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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΑΔΕ 

Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων 

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Ψηφιακές διευκολύνσεις στα Τελωνεία για την εξυπηρέτηση του εμπορίου 

 

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

μετά την υιοθέτηση προγράμματος εργασίας των υπαλλήλων της ανά ομάδες 

και σε τρεις βάρδιες, στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των 

πιθανοτήτων ολοκληρωτικής παύσης λειτουργίας ενός Τελωνείου σε 

περίπτωση εμφάνισης κρούσματος από τον κορωνοϊό, ενεργοποιεί σειρά 

μέτρων για την περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας τελωνισμού και της 

διευκόλυνσης του εμπορίου. 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 

Μείωση του χρονομετρητή (timer) αυτόματου τελωνισμού από εξήντα (60) 

λεπτά σε τριάντα (30) λεπτά, σε όλα τα Τελωνεία. 

Η παρουσία συναλλασσομένων περιορίζεται μόνο στης περιπτώσεις φυσικού 

ελέγχου των εμπορευμάτων. 

Έκδοση άδειας παράδοσης 

Ορίζεται υπάλληλος, που παρακολουθεί τα status (καταστάσεις) των 

διασαφήσεων εισαγωγής. Για όσες βρίσκονται «υπό απελευθέρωση», 

προβαίνει στην «Εκτύπωση Άδειας Παράδοσης» καη αποθηκεύει το αρχείο σε 

μορφή pdf, προκειμένου να το αποστείλει ηλεκτρονικά (με e-mail) στο 

διαχειριστή της αποθήκης, ενώ δεν απαιτείται η εκτύπωση της Άδειας 

Παράδοσης σε χαρτί. 

 

Συνήθης διαδικασία εισαγωγής - παραλαβή εμπορευμάτων από «Δημόσια» 

Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης 

Η Άδεια Παράδοσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον συναλλασσόμενο από τον 

αρμόδιο υπάλληλο, που προβαίνει στην ενέργεια «Εκτύπωση Άδειας 

Παράδοσης». 

 

Συνήθης διαδικασία εισαγωγής - παραλαβή από Ελεύθερη Ζώνη. 

Το Τελωνείο αποστέλλει ηλεκτρονικά την άδεια Παράδοσης στον εκάστοτε 

διαχειριστή της Ελεύθερης Ζώνης. 

 

Συνήθης διαδικασία εισαγωγής - παραλαβή εμπορευμάτων από «ιδιωτική» 

αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης. 

Ο συναλλασσόμενος παραλαμβάνει τα εμπορεύματα σε δικό του χώρο και η 

απελευθέρωση των εμπορευμάτων θα γίνεται με τη λήψη μηνυμάτων τα οποία 

επέχουν θέση άδειας παράδοσης. 

 

Συνήθης διαδικασία εισαγωγής - ανάλωση από δημόσια αποθήκη τελωνειακής 

αποταμίευσης τύπου I, II ή III. 



 

Σελίδα 2 από 2 
 

Στις περιπτώσεις αυτές θα αποθηκεύεται ηλεκτρονικά η άδεια παράδοσης 

από το Τελωνείο και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον συναλλασσόμενο 

(εισαγωγέα) με κοινοποίηση στο e-mail του διαχειριστή της αποθήκης. 

 

Μόνο στις περιπτώσεις, που αυτό δεν είναι εφικτό, θα εκτυπώνεται σε 

χαρτί και θα αποστέλλεται με fax στον συναλλασσόμενο. 

 

Β. ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

Συνήθης διαδικασία εξαγωγής 

Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του μηνύματος ΙΕ 529 "Απελευθέρωση 

προς εξαγωγή'' από τον εξαγωγέα διασαφιστή, που αντικαθιστά την 

εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής και ισχύει ως άδεια 

παράδοσης προς εξαγωγή που συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο 

εξόδου, αυστηρά για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. 

 

Γ. ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ 

 

Ζητείται η απαρέγκλιτη τήρηση των αποφάσεων και εγκυκλίων, που έχουν 

εκδοθεί από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την 

πλήρη ψηφιακή διεξαγωγή των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής, μέσω 

του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet, το οποίο ως γνωστόν 

υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων καθώς και των 

υποστηρικτικών τους εγγράφων, αλλά και διασφαλίζει την παρακολούθηση 

κι ενημέρωση των συναλλασσομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

τελωνισμού μέσω μηνυμάτων. Επομένως, στο περιβάλλον χωρίς χαρτί, όπως 

έχει διαμορφωθεί, η εκτύπωση διασαφήσεων καθίσταται περιττή. ουνίου 

2020. 


