεςςαλονίκθσ), 
το τελωνείο αποςτζλλει τθν άδεια παράδοςθσ θλεκτρονικά με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία ςτο email 
του φορζα που διαχειρίηεται τα εμπορεφματα και δθλϊνεται ςτθ κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ με κοινοποίθςθ 
ςτον φορζα διαχείριςθσ τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ (π.χ. ΟΛΘ ΑΕ).  
 
Β. ΕΞΑΓΩΓΗ  – ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΑΓΩΓΗ  
 
υνικθσ διαδικαςία εξαγωγισ: 

τισ περιπτϊςεισ τθσ ςυνικουσ διαδικαςίασ τθσ εξαγωγισ παρζχεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ του 
μθνφματοσ ΙΕ529 “Απελευκζρωςθ προσ εξαγωγι” από τον εξαγωγζα/διαςαφιςτι, μετά τθν αποςτολι του 
εν λόγω μθνφματοσ από το τελωνείο εξαγωγισ. Θ εκτφπωςθ του μθνφματοσ ΙΕ529 αντικακιςτά τθν 
εκτφπωςθ του υνοδευτικοφ Εγγράφου Εξαγωγισ ωσ άδεια παράδοςθσ προσ εξαγωγι και ςυνοδεφει τθν 
αποςτολι μζχρι το τελωνείο εξόδου (ςτισ περιπτϊςεισ που είναι διαφορετικό από το τελωνείο εξαγωγισ) 
αυςτθρά για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων.  

Για τισ περιπτϊςεισ όπου οι διατυπϊςεισ εξαγωγισ ολοκλθρϊνονται από ελλθνικό τελωνείο και τελωνείο 
εξόδου είναι τελωνείο που βρίςκεται ςε άλλο Κ-Μ ιςχφει θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ (το .Ε.Ε. εκτυπϊνεται 
από το τελωνείο εξαγωγισ). 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ εξαγωγείσ ότι θ εν λόγω ρφκμιςθ ιςχφει μόνο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 
μασ και κα πρζπει να είναι απολφτωσ βζβαιοι ότι θ ζξοδοσ κα πραγματοποιθκεί από ελλθνικό τελωνείο 
εξόδου και δεν κα γίνει εκτροπι ςε άλλο ενωςιακό τελωνείο εξόδου. 

Εξυπακοφεται ότι δεν υφίςταται πρόβλθμα για τισ εξαγωγζσ των άλλων Κρατϊν-Μελϊν που κάνουν ζξοδο 
από τθ χϊρα μασ. 

Ειδικότερα για το Αϋ Σελωνείο Θεςςαλονίκθσ, όταν τα προσ εξαγωγι εμπορεφματα βρίςκονται ςε Άλλεσ 
υμφωνθκείςεσ Σοποκεςίεσ ALEX (ιδιωτικοί λιμζνεσ, μάντρεσ-depot) και απαιτείται ςχετικό αίτθμα με 
ζγκριςθ από το τελωνείο,  ο εξαγωγζασ/διαςαφιςτισ:  
Με τθν  θλεκτρονικι υποβολι τθσ διαςάφθςθσ κα υποβάλλει θλεκτρονικά τθν αίτθςι του από τθ 
λειτουργικι περιοχι «Ενζργειεσ/Αίτθςθ με υνθμμζνα Αρχεία από Οικονομικό Φορζα», χωρίσ να 
απαιτείται εκ των προτζρων θλεκτρονικι υποβολι του αιτιματοσ/αποδοχι και πρωτοκόλλθςθ από το 
τελωνείο. 

Τπενκυμίηουμε ότι θ υποβολι διαςάφθςθσ κακιςτά τον διαςαφιςτι υπεφκυνο για τθν ακρίβεια και τθν 
πλθρότθτα των πλθροφοριϊν που παρζχονται ςτθ διαςάφθςθ, τθ γνθςιότθτα, ακρίβεια και ιςχφ κάκε 
εγγράφου που ςυνοδεφει τθ διαςάφθςθ και τθν εκπλιρωςθ, κατά περίπτωςθ όλων των υποχρεϊςεων 
ςχετικά με τθν υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο εκάςτοτε τελωνειακό κακεςτϊσ ι ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων πράξεων. 
 
 
Γ. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΕΛΩΝΕΙΟ – ζνα περιβάλλον χωρίσ χαρτί για τα τελωνεία 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι όλων ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των αποφάςεων και  εγκυκλίων που ζχουν 
εκδοκεί από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων & ΕΦΚ για τθν πλιρθ θλεκτρονικι διεξαγωγι των 
διαδικαςιϊν ειςαγωγισ και εξαγωγισ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφορικοφ υςτιματοσ ICISnet, το 
οποίο ωσ γνωςτόν υποςτθρίηει τθν θλεκτρονικι υποβολι των διαςαφιςεων κακϊσ και των 

ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ



4 
 

υποςτθρικτικϊν τουσ εγγράφων αλλά και διαςφαλίηει τθν παρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ των 
ςυναλλαςςομζνων ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ τελωνιςμοφ μζςω μθνυμάτων.  

Επομζνωσ ςτο περιβάλλον χωρίσ χαρτί όπωσ ζχει διαμορφωκεί, θ εκτφπωςθ διαςαφιςεων κακίςταται 
εφλογα περιττι. 

Σζλοσ, οι προϊςτάμενοι των τελωνειακϊν αρχϊν παρακαλοφνται για τθν πιςτι τιρθςθ των ανωτζρω και 
τθν άμεςθ αναφορά τυχόν προβλθμάτων προσ επίλυςθ ςτο email τθσ Δ/νςθσ: dtd@2001.syzefxis.gov.gr. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Σελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ  
2. Σελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ  
3. Σελωνειακι Περιφζρεια Αχαΐασ 
(για άμεςθ διαβίβαςθ ςτα τελωνεία αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
 
Α. ΑΑΔΕ 
1. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 
2. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛΤΣ Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ) 
3. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
4. Δ/νςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων 
 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ (Με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ των μελϊν τουσ) 
 
1. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ  
2. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ  
3. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Πειραιϊσ – Ακθνϊν (Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.)  
4. Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Εξαγωγζων 
5. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 
6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν  
7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ  
8. φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ  
9. Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ο.Φ.Α.Ε.) 
10. ΔΣΔ – Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 
 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
3. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΘΛΕΔ) 

3.1 Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν / Τπ/νςθ Βϋ 
3.2 (Δ.Α.Σ.Ε.)/ Τποδ/νςθ Σελωνειακϊν Εφαρμογϊν 

4. Γενικι Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.  
4.1 Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν  – Σμιματα  Αϋ, Βϋ, Γϋ,Δϋ,Εϋ 
4.2 Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων  
4.3 Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν  
4.4 Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ  
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