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Θζμα: Παροχι οδθγιϊν ςχετικά με: 

(α) τθν τιρθςθ διατυπϊςεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο Ενιαίασ φμβαςθσ Μεταφοράσ και  

(β) τθν οριςτικοποίθςθ ανοιχτϊν εξαγωγϊν με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμζνα “Ελ. 

Βενιηζλοσ”.  

χετ.: Η αρικμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΧ) Εγκφκλιοσ «Εξαγωγι και ζξοδοσ 

εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο του Ενωςιακοφ τελωνειακοφ 

Κϊδικα». 

Με τθν παροφςα εγκφκλιο δίνονται οδθγίεσ ςχετικά με: 

 Τθ δυνατότθτα χριςθσ ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ για τθν εξαγωγι ενωςιακϊν εμπορευμάτων 
εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 

 Τθν επιτιρθςθ τθσ φυςικισ εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνείο του πραγματικοφ ςθμείου 
εξόδου όταν χρθςιμοποιείται ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ. 

 Τθν οριςτικοποίθςθ ανοιχτϊν διαςαφιςεων και ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ εξαγωγισ με τθν παροχι 
εναλλακτικϊν ςτοιχείων απόδειξθσ τθσ εξόδου όςον αφορά περιπτϊςεισ εξαγωγϊν με τελωνείο 
εξόδου το τελωνείο Αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ”. 

 

Α.   Εφαρμογι τθσ ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ ςτο κακεςτϊσ τθσ εξαγωγισ  

Σε ςυνζχεια αναφορϊν και ερωτθμάτων που ζχουν υποβλθκεί από τελωνειακζσ αρχζσ και οικονομικοφσ 
φορείσ ςχετικά με τθν τιρθςθ των τελωνειακϊν διατυπϊςεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από 
το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ, ιδίωσ μζςω εταιρειϊν 
ταχυμεταφοράσ και ΕΛΤΑ, παρζχονται οι ακόλουκεσ διευκρινίςεισ που ςυμπλθρϊνουν όςα αναφζρονται 
ςτα Ραραρτιματα 2 και 3 τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου: 

Νομικό πλαίςιο-Τελωνείο εξόδου 

Τελωνείο εξόδου είναι το οριηόμενο από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τελωνείο ςτο οποίο προςκομίηονται τα 
εμπορεφματα πριν εξζλκουν από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ και υποβάλλονται ςε τελωνειακοφσ 
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ελζγχουσ όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των διατυπϊςεων εξόδου και ςτουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ βάςει 
των κινδφνων. Το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεφματα εγκαταλείψουν το 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ με  εξαιρζςεισ, μεταξφ άλλων, ωσ κατωτζρω: 

Σφμφωνα με το άρκρο 329(7) του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447 ορίηεται ότι “κατόπιν αίτθςθσ, 
τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο παραλαβισ των εμπορευμάτων ςτο 
πλαίςιο ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ για τθ μεταφορά των εμπορευμάτων εκτόσ του τελωνειακοφ 
εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ από επιχειριςεισ ςιδθροδρόμων, ταχυδρομικοφσ φορείσ, αεροπορικζσ ι ναυτιλιακζσ 
εταιρείεσ, με τθν προχπόκεςθ ότι τα εμπορεφματα πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό ζδαφοσ 
τθσ Ζνωςθσ ςιδθροδρομικϊσ, ταχυδρομικϊσ, αεροπορικϊσ ι διά καλάςςθσ”.  

Σο τελωνείο που ενεργεί ωσ τελωνείο εξόδου ςφμφωνα με τον παραπάνω κανόνα: 

 μπορεί να είναι ζνα εςωτερικό τελωνείο  (δθλαδι μπορεί να μθ βρίςκεται ςτα ςφνορα τθσ 
Ζνωςθσ με τρίτθ χϊρα) και  

 διαφζρει από το τελωνείο του πραγματικοφ ςθμείου εξόδου των εμπορευμάτων από το 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.  

Σφμφωνα  με κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι,  τα προσ εξαγωγι 
εμπορεφματα που μεταφζρονται από εταιρείεσ ταχυμεταφορϊν κεωροφνται επίςθσ ότι εξζρχονται από 
το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ.  

Μια ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ μπορεί να ζχει τθ μορφι αεροπορικισ φορτωτικισ, καλάςςιασ 
φορτωτικισ ι ςιδθροδρομικισ φορτωτικισ που καλφπτει το ςφνολο τθσ διαδρομισ των εμπορευμάτων 
μζχρι τον προοριςμό τουσ εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 

Οι κανόνεσ ςχετικά με τθν ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ εφαρμόηονται και όταν θ μεταφορικι εταιρεία 
ςυνδυάηει διαφορετικά μζςα μεταφοράσ (”πολυτροπικι μεταφορά”). Ζνα παράδειγμα πολυτροπικισ 
μεταφοράσ είναι θ χριςθ φορτθγϊν υπό τθ διαχείριςθ μιασ αεροπορικισ εταιρείασ (“air trucks”) 
προκειμζνου να καλυφκεί μζροσ τθσ διαδρομισ για εμπορεφματα που μεταφζρονται ςτο πλαίςιο 
ςφμβαςθσ με τθν αεροπορικι εταιρεία. Στθν περίπτωςθ αυτι θ οδικι μεταφορά για τμιμα τθσ διαδρομισ 
επιτρζπεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα εμπορεφματα δεν εγκαταλείπουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 
Ζνωςθσ οδικϊσ, δθλαδι υπό τθν προχπόκεςθ ότι εξζρχονται από το εν λόγω ζδαφοσ ςιδθροδρομικϊσ, 
ταχυδρομικϊσ, αεροπορικϊσ ι διά καλάςςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ για το κακεςτϊσ τθσ εξαγωγισ μπορεί να 
εφαρμόηεται τόςο ςτισ περιπτϊςεισ όπου υποβάλλεται ςυνικθσ ι απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ εξαγωγισ 
όςο και ςτισ περιπτϊςεισ όπου υποβάλλεται ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ εξαγωγισ. 

Εξαιρζςεισ 

Οι κανόνεσ ςχετικά με τθν ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ δεν εφαρμόηονται:  

 ςε περιπτϊςεισ εξαγωγισ ενωςιακϊν προϊόντων που υπόκεινται ςε ειδικοφσ φόρουσ 
κατανάλωςθσ. 

 ςε περιπτϊςεισ επανεξαγωγισ μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων.1 

Διατυπώςεισ εξαγωγήσ και εξόδου ςτο πλαίςιο ενιαίασ ςφμβαςησ μεταφοράσ 

1. Διατυπώςεισ εξαγωγήσ και εξόδου ςτο ίδιο τελωνείο  

Πταν τα εμπορεφματα παραλαμβάνονται από τθ μεταφορικι εταιρεία ςτον τόπο για τον οποίο είναι 
αρμόδιο το τελωνείο εξαγωγισ με τθ χριςθ ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ που είναι διακζςιμθ κατά τθ 
ςτιγμι υποβολισ τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ, το τελωνείο εξαγωγισ ενεργεί επίςθσ ωσ τελωνείο εξόδου. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ διαςάφθςθ ι το ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ εξαγωγισ ςυμπλθρϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 Στθ κζςθ 29 ”Τελωνείο εξόδου” αναγράφεται ο κωδικόσ του τελωνείου εξαγωγισ. 

                                                           
1
 Άρκρο 329(7α) του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447. 
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 Στθ κζςθ 44 “Ειδικζσ μνείεσ/προςκομιηόμενα ζγγραφα” ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ Ν760 “Ζγγραφο 
μεταφοράσ πολλαπλϊν μζςων/ςυνδυαςμζνθσ μεταφοράσ” με τον αρικμό τθσ ενιαίασ ςφμβαςθσ 
μεταφοράσ. 

Η ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ επιςυνάπτεται ςε θλεκτρονικι μορφι ωσ υποςτθρικτικό ζγγραφο  τθσ 
διαςάφθςθσ ι του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ εξαγωγισ.2 

Με τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων προσ εξαγωγι ςτο πλαίςιο ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ 
εκτυπϊνεται το Συνοδευτικό Ζγγραφο Εξαγωγισ (Σ.Ε.Ε.) το οποίο ςυνοδεφει τθν αποςτολι μζχρι το 
πραγματικό ςθμείο εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.  

Εν ςυνεχεία, το τελωνείο εξαγωγισ το οποίο ενεργεί και ωσ τελωνείο εξόδου οριςτικοποιεί τθ διαςάφθςθ 
εξαγωγισ με βάςθ τθν ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ. 

Παράδειγμα: Υποβάλλεται διαςάφθςθ ι ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ εξαγωγισ ςτο τελωνείο Κορίνκου. Τα 
εμπορεφματα παραλαμβάνονται ςτθν Κόρινκο από εταιρεία ταχυμεταφορϊν ςτο πλαίςιο ενιαίασ 
ςφμβαςθσ μεταφοράσ προκειμζνου να εξζλκουν αεροπορικϊσ με προοριςμό τισ ΗΡΑ μζςω του 
αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ”. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, το τελωνείο Κορίνκου ενεργεί ταυτόχρονα ωσ τελωνείο εξαγωγισ και εξόδου.  

Στθ κζςθ 29 “Τελωνείο εξόδου” αναγράφεται ο κωδικόσ του τελωνείου Κορίνκου.  

Στθ κζςθ 44 ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ Ν760 “Ζγγραφο μεταφοράσ πολλαπλϊν μζςων/ςυνδυαςμζνθσ 
μεταφοράσ” με τον αρικμό τθσ ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ.  

Η ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ επιςυνάπτεται ςε θλεκτρονικι μορφι ωσ υποςτθρικτικό ζγγραφο τθσ 
διαςάφθςθσ ι του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ εξαγωγισ.  

Εκτυπϊνεται το Συνοδευτικό Ζγγραφο Εξαγωγισ το οποίο ςυνοδεφει τθ μεταφορά των εμπορευμάτων ωσ 
τον Αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ” -πραγματικό ςθμείο εξόδου. 

Το Τελωνείο Κορίνκου οριςτικοποιεί τθ διαςάφθςθ ι το ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ εξαγωγισ με βάςθ τθν 
ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ.  

Το τελωνείο Αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ” που βρίςκεται ςτο πραγματικό ςθμείο εξόδου επιτθρεί τθ φυςικι 
ζξοδο των εμπορευμάτων ωσ κατωτζρω ςθμείο 3. 

2. Διατυπώςεισ εξαγωγήσ και εξόδου ςε διαφορετικό τελωνείο 

Πταν θ ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ δεν είναι διακζςιμθ κατά τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ διαςάφθςθσ 
εξαγωγισ, τα εμπορεφματα ζχουν τελωνιςτεί προσ εξαγωγι δθλϊνοντασ ςτθ διαςάφθςθ εξαγωγισ ωσ 
τελωνείο εξόδου ζνα ςυνοριακό τελωνείο (π.χ. αερολιμζνα/λιμζνα) τθσ Ζνωςθσ ςφμφωνα με τθ ςυνικθ 
διαδικαςία. Εφόςον τα εμπορεφματα παραλαμβάνονται εν ςυνεχεία από τθ μεταφορικι εταιρεία με τθ 
χριςθ ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ ςε τόπο διαφορετικό από τον τόπο για τον οποίο είναι αρμόδιο το 
τελωνείο εξαγωγισ, εφαρμόηεται θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο ακόλουκο παράδειγμα. 

Παράδειγμα: Υποβάλλεται διαςάφθςθ εξαγωγισ ςτο τελωνείο Λάριςασ με τελωνείο εξόδου των 
εμπορευμάτων το τελωνείο Αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ”. Δεν υπάρχει διακζςιμθ ενιαία ςφμβαςθ 
μεταφοράσ κατά τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ ςτο τελωνείο Λάριςασ. 

Στον Βόλο, τα εμπορεφματα παραλαμβάνονται από εταιρεία ταχυμεταφορϊν ςτο πλαίςιο ενιαίασ 
ςφμβαςθσ μεταφοράσ προκειμζνου να εξζλκουν αεροπορικϊσ με προοριςμό τισ ΗΡΑ μζςω του 
αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ”. 

                                                           
2
 Η επιςφναψθ υποςτθρικτικϊν εγγράφων ςτθ διαςάφθςθ (ι ςτο ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ) εξαγωγισ πραγματοποιείται 

από τθ λειτουργικι περιοχι «Ενζργειεσ» / «Αίτθςθ με υνθμμζνα Αρχεία από Οικονομικό Φορζα» ςφμφωνα με τισ 

αναλυτικζσ οδθγίεσ που περιζχονται ςτο “Εγχειρίδιο χριςθσ για τθν υποβολι επιςυναπτόμενων αρχείων”, το οποίο 

βρίςκεται αναρτθμζνο ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο:  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/episinaci_itrader.pdf  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/episinaci_itrader.pdf
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 Τα εμπορεφματα προςκομίηονται ςτο τελωνείο Βόλου προκειμζνου να τθρθκοφν εκεί οι 
διατυπϊςεισ εξόδου και θ ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ επιςυνάπτεται ςε θλεκτρονικι μορφι ωσ 
υποςτθρικτικό ζγγραφο τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ. 

 Ακολουκεί διαδικαςία εκτροπισ προκειμζνου το τελωνείο εξαγωγισ (Λάριςασ) να καταςτιςει 
διακζςιμα τα ςτοιχεία τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ ςτο πραγματικό τελωνείο εξόδου (Βόλου).  

 Το τελωνείο Λάριςασ ενθμερϊνει επίςθσ το δθλωκζν τελωνείο εξόδου (δθλαδι το τελωνείο 
Αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ”)  ότι τα εμπορεφματα ζχουν αφιχκεί ςε διαφορετικό τελωνείο εξόδου.  

 Το Τελωνείο Βόλου λειτουργεί ωσ τελωνείο εξόδου και επιβεβαιϊνει τθν ζξοδο των 
εμπορευμάτων αποςτζλλοντασ ςτο τελωνείο εξαγωγισ (Λάριςασ) το μινυμα ΙΕ518 “Αποτελζςματα 
ελζγχου” με χριςθ τθσ ζνδειξθσ Α4, ςυμπλθρϊνοντασ ωσ διαφορά ςτο πεδίο 
“Ριςτοποιθτικά/Ζγγραφα” τον κωδικό Ν760 και τον αρικμό τθσ ενιαίασ ςφμβαςθσ. 

 Στθ ςυνζχεια, το τελωνείο Λάριςασ οριςτικοποιεί τθ διαςάφθςθ εξαγωγισ με βάςθ τθν ενιαία 
ςφμβαςθ μεταφοράσ.  

 Το τελωνείο Αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ” που βρίςκεται ςτο πραγματικό ςθμείο εξόδου επιτθρεί τθ 
φυςικι ζξοδο των εμπορευμάτων ωσ κατωτζρω ςθμείο 3. 

 

3. Ζλεγχοι ςτο πραγματικό ςθμείο εξόδου 

Το αρμόδιο τελωνείο ςτο πραγματικό ςθμείο εξόδου μπορεί να ηθτιςει από τον μεταφορζα τισ 
πλθροφορίεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 333(6) του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447. Στο πλαίςιο 
αυτό και για τθ διευκόλυνςθ των τελωνειακϊν ελζγχων, τονίηεται ότι κατά τθν άφιξθ των εμπορευμάτων 
ςτο πραγματικό ςθμείο εξόδου ο μεταφορζασ πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του το .Ε.Ε. και αντίγραφο 
τθσ ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ, οφτωσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να παράςχει τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ ςτο τελωνείο του πραγματικοφ ςθμείου εξόδου κατά τθ διενζργεια ενδεχόμενων 
διαςταυρωτικϊν ελζγχων. 

Ραρακαλοφνται τα τελωνεία για τθν εφαρμογι των ανωτζρω οδθγιϊν ςχετικά με τθ χριςθ τθσ ενιαίασ 
ςφμβαςθσ μεταφοράσ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ για το κακεςτϊσ τθσ εξαγωγισ, οφτωσ ϊςτε να 
διευκολυνκεί θ ροι του κεμιτοφ εξαγωγικοφ εμπορίου και να μειωκεί ο διοικθτικόσ φόρτοσ των τελωνείων 
τθσ χϊρασ μασ που βρίςκονται ςτα πραγματικά ςθμεία εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό 
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

 

Β.  Οριςτικοποίθςθ ανοιχτϊν εξαγωγϊν με τελωνείο εξόδου το Σελωνείο Αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ”  

Η Υπθρεςία μασ ζχει ενθμερωκεί ςχετικά με ζνα μεγάλο πλικοσ διαςαφιςεων εξαγωγισ και ΕΔΕ Άνευ 
Στατιςτικισ εξαγωγισ που ζχουν υποβλθκεί ςε διάφορα τελωνεία εξαγωγισ τθσ χϊρασ μασ και για τα 
οποία δεν ζχει επιβεβαιωκεί μζχρι ςιμερα θ ζξοδοσ των εμπορευμάτων από το τελωνείο Αερολιμζνα “Ελ. 
Βενιηζλοσ” ωσ τελωνείο εξόδου.  

Στο πλαίςιο αυτό τα αρμόδια τελωνεία εξαγωγισ, εφόςον ζχουν ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία ζρευνασ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 335 (1) ζωσ (3) του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447 χωρίσ να ζχουν 
λάβει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνείο Αερολιμζνα, οφείλουν να 
ειδοποιιςουν τουσ ενδιαφερόμενουσ εξαγωγείσ/διαςαφιςτζσ προκειμζνου να προςκομίςουν τα 
απαιτοφμενα εναλλακτικά ςτοιχεία απόδειξθσ τθσ εξόδου και να οριςτικοποιθκοφν άμεςα οι 
ςυγκεκριμζνεσ εξαγωγζσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 335(4) του ανωτζρω Κανονιςμοφ και ςτθν 
ενότθτα 3.12 του Μζρουσ Αϋ τθσ  ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου.  

Τονίηεται ότι θ οριςτικοποίθςθ των εξαγωγϊν με τθν παροχι εναλλακτικϊν ςτοιχείων απόδειξθσ τθσ 
εξόδου ςτισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ – και ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ ανοιχτϊν ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ 
εξαγωγισ εμπορευμάτων που μεταφζρονται μζςω εταιρειϊν ταχυμεταφοράσ– είναι αναγκαία αφενόσ για 
ςκοποφσ διευκόλυνςθσ των οικονομικϊν φορζων και αφετζρου για τθν αποςυμφόρθςθ του τελωνείου 
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Αερολιμζνα “Ελ. Βενιηζλοσ”, λαμβάνοντασ ιδίωσ υπόψθ τθ μεγάλθ αφξθςθ του φόρτου εργαςιϊν του 
ςυγκεκριμζνου τελωνείου λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ νζασ δζςμθσ μζτρων ΦΡΑ για το θλεκτρονικό εμπόριο 
από 01/07/2021. 

Τζλοσ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςε όλεσ τισ τελωνειακζσ αρχζσ για τθν πιςτι τιρθςθ και εφαρμογι των 
διατάξεων και των παρεχόμενων οδθγιϊν  ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυςςϊρευςθ εκκρεμοτιτων και να μθ 
δθμιουργοφνται κακυςτεριςεισ και προβλιματα κατά τθν ολοκλιρωςθ των εξαγωγϊν. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ 
2. Τελωνειακι Ρεριφζρεια Θεςςαλονίκθσ 
3. Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αχαΐασ 
(για άμεςθ διαβίβαςθ ςτα τελωνεία αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
Α. ΑΑΔΕ 
1. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 
2. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ)/ΕΥΤΕ 
3. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
4. Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ (Με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ των μελϊν τουσ) 
1. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 
2. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ 
3. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ – Ακθνϊν (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Ρ.Α.) 
4. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 
5. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 
6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 
8. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ 
9. Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ο.Φ.Α.Ε.) 
10. ΔΤΔ – Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
3. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΗΛΕΔ) 
3.1 Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.) / Υπ/νςθ Βϋ Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν 
Τελωνείων 
3.2 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Τ.Ε.)/ Υποδ/νςθ 
Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν 
4. Γενικι Δ/νςθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
4.1 Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν – Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ,Δϋ,Εϋ 
4.2 Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
4.3 Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν 
4.4 Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ-Τμιμα Εϋ 
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