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Μενού Πλοήγησης 
Το μενού του REX περιλαμβάνεται στο  EUCTP, στο κατακόρυφο Μενού Πλοήγησης, στο 
αριστερό μέρος της οθόνης. 

Επιλέγοντας τις εικόνες   , οι ενδείξεις του REX εμφανίζονται ή αποκρύπτονται. 

 
 

Το Ιστορικό μου στο REX: 
Η καρτέλα «Το Ιστορικό μου στο REX» δίνει πρόσβαση και στις υπόλοιπες σελίδες του REX. 
 
 



REX-STP User Guide 4 

REX-STP User Guide 

1. Το Ιστορικό μου στο REX  
 

Η καρτέλα «Το Ιστορικό μου στο REX» προσφέρει μια ενοποιημένη εικόνα των εγγραφών του 
Οικονομικού Φορέα.  
 
Οι πληροφορίες και οι ενέργειες που διατίθενται στην καρτέλα αυτή, εμφανίζονται ανάλογα με το 
στάδιο εγγραφής του Οικονομικού Φορέα : 
 
-Μη εγγεγραμμένος Εξαγωγέας- Δεν υπάρχει εκκρεμής αίτηση / 
Περιγράφει το στάδιο κατά το οποίο ο Οικονομικός Φορέας δεν είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας 
και δεν υπάρχει εκκρεμής αίτηση. 
 
-Μη εγγεγραμμένος Εξαγωγέας- Υπάρχει εκκρεμής αίτηση/ 
Περιγράφει το στάδιο κατά το οποίο ο Οικονομικός Φορέας δεν είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας 
και υπάρχει εκκρεμής αίτηση. 
 
-Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας - Δεν υπάρχει εκκρεμής αίτηση/ 
Περιγράφει το στάδιο κατά το οποίο ο  Οικονομικός Φορέας είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας 
και δεν υπάρχει εκκρεμής αίτηση. 
  
-Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας - Νέα εκκρεμής αίτηση/ 
Περιγράφει το στάδιο κατά το οποίο ο Οικονομικός Φορέας είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας και 
υπάρχει εκκρεμής αίτηση  
 
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση  στην σελίδα «Το Ιστορικό μου στο REX» από την 
αντίστοιχη επιλογή του Μενού Πλοήγησης.  
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1.1. Μη εγγεγραμμένος Εξαγωγέας- Δεν υπάρχει εκκρεμής αίτηση 
 

Η καρτέλα αυτή δείχνει πληροφορίες για τις διαθέσιμες ενέργειες όταν ο Οικονομικός Φορέας 
δεν είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας και δεν υπάρχει αίτηση σε εκκρεμότητα στο Σύστημα REX 
Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
 

 
 
 

Μήνυμα καλωσορίσματος 

   
            Προσαρμοσμένο μήνυμα καλωσορίσματος με το όνομα του χρήστη που έχει συνδεθεί 
και το EORI του Οικονομικού Φορέα. 
 

Τρέχουσα κατάσταση εγγραφής 

 
            Πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση του Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο του 
Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση είναι «Μη Εγγεγραμμένος» 
επειδή ο  Οικονομικός Φορέας δεν έχει έγκυρη εγγραφή στο REX. 
 

Πλήκτρο έναρξης αίτησης εγγραφής 

Tο πλήκτρο  ξεκινάει μία νέα εγγραφή στο REX με πλοήγηση 
στην σελίδα «Δημιουργία αιτήματος εγγραφής στο REX».  
 
Το πλήκτρο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο σε περίπτωση που : 
-Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει κάνει ενεργή εγγραφή και δεν εκκρεμεί καμία προηγούμενη 
αίτηση (από τον Οικονομικό Φορέα να γίνει Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας) σε επεξεργασία από το 
REX Σύστημα Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
-Και ο χρήστης που έχει συνδεθεί έχει έναν εκτελεστικό ρόλο. 
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1.1.1 Δημιουργία Αίτησης Εγγραφής REX  
 
Αυτή η σελίδα επιτρέπει την δημιουργία και την υποβολή της αίτησης εγγραφής REX με τη 
συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας. 
 

 
 

 

Κράτος- Μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση 

Το πεδίο   επιτρέπει την επιλογή του Κράτους 
Μέλους εγκατάστασης του εξαγωγέα, μέσω αναπτυσσόμενης λίστας με όλα τα Κράτη 
Μέλη: 

  
 
Ανάλογα με το επιλεγμένο Κράτος Μέλος: 
 
- ο αιτών μπορεί είτε να ανακατευθυνθεί στην Εθνική Πύλη Συναλλασσομένων (μέσω 
της εμφάνισης ενός προεπιλεγμένου μηνύματος με το σύνδεσμο της Εθνικής Πύλης 
Συναλλασσομένων, αν υπάρχει) 
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- ή θα ενεργοποιηθούν τα πεδία «εγγραφή εθνικής αρχής» και συμπλήρωσης της 
φόρμας REX. 

 

 Εθνική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 

Το πεδίο  επιτρέπει την υποβολή της αίτησης στην 
αρμόδια Εθνική Αρχή, μέσω αναπτυσσόμενης λίστας με όλες τις διαθέσιμες Εθνικές 
Αρχές του επιλεγμένου Κράτους Μέλους (μόνο για Κράτη Μέλη που δεν έχουν Εθνική 
Πύλη Συναλλασσομένων):  

 
 

Επέκταση του Πλαισίου 1 
Το τμήμα που αναπτύσσεται κάτω από: 
 

 
Δείχνει τα στοιχεία του εξαγωγέα και είναι σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση: 
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Για τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι ως αντιπρόσωποι του Οικονομικού Φορέα, 
αυτό το τμήμα χωρίζεται στα δύο: Στοιχεία αντιπροσώπου και το Πεδίο 1. Στοιχεία 
Εξαγωγέα: 

 
 

 Επέκταση του Πλαισίου  2 
Το τμήμα που αναπτύσσεται κάτω από  

             

 
 
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου 
όπως αναλύονται στο Πεδίο 2. Exporter Contact Information. 

 

Επέκταση του Πλαισίου 3 
Το τμήμα που αναπτύσσεται κάτω από  
 

  
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διευκρινίσει τις δραστηριότητες του εξαγωγέα 
επιλέγοντας ένα από τα δύο πεδία (Παραγωγή- Εμπόριο) 

 
 

Επέκταση του Πλαισίου 4 
Το τμήμα που αναπτύσσεται κάτω από  
 

  
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί την Περιγραφή των Εμπορευμάτων 
όπως περιγράφεται στο Box 4. Description of Goods. 

 

Επέκταση του Πλαισίου 5 
Το τμήμα που αναπτύσσεται κάτω από 
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παρέχει την περιγραφή των δεσμεύσεων : 

 
 
το υποχρεωτικό checkbox αποδοχής των δεσμεύσεων, καθώς και τα 3 σχετικά πεδία 
που πρέπει να συμπληρωθούν: 

 
(η ημερομηνία είναι μόνο για ανάγνωση και συμπληρώνεται αυτόματα με την 
τρέχουσα ημερομηνία). 

 

Επέκταση του Πεδίου 6 
Το τμήμα που αναπτύσσεται κάτω από  

  
παρέχει το checkbox αποδοχής της συγκατάθεσης του εξαγωγέα για τη δημοσίευση στο 
δημόσιο ιστότοπο (προαιρετικό): 

 
και τα 3 υποχρεωτικά πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν σε περίπτωση που η 
συγκατάθεση έχει επιλεγεί: 

 
(η ημερομηνία είναι μόνο για ανάγνωση και συμπληρώνεται αυτόματα με την 
τρέχουσα ημερομηνία). 
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Πλήκτρο Υποβολής Αίτησης 

Με κλικ στο πλήκτρο υποβάλλεται η αίτηση στο σύστημα REX back-
office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
Μόλις υποβληθεί, το σύστημα δείχνει ένα πληροφοριακό μήνυμα: 

 
και, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο OK ανακατευθύνεται πίσω στην σελίδα  «Το Ιστορικό 
μου στο REX». 
 
Μέχρι η Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή να επεξεργαστεί την αίτηση, υπάρχει η δυνατότητα 
με το πλήκτρο: «Προβολή του μη επεξεργασμένου αιτήματός μου» να δείτε την αίτηση. 
 
Δημιουργείται μία καταχώρηση  στην σελίδα EUCTP: Search for Submission 
(αναζήτηση για υποβολή) : 

 
Τα υποβληθέντα στοιχεία της αίτησης μπορούν να αναζητηθούν: 
- από τη σελίδα «Το Ιστορικό μου στο REX», με το πλήκτρο «Προβολή του μη 
επεξεργασμένου αιτήματός μου» ή: 
- από τη σελίδα EUCTP, αναζήτηση για τη σελίδα υποβολής, χρησιμοποιώντας  την 

υπερσύνδεση  (Αναζήτηση για υποβολή) ή κάνοντας κλικ 

στην εικόνα  .  
 
 

 

Πλήκτρο αποθήκευση ως πρόχειρο 

Με το πλήκτρο  ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο για να 
συμπληρώσετε τον τίτλο του προχείρου που θα αποθηκευτεί  : 
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Συμπληρώνοντας τον τίτλο του προχείρου  και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Yes, η φόρμα 
θα αποθηκευτεί ως πρόχειρο για μελλοντική επεξεργασία. 
Θα έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε και να επεξεργαστείτε το πρόχειρο 
χρησιμοποιώντας τη σελίδα EUCTP Drafts (Σχέδια): 

  
  
 

 

Πλήκτρο ακύρωσης 

Το πλήκτρο ακυρώνει τη δημιουργία νέας αίτησης εγγραφής στο 
REX κάνοντας επιστροφή πίσω στην σελίδα  «Το Ιστορικό μου στο REX». 
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Θέση  2. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας 
Η καρτέλα αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τα προσωπικά του στοιχεία 
επικοινωνίας. 

 

 
 

 

Επεξεργασία στοιχείων επικοινωνίας του εξαγωγέα 

Με το εικονίδιο γίνεται η επεξεργασία των τρεχόντων στοιχείων επικοινωνίας του 
εξαγωγέα μέσω αναδυόμενου παραθύρου  : 

 
- Close button: Κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 
- Save button: Κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο αποθηκεύοντας τις αλλαγές. 

 
 

Κατάργηση στοιχείων επικοινωνίας εξαγωγέα 

Το εικονίδιο καταργεί τα στοιχεία επικοινωνίας του εξαγωγέα. 
 

Προσθήκη νέων στοιχείων επικοινωνίας εξαγωγέα 

Το εικονίδιο  ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο προκειμένου να καταχωρηθεί 
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ένα νέο στοιχείο επικοινωνίας του εξαγωγέα: 

 
- Close button: Κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια. 
- Save button: Κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο αποθηκεύοντας τα νέα στοιχεία 
επικοινωνίας του εξαγωγέα. 
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Θέση 4. Περιγραφή των εμπορευμάτων 
Αυτή η καρτέλα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί την περιγραφή των 
εμπορευμάτων. 

 

 
 

 

Κατάργηση της περιγραφής των εμπορευμάτων 

Το εικονίδιο  καταργεί τα στοιχεία της περιγραφής των εμπορευμάτων. 
 

 

Προσθήκη νέας περιγραφής των εμπορευμάτων 

Το εικονίδιο ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο για να επιλέξετε μία νέα 
περιγραφή των εμπορευμάτων: 

 
- Κωδικός Εναρμονισμένου Συστήματος: ανοίγει αναπτυσσόμενη λίστα με όλα τα 
Κεφάλαια και τις Δασμολογικές κλάσεις που ισχύουν στην τρέχουσα ημερομηνία. 
- Περιγραφή: χρήση μόνο για ανάγνωση και θα συμπληρωθεί αυτόματα όταν επιλεγεί ο 
κωδικός Κλάσης του Εναρμονισμένου Συστήματος.  
-Close button: Κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 
-Save button: Κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο και η περιγραφή των εμπορευμάτων 
αποθηκεύεται. 
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1.2. Μη Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας - Υπάρχει εκκρεμής αίτηση 
 

Η καρτέλα «Το Ιστορικό μου στο REX» εμφανίζει πληροφορίες και διαθέσιμες ενέργειες όταν ο 
Οικονομικός Φορέας δεν είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας αλλά υπάρχει αίτηση σε εκκρεμότητα 
στο Σύστημα REX Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
 

 
 
 

Μήνυμα καλωσορίσματος 

   
            Προσαρμοσμένο μήνυμα καλωσορίσματος με το όνομα χρήστη που έχει συνδεθεί και το 
EORI του Οικονομικού Φορέα. 
 

Τρέχουσα κατάσταση εγγραφής 

 
            Πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση του Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο του 
Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση είναι «Μη Εγγεγραμμένος» 
επειδή ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει έγκυρη εγγραφή στο REX. 
 

Πλήκτρο «Προβολή του μη επεξεργασμένου αιτήματός μου» 

Το πλήκτρο  μας πλοηγεί στην σελίδα που υπάρχει η αίτηση 
σε εκκρεμότητα, με σκοπό να εμφανιστούν τα στοιχεία της εγγραφής του REX που εκκρεμούν 
προς επεξεργασία. 
          Σε αυτή την περίπτωση, καθώς ο Οικονομικός Φορέας δεν είναι εγγεγραμμένος, η 
εκκρεμής αίτηση θεωρείται αίτηση εγγραφής.  
          Το πλήκτρο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία (για 
τον Οικονομικό Φορέα να γίνει Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας) και είναι σε εκκρεμότητα προς 
επεξεργασία από το Σύστημα REX Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
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1.3. Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας- Δεν υπάρχει εκκρεμής αίτηση 
 

Η σελίδα My REX History εμφανίζει πληροφορίες και διαθέσιμες ενέργειες όταν ο Οικονομικός 
Φορέας είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας και δεν υπάρχει αίτηση σε εκκρεμότητα στο Σύστημα 
REX Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
 

 
 
 

 Μήνυμα καλωσορίσματος 

   
             Προσαρμοσμένο μήνυμα καλωσορίσματος με το όνομα χρήστη που έχει συνδεθεί και το 
EORI του Οικονομικού Φορέα. 
 

 Τρέχουσα κατάσταση εγγραφής 

 
            Πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση του Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο του 
Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται ο Αριθμός Εγγραφής μόλις 
καταχωρηθεί ο Οικονομικός Φορέας ως «Εγγεγραμμένος». 
 

Πλήκτρο έναρξης αιτήματος τροποποίησης 

Το πλήκτρο ξεκινά ένα αίτημα τροποποίησης εγγραφής REX, μέσω 
πλοήγησης στην σελίδα «Τροποποίηση εγγραφής REX». 
 
          Το πλήκτρο είναι διαθέσιμο μόνο στην περίπτωση που:   

- ο Οικονομικός Φορέας έχει μία ενεργή εγγραφή εξαγωγέα 
- και δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της αίτησης τροποποίησης που εκκρεμεί, από το 
Σύστημα REX Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
- και ο συνδεδεμένος χρήστης έχει εκτελεστικό ρόλο. 
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Πλήκτρο Προβολή του REX μου  

Το πλήκτρο  πλοηγεί στην σελίδα  με σκοπό να συμβουλευθείτε τη φόρμα 
εγγραφής REX . 

 

Πλήκτρο εκτύπωσης 

Το πλήκτρο  κάνει λήψη σε μορφή PDF την πιο πρόσφατη ειδοποίηση, σχετική 
με την ενεργή φόρμα εγγραφής REX . 

 

Εξαγωγή δεδομένων σαν εικόνα CSV  

            Κάνοντας κλικ στην εικόνα  θα κάνετε λήψη σε μορφή CSV τo ιστορικό του REX. 
 

Εικονίδιο ταξινόμησης 

Το εικονίδιο   ταξινομεί τα στοιχεία του REX  χρησιμοποιώντας τη σχετική στήλη. 
 

Πεδία φιλτραρίσματος 
To  ιστορικό του REX μπορεί να φιλτράρεται χρησιμοποιώντας τα πεδία στην κορυφή 
κάθε στήλης: 

 
 

 

Εικονίδιο εκτύπωσης 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο   θα γίνει λήψη ειδοποίησης σχετική με την εγγραφή, σε μορφή 
PDF (η οποία συνδέεται με το ιστορικό του REX). 
 

Εικόνα προβολής 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  γίνεται πλοήγηση στην σελίδα «Προβολή του REX μου» με 
σκοπό να συμβουλευθείτε την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής REX (η οποία συνδέεται με το 
ιστορικό του REX) . 
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1.3.1. Τροποποίηση εγγραφής REX 
 
Αυτή η σελίδα παρουσιάζει την τρέχουσα Αίτηση Εγγραφής και δίνει τη δυνατότητα 
επικαιροποίησης  / αλλαγής ορισμένων δεδομένων και υποβολής αίτησης τροποποίησης. 
 

 
 

 

Εθνική Αρχή υποβολής αίτησης τροποποίησης 
Το πεδίο

είναι προ-συμπληρωμένο με την καταχωρημένη Εθνική Αρχή, αλλά μπορείτε να επιλέξετε 
οποιαδήποτε άλλη Εθνική Αρχή για να υποβάλλετε την τροποποίηση μέσω της 
αναπτυσσόμενης λίστας με τις διαθέσιμες Εθνικές Αρχές των Κρατών Μελών της εγκατάστασης 
του Εξαγωγέα. 
 

Τμήμα ταυτοποίησης του REX  
 

    Το τμήμα  δείχνει στοιχεία μόνο για ανάγνωση που σχετίζονται 
με την ταυτοποίηση της τρέχουσας εγγραφής. 
 

Πλήκτρο ανανέωσης στοιχείων εξαγωγέα 
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Το πλήκτρο  επανεμφανίζει τα στοιχεία του εξαγωγέα που 
παρουσιάζονται στο “Box 1. Στοιχεία εξαγωγέα” με τις αντίστοιχες υπάρχουσες πληροφορίες 
όπως παρακάτω:  

 
 
 

 Εικονίδιο Επέκτασης ενότητας 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  το σχετικό πλαίσιο επεκτείνεται. 
 

Box 2 

Το τμήμα  εμφανίζεται με τα τρέχοντα στοιχεία εγγραφής και με τα 
πλήκτρα που δίνουν τη δυνατότητα να   προστεθούν /επικαιροποιηθούν/ αφαιρεθούν οι επαφές 
του εξαγωγέα όπως στην σελίδα δημιουργίας (Creation page): 

 

 
 

Box 3 

Το τμήμα    εμφανίζεται με τα τρέχοντα στοιχεία εγγραφής. Τα πεδία είναι 
επεξεργάσιμα και μπορείτε να τα επιλέξετε ή να τα καταργήσετε. 
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Box 4 

Το τμήμα  εμφανίζεται με τα τρέχοντα στοιχεία εγγραφής και με  
κουμπιά που δίνουν τη δυνατότητα να προστεθούν/αφαιρεθούν οι περιγραφές των 
εμπορευμάτων όπως στην σελίδα δημιουργίας (Creation page): 

 
 

Box 5 

Το τμήμα   εμφανίζεται  μόνο για ανάγνωση: 

 
 

Box 6 
Το τμήμα

 
 
εμφανίζεται με τα τρέχοντα στοιχεία εγγραφής. Τα πεδία, εκτός από την ημερομηνία 
υπογραφής του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου, είναι επεξεργάσιμα και μπορείτε να τα 
επικαιροποιήσετε ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες όπως στην σελίδα δημιουργίας 
(Creation page). 
 

 

Πλήκτρο Ακύρωσης 

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  ακυρώνεται η ενέργεια τροποποίησης αίτησης REX με την 
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πλοήγηση πίσω στην σελίδα  «Το Ιστορικό μου στο REX». 
 
 
 

Πλήκτρο υποβολής αίτησης τροποποίησης  

Με το πλήκτρο   υποβάλλεται η αίτηση τροποποίησης εγγραφής REX στο 
σύστημα REX back-office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 

Μόλις υποβληθεί, εμφανίζεται ένα πληροφοριακό μήνυμα: 

 
και, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο OK  γίνεται πλοήγηση πίσω στην  σελίδα «Το Ιστορικό μου στο 
REX». 
 

Αυτή η ενέργεια δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας της αίτησης τροποποίησης από το 
σύστημα back-office (View My Unprocessed Request button). 
Δημιουργεί παράλληλα μία καταχώρηση στην σελίδα EUCTP, Search for Submission 
(αναζήτηση για υποβολή): 

 
 

Μπορείτε να συμβουλευθείτε λεπτομέρειες για τα υποβληθέντα στοιχεία : 
 
- από την σελίδα «Το Ιστορικό μου στο REX», χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  View My 
Unprocessed Request button (Προβολή του μη επεξεργασμένου αιτήματός μου) ή: 

- από την σελίδα EUCTP χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο  

(αναζήτηση για υποβολή), ή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο .  
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1.4. Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας- Νέα εκκρεμής αίτηση 
 

Η σελίδα My REX History εμφανίζει πληροφορίες και διαθέσιμες ενέργειες όταν ο Οικονομικός 
Φορέας είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας και υπάρχει αίτηση τροποποίησης σε εκκρεμότητα στο 
Σύστημα REX Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 

 

Μήνυμα καλωσορίσματος 

   
             Προσαρμοσμένο μήνυμα καλωσορίσματος με το όνομα χρήστη που έχει συνδεθεί και το 
EORI του Οικονομικού Φορέα. 
 

 Τρέχουσα κατάσταση εγγραφής 

 
Πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση του Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο του 
Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται ο Αριθμός Εγγραφής μόλις 
καταχωρηθεί ο Οικονομικός Φορέας ως «Εγγεγραμμένος»             
 

 Πλήκτρο Αίτημα σε εκκρεμότητα 

Το πλήκτρο  πλοηγεί στην σελίδα «Προβολή του μη 
επεξεργασμένου αιτήματός μου» με σκοπό να εμφανιστούν τα στοιχεία της τροποποίησης της 
εγγραφής  του REX που εκκρεμούν προς επεξεργασία. 
          Το πλήκτρο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία (για 
τον Οικονομικό Φορέα να γίνει Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας) και εκκρεμεί προς επεξεργασία από 
το Σύστημα REX Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
 

Πλήκτρο View My Rex  

Το πλήκτρο  πλοηγεί στην σελίδα «Προβολή του Rex μου» με σκοπό να 
συμβουλευθείτε τη φόρμα εγγραφής REX  
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Πλήκτρο Εκτύπωσης 

Το πλήκτρο  κάνει λήψη σε μορφή PDF την πιο πρόσφατη ειδοποίηση, σχετική 
με την ενεργή φόρμα εγγραφής REX. 

Εξαγωγή δεδομένων σαν εικόνα CSV  

Κάνοντας κλικ στην εικόνα θα κάνετε λήψη σε μορφή CSV το ιστορικό του REX. 
 

Εικονίδιο ταξινόμησης 

Το εικονίδιο   ταξινομεί στοιχεία του REX  χρησιμοποιώντας τη σχετική στήλη. 
 

 

Πεδία φιλτραρίσματος 
Το ιστορικό του  REX μπορεί να φιλτράρεται χρησιμοποιώντας τα πεδία στην κορυφή κάθε 
στήλης: 

 
 

 

Εικονίδιο προβολής 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  γίνεται πλοήγηση στην σελίδα «Προβολή του REX μου» με 
σκοπό να συμβουλευθείτε την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής REX (η οποία συνδέεται με το 
ιστορικό του REX) . 
 
 

Εικονίδιο εκτύπωσης 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο   θα γίνει λήψη ειδοποίησης σχετική με την εγγραφή, σε μορφή 
PDF (η οποία συνδέεται με το ιστορικό του REX). 
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2. Στοιχεία εγγραφής εξαγωγέα 
 
Αυτή ή σελίδα παρουσιάζει την αίτηση εγγραφής στο REX. Τα δεδομένα που εμφανίζονται και 
τα διαθέσιμα πλήκτρα είναι ανάλογα με τον τύπο της αίτησης εγγραφής στο REX, επομένως 
μπορεί να δείτε: 
 
- μία Αίτηση εγγραφής σε εκκρεμότητα 
- μία Αίτηση τροποποίησης σε εκκρεμότητα  
- μία εγγραφή στο REX (ολοκληρωμένη). 
 
Τα πεδία αυτής της σελίδας δεν είναι επεξεργάσιμα. 
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2.1. Αίτηση εγγραφής σε εκκρεμότητα 
 
Αυτή η σελίδα παρουσιάζει τις επιλεγμένες εγγραφές REX. Τα πεδία αυτής της σελίδας δεν είναι 
επεξεργάσιμα. 
 

 
 

 

Πλήκτρο ακύρωσης 

Το πλήκτρο  μας πλοηγεί πίσω στην σελίδα  «Το ιστορικό 
μου στο REX» χωρίς άλλη ενέργεια.  

 
 

Πλήκτρο απόσυρσης 

Το πλήκτρο απόσυρσης   εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο : 

 
Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Yes σε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο, αφαιρείτε την 
αίτηση εγγραφής στο REX. 

 
          Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη αν το στάδιο της αίτησης είναι σε «Εκκρεμότητα» στο 
σύστημα REX Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
 

Εικονίδιο επέκτασης ενότητας  
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Το εικονίδιο  επεκτείνει κάθε θέση/πλαίσιο της αίτησης του REX και εμφανίζει τα πεδία 
αυτού του τμήματος ως μη επεξεργάσιμα. 
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2.2. Αίτηση τροποποίησης σε εκκρεμότητα 
 
Αυτή η σελίδα παρουσιάζει τις επιλεγμένες εγγραφές REX. Τα πεδία αυτής της σελίδας δεν είναι 
επεξεργάσιμα. 

 
 

 

Πλήκτρο ακύρωσης 

Το πλήκτρο  μας πλοηγεί πίσω στην σελίδα  «Το ιστορικό μου 
στο REX» χωρίς άλλη ενέργεια.   

 

 Πλήκτρο απόσυρσης 

Το πλήκτρο απόσυρσης   εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο: 

 
Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Yes , σε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο, αφαιρείτε την 
αίτηση τροποποίησης εγγραφής στο REX. 

 
         Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη αν το στάδιο της αίτησης είναι σε «Εκκρεμότητα» στο 
σύστημα REX Back-Office (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή). 
 

 Εικονίδιο επέκτασης ενότητας 

Το εικονίδιο  επεκτείνει κάθε θέση/πεδίο της αίτησης του REX και εμφανίζει τα πεδία αυτού 
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του τμήματος ως μη επεξεργάσιμα. 
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2.3. Εγγραφή REX  
 
Αυτή η σελίδα παρουσιάζει τις επιλεγμένες εγγραφές REX που σχετίζονται με ολοκληρωμένη 
αίτηση. Τα πεδία αυτής της σελίδας δεν είναι επεξεργάσιμα. 
 

 
 

 

Πλήκτρο ακύρωσης 

Το πλήκτρο  μας πλοηγεί πίσω στην σελίδα  «Το ιστορικό μου στο REX» 
χωρίς άλλη ενέργεια.   
 

Πλήκτρο λήψης γνωστοποίησης σε μορφή PDF  

Το πλήκτρο  κάνει λήψη της γνωστοποίησης εγγραφής σε μορφή PDF. 
 
 
 

 Εικονίδιο επέκτασης ενότητας 

Το πλήκτρο  επεκτείνει κάθε θέση/πλαίσιο της αίτησης του REX και εμφανίζει τα 
πεδία αυτού του τμήματος ως μη επεξεργάσιμα. 
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3. Ενημερωτικές Ειδοποιήσεις 
 
Η διαχείριση των Ενημερωτικών Ειδοποιήσεων του REX γίνεται μέσω της κοινής 
λειτουργικότητας EUCTP. 

Επομένως, θα ενημερωθείτε για τις ειδοποιήσεις του REX με το εικονίδιο  . 
Μπορείτε να τις συμβουλευθείτε κάνοντας κλικ στο παραπάνω εικονίδιο ή αναζητώντας τις στο 
ταμπλό EUCTP : 
 

 

 
 

 

 Υπερσύνδεσμος τίτλου ειδοποίησης 

Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο του τίτλου ειδοποίησης REX   θα 
πλοηγηθείτε  στην σελίδα των ειδοποιήσεων. 

 
Υπάρχουν διαφορετικές ειδοποιήσεις REX ανάλογα με τον τίτλο τους και τον τύπο 
ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί: 
 
- REX Αίτηση αποδεκτή 
- REX Αίτηση μη αποδεκτή 
- REX Αίτηση που αποσύρθηκε 
- REX Αίτηση που ανατέθηκε σε άλλη Εθνική Αρχή  
- REX Δημιουργία εγγραφής 
- REX Τροποποίηση εγγραφής 

 

Εικόνα ειδοποίησης 
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Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μπορείτε να πλοηγηθείτε στην σελίδα των 
ειδοποιήσεων, ή κάνοντας κλικ στο  Notification title hyperlink (τίτλος ειδοποίησης). 



REX-STP User Guide 32 

REX-STP User Guide 

3.1. Αποδοχή της αίτησης εγγραφής REX  
 

Αυτή η ειδοποίηση λαμβάνεται όταν η αίτηση REX γίνεται αποδεκτή από τον Τελωνειακό 
Υπάλληλο που χρησιμοποιεί το σύστημα REX back office. 
  

 
 
 

Πλήκτρο εκτύπωσης ειδοποίησης 

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  θα εκτυπώσετε την ειδοποίηση. 
 

Καρτέλα πρόσθετης πληροφόρησης 

Η καρτέλα   δείχνει την ημερομηνία αίτησης και την Εθνική Αρχή η οποία 
αποδέχεται την αίτηση. 
 

Αυτή η καρτέλα διαθέτει δύο πρόσθετα πλήκτρα: 

-  εκτυπώνει τις συμπληρωματικές πληροφορίες 

- πλοηγεί στην σελίδα προβολής στοιχείων εγγραφής στο REX προκειμένου 
να εμφανιστεί η πρωτότυπη αίτηση μόνο για ανάγνωση. 
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3.2.  Απόσυρση αιτήματος εγγραφής REX  
 

Η ειδοποίηση αυτή λαμβάνεται όταν η αίτηση REX έχει αποσυρθεί από τον χρήστη. 
 

 
 
 

Πλήκτρο εκτύπωσης ειδοποίησης 

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  θα εκτυπώσετε λεπτομέρειες της ειδοποίησης. 
 

 Καρτέλα πρόσθετης πληροφόρησης 

Η καρτέλα    δείχνει την ημερομηνία αίτησης και την Εθνική Αρχή η οποία 
αποδέχεται την αίτηση. 
 

Αυτή η καρτέλα διαθέτει δύο πρόσθετα πλήκτρα: 

-  εκτυπώνει τις συμπληρωματικές πληροφορίες 

-  πλοηγεί στην σελίδα προβολής στοιχείων εγγραφής στο REX 
προκειμένου να εμφανιστεί η πρωτότυπη αίτηση μόνο για ανάγνωση. 
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3.3. Αίτηση εγγραφής REX η οποία ανατέθηκε σε άλλη Εθνική Αρχή  
 

Αυτή η ειδοποίηση λαμβάνεται όταν ο Τελωνειακός Υπάλληλος, που χρησιμοποιεί το σύστημα 
REX back office, αλλάζει την Εθνική Αρχή της αίτησης που είναι σε επεξεργασία. 
 
 

 
 
 

Πλήκτρο εκτύπωσης ειδοποίησης 

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  θα εκτυπώσετε λεπτομέρειες της ειδοποίησης. 
 
 

Καρτέλα πρόσθετης πληροφόρησης 

Η καρτέλα   δείχνει την ημερομηνία αίτησης και την Εθνική Αρχή η οποία 
αποδέχεται την αίτηση. 
 

Αυτή η καρτέλα διαθέτει δύο πρόσθετα πλήκτρα: 

-  εκτυπώνει τις συμπληρωματικές πληροφορίες 

-  πλοηγεί στην σελίδα προβολής στοιχείων εγγραφής στο REX 
προκειμένου να εμφανιστεί η πρωτότυπη αίτηση μόνο για ανάγνωση. 
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3.4. Δημιουργία εγγραφής REX  
 

Αυτή η ειδοποίηση λαμβάνεται όταν ο Οικονομικός Φορέας γίνεται Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας. 
 

 
 
 

 Πλήκτρο εκτύπωσης ειδοποίησης 

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  θα εκτυπώσετε λεπτομέρειες της ειδοποίησης. 
 
 

 Καρτέλα πρόσθετης πληροφόρησης 

Η καρτέλα   δείχνει τον αριθμό εγγραφής και την Εθνική Αρχή η οποία 
αποδέχεται την εγγραφή. 
 

Αυτή η καρτέλα διαθέτει δύο πρόσθετα πλήκτρα: 

-  εκτυπώνει τις συμπληρωματικές πληροφορίες 

- πλοηγεί στην σελίδα προβολής στοιχείων εγγραφής στο REXπροκειμένου 
να εμφανιστεί η αίτηση εγγραφής μόνο για ανάγνωση.  
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3.5. Τροποποίηση Εγγραφής REX  
 

Αυτή η ειδοποίηση λαμβάνεται όταν η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα τροποποιείται. 
 

 
 
 

 Πλήκτρο εκτύπωσης ειδοποίησης 

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  θα εκτυπώσετε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.  
 

 Καρτέλα πρόσθετης πληροφόρησης 

Η καρτέλα   δείχνει την ημερομηνία εγγραφής, τον αριθμό εγγραφής και 
την Εθνική Αρχή η οποία αποδέχεται την τροποποίηση της αίτησης. 

Αυτή η καρτέλα διαθέτει δύο πρόσθετα πλήκτρα: 

-  εκτυπώνει τις συμπληρωματικές πληροφορίες 

- πλοηγεί στην σελίδα  «Το Ιστορικό μου στο REX»  προκειμένου να εμφανιστεί η 
πρωτότυπη εγγραφή, μόνο για ανάγνωση. 


