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 επίβιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα Ρεισλεία 
ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θαηφρσλ αδεηψλ απινπζηεπκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ.  

δ) Νξίδνληαη νη Διεγθηηθέο πεξεζίεο Ρεισλείσλ (ΔΙΡ) Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, σο αξκφδηεο 
αξρέο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαθάησ απαηηνχκελσλ απφ ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο 
θξηηεξίσλ : 

 χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ, ινγηζηηθψλ θαη θαηά πεξίπησζε 
κεηαθνξηθψλ θαηαρσξήζεσλ 

 ρξεκαηνπηζησηηθή θεξεγγπφηεηα 

ε) Ξξνζδηνξίδνληαη ηα είδε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο 
θαηά ηελ εηζαγσγή/εμαγσγή.  
 
ΙΙ. Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ 
δηαδηθαζηώλ 

1.  Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηώλ.   

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο δηαδηθαζίαο απινπζηεπκέλεο 
δηαζάθεζεο, θαζψο θαη άδεηαο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ 
εηζαγσγέα/εμαγσγέα ηφπν, έρεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν αζθεί εκπνξηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη πξαγκαηνπνηεί ζπρλά θαη φρη πεξηζηαζηαθά εηζαγσγέο/εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ, 
εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο 
θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 4 έσο 9 ησλ θνηλνπνηνχκελσλ ΑΝ.  

Δπίζεο δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο δηαδηθαζίαο απινπζηεπκέλεο 
δηαζάθεζεο ή άδεηαο γηα δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ εηζαγσγέα/εμαγσγέα 
ηφπν, έρνπλ θαη νη ηεισλεηαθνί αληηπξφζσπνη ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο 
ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο (είηε άκεζνο, είηε έκκεζνο) ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο, 
πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα εηζαγσγέο/εμαγσγέο πειαηψλ ηνπ, ε άδεηα απηή εθδίδεηαη ζην 
φλνκά ηνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο είλαη ε χπαξμε επαξθψλ 
ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ λα επηηξέπνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο ηεο άδεηαο λα εμαθξηβψζεη 
ηα ζηνηρεία ησλ εθπξνζσπνχκελσλ πξνζψπσλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαηάιιεινπο ηεισλεηαθνχο 
ειέγρνπο.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηψλ ηελ άδεηα ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο επηιέγεη ηε δηαδηθαζία 
εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηφπν, σο ηφπνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 
δειψλεηαη ζηελ αίηεζε (10β) κπνξεί λα είλαη είηε νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηδίνπ, είηε νη εγθαηαζηάζεηο 
ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ εηζαγσγέσλ/εμαγσγέσλ. 

 
2.  Γηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο  

2.1 Τπνβνιή ηεο αίηεζεο  

Ζ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ή ηεο 
δηαδηθαζίαο εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ εηζαγσγέα/εμαγσγέα ηφπν, ππνβάιιεηαη ζηελ 
αξκφδηα Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ 
εηζαγσγέα/εμαγσγέα ή ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ηεξνχληαη νη βαζηθέο ινγηζηηθέο 
θαηαρσξήζεηο απηνχ.  

Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα κηα απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 

 δηαδηθαζία απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο  

 δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηφπν  

θαη κπνξεί λα αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα εηζαγσγήο (ζέζε ζε ειεχζεξε 
θπθινθνξία θαη αλάισζε, ηεισλεηαθή απνηακίεπζε, ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή, κεηαπνίεζε 
ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν, πξνζσξηλή εηζαγσγή θαη ειεχζεξε θπθινθνξία κε εηδηθφ πξννξηζκφ) ή 
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εμαγσγήο (εμαγσγή, εμαγσγή γηα ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή, επαλεμαγσγή κεηά απφ 
ηεισλεηαθφ νηθνλνκηθφ θαζεζηψο). 

Ξαξάδεηγκα: Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίαο εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηφπν, γηα ηα 
θαζεζηψηα ηεο ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε θαη ηεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, 
δειψλνληαο ζηε ζέζε 4β ηεο αίηεζεο ηνλ θσδηθφ «1 ηεισλεηαθή απνηακίεπζε», θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα έληππα αίηεζεο γηα ηηο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο, ηνλ 
αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο απηήο.  

Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 67 ησλ ΓΔΘΡΘ  θαη 
ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επεμεγεκαηηθέο ζ΄ απηφ ζεκεηψζεηο, πνπ παξαηίζεληαη ζην 
Ξαξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.   

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά άδεηα ρξήζεο δηαδηθαζίαο εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ 
ηνλ εμαγσγέα ηφπν, ν αηηψλ δειψλεη ζηε ζέζε 15 ηεο αίηεζεο ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ηνπ 
Ρεισλείνπ θάζε θνξά πνπ εμάγεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξάγξαθνο ε) ηεο θνηλνπνηνχκελεο β) 
αλσηέξσ ζρεηηθήο ΑΝ, δειαδή κε ηελ: 

 ππνβνιή κηαο πιήξνπο δηαζάθεζεο ηχπνπ Α ή 

 ππνβνιή απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ηχπνπ C ή 
 ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο .  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν αηηψλ έρεη κόλν κία απφ ηηο σο άλσ επηινγέο. 

Κε ηελ αίηεζε ν αηηψλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 
έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 ησλ θνηλνπνηνχκελσλ κε ηελ παξνχζα ΑΝ.  

Πεκεηψλεηαη φηη κε ηελ αίηεζε ν αηηψλ ππνβάιιεη εξσηεκαηνιφγην απην-αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε 
ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα 3 ηεο παξνχζαο θαη ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απηνχ. 

Θχξηνο ζηφρνο ηεο απην-αμηνιφγεζεο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ αηηνχληα, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο, λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρεη αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε νξηζκέλα ή φια ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 
απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηεισλεηαθφ αληηπξφζσπν, ζηε 
ζέζε 15 απηήο ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε ή ησλ πειαηψλ ηνπ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ 
νπνίσλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ άδεηα. 

 

2.2 Τπνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε Άδεηαο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηώλ από θάηνρν 
Πηζηνπνηεηηθνύ Δμνπζηνδνηεκέλνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα – ΑΔΟ 

Όηαλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ηχπνπ C, ηεισλεηαθψλ 
απινπζηεχζεσλ (AEO C) ή ηχπνπ F, ηεισλεηαθψλ απινπζηεχζεσλ/αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (AEO 
F), δελ ππνβάιιεηαη ζε λέν έιεγρν σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
έθδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

Θαηά ζπλέπεηα, ν θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΝ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Ρεισλεηαθή αξρή  αίηεζε 
ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 67 ησλ ΓΔΘΡΘ κε ζπλεκκέλν ην εξσηεκαηνιφγην απην-αμηνιφγεζεο 
ζπκπιεξσκέλν κφλν σο πξνο ην ζεκείν 1 (Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία), πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα 
Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα έθδνζεο ηεο άδεηαο λα δηεπθνιπλζεί ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο απηήο. 
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2.3 Απνδνρή ηεο αίηεζεο/ Απόξξηςε ηεο αίηεζεο 

Κε ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ε αξκφδηα Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία απηήο ζην 
πνζχζηεκα Αδεηψλ-Δγθξίζεσλ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο Ρεισλείσλ ICIS.net θαη 
ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο παξαιεθζείζαο αίηεζεο. Πηε ζπλέρεηα, 
πξνθεηκέλνπ ε αίηεζε λα γίλεη απνδεθηή, δηελεξγεί ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν φισλ ησλ 
επηζπλαπηνκέλσλ ζ’ απηή πηζηνπνηεηηθψλ θαη εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 
ησλ θνηλνπνηνχκελσλ κε ηελ παξνχζα ΑΝ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, ηφζν σο πξνο ηελ νξζή ζπκπιήξσζε 
ηεο αίηεζεο, φζν θαη σο πξνο ηελ επηζχλαςε ησλ απαηηνπκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ, ε 
αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή θαη ε αξκφδηα Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα γηα ηελ 
απνδνρή ηεο.   
Δάλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ε αίηεζε δελ πεξηέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δεηείηαη απφ 
ηνλ αηηνχληα εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, λα 
ππνβάιεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ησλ 
θνηλνπνηνχκελσλ ΑΝ. 
 
 
3. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ θξηηεξίσλ 

3.1  Γεληθά 

Νη φξνη θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ 
εηζαγσγή θαη εμαγσγή έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ 
Δμνπζηνδνηεκέλνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα - ΑΔΝ, γη’ απηφ θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ 
είλαη ε ίδηα κε εθείλε πνπ αθνινπζείηαη ήδε γηα ηελ ρνξήγεζε Ξηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΝ, ηχπνπ 
C/Tεισλεηαθψλ απινπζηεχζεσλ. 

Ν παξαθάησ Ξίλαθαο παξαζέηεη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε 
άδεηαο ρξήζεο Γηαδηθαζίαο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο θαη Γηαδηθαζίαο εθηεισληζκνχ ζηνλ 
νξηδφκελν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηφπν θαη ηηο λνκηθέο παξαπνκπέο ζηηο ΓΔΘΡΘ: 

Σύπνο 
απινπζηεπκέλεο 

δηαδηθαζίαο 

Δθαξκνζηένη όξνη θαη 
θξηηήξηα 

Άξζξα ΓΔΚΣΚ  

(Καλ. 2454/93) 

1. Γηαδηθαζία 
απινπζηεπκέλεο 

δηαζάθεζεο 

1.1 Ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο  Άξζξα 14ε, κε εμαίξεζε ην ζηνηρείν γ) 
ηεο παξαγξάθνπ 1 

1.2 Ύπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
εκπνξηθψλ, ινγηζηηθψλ θαη 
θαηά πεξίπησζε κεηαθνξηθψλ 
θαηαρσξήζεσλ 

Άξζξα 14ζ ζηνηρεία δ), ε) θαη δ) 

1.3 Σξεκαηνπηζησηηθή 
θεξεγγπφηεηα 

Άξζξν 14η 

2. Γηαδηθαζία 
εθηεισληζκνύ 

ζηνλ νξηδόκελν 
από ηνλ 

ελδηαθεξόκελν 
ηόπν 

2.1 Ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο  Άξζξα 14ε, κε εμαίξεζε ην ζηνηρείν γ) 
ηεο παξαγξάθνπ 1 

2.2 Ύπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
εκπνξηθψλ, ινγηζηηθψλ θαη 
θαηά πεξίπησζε κεηαθνξηθψλ 
θαηαρσξήζεσλ 

Άξζξν 14ζ 

2.3 Σξεκαηνπηζησηηθή 
θεξεγγπφηεηα 

Άξζξν 14η 
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3.2 Αμηνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο 

Ζ αξκφδηα Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα έθδνζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ 
απνζηέιιεη άκεζα θαη ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εκέξα ηεο απνδνρήο ηεο αίηεζεο,  αληίγξαθν απηήο 
ζηελ αξκφδηα ΔΙΡ γηα λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ θαηά ην κέξνο 
πνπ ηελ αθνξά.   

Θάζε νξηδφκελε απφ ηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο ΑΝ ηεισλεηαθή αξρή, πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ κέξνπο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηελ αθνξά θαη εηδηθφηεξα:  

 Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ειέγρεη ην ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 
ηεισλεηαθέο απαηηήζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2α  ησλ 
θνηλνπνηνχκελσλ ΑΝ ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηα εκπιεθφκελα Ρεισλεία θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο πνπ δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 14ε ησλ ΓΔΘΡΘ. 

 Ζ αξκφδηα ΔΛΤΣ ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα θξηηήξηα 1.2, 1.3 θαη 2.2, 2.3 ηνπ αλσηέξσ ππφ 
ζεκείν 3.1 Ξίλαθα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ησλ αλσηέξσ ΑΝ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο γηα 
ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ εηζαγσγέα/εμαγσγέα ηφπν, ε ΔΙΡ 
απνζηέιιεη απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα αληίγξαθν ηεο αίηεζεο 
θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απην-αμηνιφγεζεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ 
Ππζηεκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αηηνχληνο.  

 Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα κέηξα 
αζθάιεηαο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αηηνχληνο 
θαη ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα ΔΛΤΣ, ην αξγφηεξν εληόο 30 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο, 
ζρεηηθή Έθζεζε αμηνιόγεζεο. 

 
Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο 
απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην Δξσηεκαηνιφγην Διέγρνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 4 ηεο 
παξνχζαο,  ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμαηξέζεηο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ αλσηέξσ ππφ ζεκείν 3.1 Ξίλαθα. 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη δελ ζπκπιεξψλεηαη ην Ξξαθηηθφ απηνςίαο ρψξσλ θαη απνζεθεπηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ζεκείν 3.4.4 ηεο  αξηζκ. 5015967/1938/Α0019/23-4-2009 ΓΝ «Θνηλνπνίεζε ηεο 
ΑΝ αξηζκ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο 
πηζηνπνηεηηθνχ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα»), θαζψο ν έιεγρνο ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο 
θαη πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14ηα ησλ ΓΔΘΡΘ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε  γηα ηε 
ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ.  

Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηψλ είλαη ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο ζα πξέπεη 
λα ειέγρεηαη ε χπαξμε ηθαλνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ 
ησλ πειαηψλ πνπ απηφο εθπξνζσπεί, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ ηεισλεηαθψλ 
ειέγρσλ.  Δπηπιένλ, φηαλ ν αηηψλ άδεηαο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ 
ηνλ εηζαγσγέα/εμαγσγέα ηφπν, ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο, επηιέγεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, σο ηφπν 
εθηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζαθήο δηάθξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ 
ησλ πειαηψλ πνπ απηφο εθπξνζσπεί, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ απαηηνχκελσλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ ε αξκόδηα ΔΛΤΣ ζπληάζζεη θαη 
ππνβάιιεη ζηελ Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα έθδνζεο ηεο Άδεηαο «Έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ» 
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα 5 ηεο παξνχζαο, εληόο πξνζεζκίαο 
45 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο, 
επηζπλάπηνληαο ηε ζρεηηθή Έθζεζε αμηνιόγεζεο ηεο ΓΓΠ, γηα λα απνθαζίζεη γηα ηε ρνξήγεζε 
ή κε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο  ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 
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ΙΙΙ.  Έθδνζε άδεηαο γηα ηε ρξήζε Γηαδηθαζίαο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ή  
Γηαδηθαζίαο εθηεισληζκνύ ζηνλ νξηδόκελν από ηνλ εηζαγσγέα/εμαγσγέα ηόπν 
 
1. Έθδνζε ηεο άδεηαο γηα ηε ρξήζε απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηώλ 

Ζ αξκφδηα Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα ρνξεγεί ηελ άδεηα ην αξγφηεξν εληφο 60 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο, φηαλ απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ίδηα θαη 
απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Έθζεζεο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ηεο αξκφδηαο ΔΙΡ, δηαπηζηψλεηαη φηη 
πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε αίηεζε αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο 
πεξηνξηζκνχο, ε άδεηα ρνξεγείηαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηηο, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηεο, γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ 
αηηνχληα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε δηεμαγσγή ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ππφ έθδνζε άδεηα αθνξά θάηνρν πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΝ ε αξκφδηα Ρεισλεηαθή 
Ξεξηθέξεηα έθδνζεο ηεο άδεηαο δεηά εγγξάθσο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ (αλ είλαη ζε ηζρχ, αλάθιεζε, ή αλαζηνιή) απφ ηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΝ.  

Ζ άδεηα εθδίδεηαη κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ICIS.net, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο 67 ησλ ΓΔΘΡΘ πνπ παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο, θαη ηα νξηδφκελα 
ζηα άξζξα 13 θαη 14 ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ α) θαη β) ΑΝ  αληίζηνηρα. 

Όηαλ ε άδεηα αθνξά ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ εηζαγσγέα/εμαγσγέα 
ηφπν, ε Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα έθδνζεο θαζνξίδεη ην ρξφλν απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηε 
ρξνληθή ζηηγκή δει. θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεχκαηα είλαη ειεχζεξα γηα ην θαζεζηψο γηα ην νπνίν 
δηαζαθίζζεθαλ.   Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα 
έθδνζεο ηεο άδεηαο λα θαζνξίζεη ην ρξφλν απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (πξνζεζκία ειέγρνπ 
εκπνξεπκάησλ) ζηελ άδεηα ρξήζεο δηαδηθαζίαο εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ 
εηζαγσγέα/εμαγσγέα ηφπν, ιακβάλεη ππφςε ηεο ην σξάξην ιεηηνπξγίαο θάζε Ρεισλείνπ, ηελ 
απφζηαζε ηνπ Ρεισλείνπ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εηζαγσγέα/εμαγσγέα, θαζψο θαη ην είδνο ησλ 
εκπνξεπκάησλ. Ν ρξφλνο απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο 
ηνπ νπνίνπ ην Ρεισλείν κπνξεί λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζπκπιεξψλεηαη ζηελ 
άδεηα κε ηε κνξθή ΥΥ:ΙΙ π.ρ 02:30.     

Πηε ζέζε 15 ηεο άδεηαο ζπκπιεξψλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
δηαζαθήζεσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 13 θαη 14 ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ ΑΝ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ άδεηα ρξήζεο δηαδηθαζίαο εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ εμαγσγέα 
ηφπν αλαγξάθεηαη ν ηχπνο ηεο δηαζάθεζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν αηηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην ζεκείν 2.1 αλσηέξσ. 

Κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο γηα ηελ Γηαδηθαζία απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ή ηελ Γηαδηθαζία 
εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ εηζαγσγέα ηφπν, πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ησλ αδεηψλ 
απηψλ είλαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ αλσηέξσ α) ζρεηηθή ΑΝ.  

Ζ άδεηα ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ  θνηλνπνηείηαη  ζηνλ αηηνχληα, ν νπνίνο δεζκεχεηαη 
γηα ηελ απνδνρή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή, θαζψο θαη ζηα εκπιεθφκελα αξκφδηα 
ηεισλεία εηζαγσγήο- εμαγσγήο θαη ην/ηα ηεισλεία ειέγρνπ, θαηά πεξίπησζε. 

Ζ Ρεισλεηαθή Ξεξηθέξεηα κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Γ/λζε 33ε  θαη ηελ 
αξκφδηα ΔΙΡ, θαζψο θαη ηηο Γ/λζεηο 19ε , 18ε , 17ε θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο. 

 

IV. Παξάιιειε εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλεο 
δηαδηθαζίαο θαηά ηελ εμαγσγή θαη άδεηαο «εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα» σο πξνο ηελ 
θαηαγσγή 
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Γηα ηελ ηαπηφρξνλε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ ΔΙΡ θαη κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηνπ 
έξγνπ ηεο,  νη Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο παξαθαινύληαη όπσο ζπληζηνύλ ζηνπο εμαγσγείο 
πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίαο θαηά 
ηελ εμαγσγή λα αηηεζνύλ θαη λα απνθηήζνπλ παξάιιεια ηελ «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ 
Δμαγσγέα» σο πξνο ηελ θαηαγσγή ή ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία.  Ζ άδεηα απηή αθνξά ηηο εηαηξείεο 
πνπ εμάγνπλ ή πξφθεηηαη λα εμάγνπλ ζηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε ΔΔ έρεη ζπλάςεη Ξξνηηκεζηαθέο 
Ππκθσλίεο, πξνθεηκέλνπ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο λα επσθειεζνχλ πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο ζηε 
ρψξα πξννξηζκνχ, ψζηε λα κελ παξίζηαηαη ε αλάγθε κεηάβαζήο ηνπο ζην αξκφδην Ρεισλείν 
Δμαγσγήο γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο  EUR1, EUR-MED ή A.TR., θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηελ αξηζκ. Γ17Γ 5005477 ΔΜ 2012/3-2-2012 ΑΝ.  

 

V. Δπαλαμηνιόγεζε πθηζηακέλσλ αδεηώλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηώλ   

Όιεο νη άδεηεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαη ηζρχνπλ, αλεμαξηήησο 
είδνπο εκπνξεπκάησλ, επαλεμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ θνηλνπνηνχκελσλ κε ηελ παξνχζα ΑΝ.  
Νη Ρεισλεηαθέο Ξεξηθέξεηεο επαλεμεηάδνπλ άκεζα θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ηηο άδεηεο  
απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ εθδψζεη θαη πξνο ηνχην θαινχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ ηηο θαηέρνπλ λα πξνβνχλ ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 2.1 
ηεο παξνχζαο εληόο πξνζεζκίαο 15 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, πξνθεηκέλνπ νη ελ ιφγσ άδεηεο 
λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέεο, άιισο ζα αλαθιεζνχλ.    
 
VI. Μεηαβαηηθά κέηξα 

Κέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο Ρεισλείσλ  
ICIS.net, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθά: 

- ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ εηζαγσγή θαη 
εμαγσγή εκπνξεπκάησλ ζα ππνβάιιεηαη εγγξάθσο κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο 1 ηεο παξνχζαο.  

- ε ππνβνιή ησλ απινπζηεπκέλσλ δηαζαθήζεσλ, ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ 
εγγξαθψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαζαθήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε γξαπηή 
δηαδηθαζία. 

Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ εμαγσγή, πξνθξίλεηαη ε 
επηινγή απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο εμαγσγείο ηεο πιήξνπο δηαζάθεζεο ηχπνπ Α, ε νπνία ππνβάιιεηαη 
ήδε ειεθηξνληθά απφ 3/4/2012 θαη δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο δηαζάθεζεο. 

Λεφηεξεο νδεγίεο ζα αθνινπζήζνπλ κε εγθχθιην δηαηαγή φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ 
απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ICIS.net. 

 

VII.  Δγρεηξίδην νδεγηώλ γηα απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο 

Ρέινο, κε ηελ παξνχζα θνηλνπνηείηαη ην έγγξαθν «Απινπζηεπκέλεο Γηαδηθαζίεο/Δληαία άδεηα γηα 
Απινπζηεπκέλεο Γηαδηθαζίεο» TAXUD/1284/2005, Rev.6, ην νπνίν απνηειεί έλα εγρεηξίδην νδεγηψλ 
πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ εηζαγσγή-
εμαγσγή εκπνξεπκάησλ θαη απεπζχλεηαη ηφζν ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, φζν θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο, κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε θνηλή θαηαλφεζε ησλ δηαηάμεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ 
ζεζπηζηεί ζηνλ ΘΡΘ θαη ζηηο ΓΔΘΡΘ γηα ηηο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εληαία άδεηα 
απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ.  Δθαξκφδνληαη ηφζν ζηηο εζληθέο άδεηεο φζν θαη ζηελ Δληαία άδεηα 
απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ, πνπ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ. 
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Νη νδεγίεο απηέο δελ ζπληζηνχλ λνκηθά δεζκεπηηθή πξάμε θαη έρνπλ επεμεγεκαηηθφ ραξαθηήξα. 
Πθνπφ έρνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απφ ηα θξάηε-κέιε. Ρν ελ ιφγσ 
έγγξαθν είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηνρψξν ησλ Διιεληθψλ Ρεισλείσλ 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet, ην νπνίν ζα ζαο απνζηαιεί θαη ειεθηξνληθά. 

 

Ππλεκκέλα ζειίδεο (39 ) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΔΛΡΞΝ ΑΗΡΖΠΖΠ & ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΔΛΡΞΝ ΑΓΔΗΑΠ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΑΡΝΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ  

                          ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΝ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΙΔΓΣΝ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΘΘΔΠΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΔΙΔΓΣΝ  

 

 

     

 
                                                            Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & ΔΦΚ 
 
 
 
                                                                               ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΗΥΩΡΙΣΗ  
  

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΛΤΣ & 

ΣΙ ΣΕΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  
Α.  ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ    
1.  Ρεισλεηαθέο Ξεξηθέξεηεο  
2.  Διεγθηηθέο πεξεζίεο Ρεισλείσλ (ΔΙΡ) 
3.  Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ – Γεληθή Γ/λζε ΘΔΞΝ 
     Γ/λεηο: α) 30ε Ζιεθηξ. πνινγηζηψλ, β) 31ε Δθκεηάιιεπζεο Ππζηεκάησλ Ζι. πνινγηζηψλ 
 
Β.  ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ       
1. Όιεο ηηο Ρεισλεηαθέο Αξρέο  
2. πνπξγείν  Νηθνλνκηθψλ  

2.1 Γελ. Γ/λζε Νηθ. Δπηζεψξεζεο 
α.  Γ/λζε Δπηζ/ζεο πεξεζηψλ 
β.  Νηθ. Δπηζ/ζεηο (έδξεο ηνπο) 
γ.  Γ/λζε Δπνπηείαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

2.2 ΠΓΝΔ  (Θ.. & Ξεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο απηνχ) 
2.3 Γ.Γ.Ξ.Π : Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα  
2.4 Κνλάδα Δπηζηεκνληθήο Ρεθκεξίσζεο & Αλάιπζεο (Κ.Δ.Ρ.Α.) 
2.5 Γεληθή Γ/λζε Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο (Αλ. Ρζφρα 16, 11521 Αζήλα) 
2.6 Γελ. Γ/λζε Γηεζλνχο Νηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο-Γ/λζε Θαζεζηψησλ Δηζαγσγψλ/Δμαγσγψλ 
2.7 Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή (Ξεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ 18510 Ξεηξαηάο) 
2.8 Ξεξηνδηθφ "Ρεισλεηαθά Θέκαηα" 

3. Θεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, 10671 Αζήλα) 
4. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 7, 10671 Αζήλα) 
5. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Ρζηκηζθή 29, 54624 Θεζ/λίθε) 
6. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηψο (Ινπδνβίθνπ 1 – Ξι. Νδεζζνχ, 18531 

Ξεηξαηάο) 
7. Γ.Π.Δ.Β.Δ.Δ. – Γεληθή Ππλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο 

(Θαπνδηζηξίνπ 24, 10682 Αζήλα) 
8. Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Κεηξνπφιεσο 42, 10563 Αζήλα) 
9. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 18,  10671 Αζήλα) 
10. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Αξηζηνηέινπο 27, 54624 Θεζζαινλίθε) 
11. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηψο (Θαξαΐζθνπ 111, 18532 Ξεηξαηάο) 
12. Νκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (Θαξαΐζθνπ 82, 18532 Ξεηξαηάο) 
13. Πχιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζελψλ-Ξεηξαηψο (Ρζακαδνχ 38, 18531 Ξεηξαηάο) 
14. Πχιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζ/λίθεο (Θνπληνπξηψηνπ 13,  54625 Θεζ/λίθε)   
15. Ξαλειιήληνο Πχιινγνο Δμαγσγέσλ (Θξαηίλνπ 11, 10552 Αζήλα) 
16. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Π.Δ.Β. (Μελνθψληνο 5, 10557 Αζήλα) 
17. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Αηηηθήο & Ξεηξαηά (Ακεξηθήο 10,  10671 Αζήλα) 
18. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (Ξι. Κνξηρφβνπ 1, 54625 Θεζ/λίθε) 
19. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο & Θεληξ. Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ4, 38221 Βφινο) 
20. Πχλδεζκνο Θεζζαιηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (Κ.Αληχπα 2, 41222 Ιάξηζα) 
21. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Ρξνθίκσλ (Αγ. Πνθίαο 21 & Θφλδξνπ 3, Λ. Τπρηθφ) 
22. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ρξνθίκσλ (Ξι. Θεάηξνπ 24, 10552 Αζήλα) 
23. Πχλδεζκνο Διιήλσλ Δμαγσγέσλ Λσπψλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Πνθνθιένπο 7-9 105 59 Αζήλα) 
24. INCOFRUIT- Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Δπηρ/ζεσλ Δμαγσγήο, Γηαθίλεζεο Φξνχησλ, Ιαραληθψλ θαη 

Σπκψλ (Αηφινπ 104, 10564 Αζήλα) 
25. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Θαπλνβηνκεραληψλ (Ξαλεπηζηεκίνπ 6 ΡΘ10674 Αζήλα) 
26. Δ.Π.Θ.Δ.Δ.  (Θνλίηζεο 3-5  ΡΘ151 25 Καξνχζη)  
27. ΝΦΑΔ-Νκνζπνλδία Φνξηεγψλ Απηνθηλεηηζηψλ Διιάδνο (Ξαηεζίσλ 351, 11141 Αζήλα) 
28. Πχλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Ξι. Κνξηρφβνπ 1, Θεζ/λίθε) 
29. Πχλδεζκνο Δμαγσγέσλ Θξήηεο (Ι. Γεκνθξαηίαο 20 & Γ. Ξαπαλδξένπ, 71306 Ζξάθιεην Θξήηεο) 
30. Διιεληθφο Νξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Κ. Αληχπα 86-88, 16346 Ζιηνχπνιε) 
31. Πχλδεζκνο Γηεζλψλ Γηακεηαθνξέσλ Διιάδνο (Ππγγξνχ 137, 11721  Λ.Πκχξλε) 
32. Γηεζλήο Λαπηηθή Έλσζε (Θνινθνηξψλε 99, 18535 Ξεηξαηάο) 
33. Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο Λαπηηθψλ Ξξαθηφξσλ (Αθηή Κηανχιε 17-19, 18535 Ξεηξαηάο) 
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34. Πχιινγνο Λαπηηθψλ Ξξαθηφξσλ Θεζ/θεο (Βεληδέινπ 4, 54624 Θεζ/θε) 
35. Ξαλειιήληνο Πχιινγνο Δθνδηαζηψλ Ξινίσλ (Ινπδνβίθνπ 1, 18531 Ξεηξαηάο) 
36. Νξγαληζκφο Ιηκέλνο Ξεηξαηά ΝΙΞ (Αθηή Κηανχιε 10, 18538 Ξεηξαηάο) 
37. Νξγαληζκφο Ιηκέλνο Θεζ/λίθεο ΝΙΘ (Ιηκάλη Θεζ/λίθεο, 54000 Θεζ/λίθε) 
38. ΠΔΞ ΑΔ – Πηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Ξεηξαηά ΑΔ (ΠΔΚΞΝ Λ.Ηθφλην, 18863 Ξέξακα) 
39. Θαηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ ΑΔ (23ν ρηιηφκεηξν Δ.Ν. Αζελψλ-Ιακίαο 14565 Αγ. 

Πηέθαλνο Αηηηθήο)   
40. Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Κεηξνπφιεσο 12-14, 10562 Αζήλα) 
41. Πχλδεζκνο Διιεληθνχ Νίλνπ (ΠΔΝ) (Λίθεο 34, 10557 Αζήλα)  
42. Έλσζε Επζνπνηψλ Διιάδαο (Ιεσθφξνο Θεθηζνχ 102, 12241 Αηγάιεσ)   
43. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Απνζηαγκάησλ & Νηλ/δψλ Ξνηψλ (ΠΔΑΝΞ) 

(Καξίλνπ Αληχπα 86-88, 16346 Ζιηνχπνιε) 
44. Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Νηλ/δψλ Ξνηψλ (Θσλζηαληηλνππφιεσο 6, 16452 Αξγπξνχπνιε) 
45. Πχλδεζκνο Κηθξψλ Αλεμάξηεησλ Επζνπνηψλ Διιάδνο (Π.Κ.Α.Ε.Δ.) 

(Ιεσθ. Ππάησλ 187, 15351 Ξαιιήλε) 
46. Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Νξγάλσζε Ακπέινπ & Νίλνπ  (Δ.Γ.Ν.Α.Ν.) 

(Καξίλνπ Αληχπα 86-88, 16346 Ζιηνχπνιε) 
47. Πχλδεζκνο Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδψλ (Π.Δ.Δ.Ξ.Δ.) (Ίσλνο Γξαγνχκε 46, 11528 Ηιίζηα) 
48. Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδψλ (Ακεξηθήο 10, 10671 Αζήλα) 
49. Διιεληθά Ξεηξέιαηα Α.Δ. (Σεηκάξξαο 8Α, 15125 Καξνχζη) 
50. MOTOR OIL (ΔΙΙΑΠ) Α.Δ. 

α) ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΑ ΘΝΟΗΛΘΝ Α.Δ. 
β) Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, 15124 Καξνχζη) 

 
Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1.  Γξαθείν πνπξγνχ 
2.  Γξαθείν θππνπξγνχ  
3.  Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
4.  Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Ρεισλείσλ θαη ΔΦΘ 
5.  Γ/λζεηο 19ε, 18ε, 17ε, ΔΦΘ, 33ε, 3ε , πνζηήξημεο ΞΠΡ 
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