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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Συνοπτική περιγραφή
Η λειτουργία της Υποβολής Αιτήσεων-Εγκρίσεις/Αδειών δίνουν τη δυνατότητα αφ’
ενός μεν στον συναλλασσόμενο να υποβάλλει Αιτήσεις, αφ’ εταίρου στη συνέχεια
στους τελωνειακούς υπαλλήλους να διαχειριστούν την έκδοση της αντίστοιχης
έγκρισης αδείας.
Στις σημειώσεις αυτές θα αναλύσουμε την λειτουργία της υποβολής της αίτησης
για έκδοση άδειας από τους συναλλασσόμενους για κάθε κατηγορία άδειας. Για
την λειτουργία της Υποβολής της Αίτησης θα χρησιμοποιηθεί η φόρμα Αιτήσεις η
οποία υπάρχει στη βασική Εισαγωγική Σελίδα του Υποσυστήματος ΑδειώνΕγκρίσεων.
Προϋποθέσεις
Βασική προϋπόθεση της υποβολής της αίτησης είναι η ορθή συμπλήρωση όλων
των υποχρεωτικών πεδίων, τα οποία για να ξεχωρίζουν έχουν την τιμή τους σε
πλαίσιο πορτοκαλί
Η αίτηση υποβάλλεται πρωτογενώς από τον ενδιαφερόμενο (εταιρεία) γεγονός που
σημαίνει ότι οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να είναι, οι αρχικοί κωδικοί της
εταιρείας. Εάν πρόκειται τρίτο πρόσωπο(εκτελωνιστής) να υποβάλλει, τότε θα
πρέπει η είσοδος να γίνει με τους κωδικούς της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ο
συναλλασσόμενος με την είσοδό του στην εφαρμογή θα πρέπει να επαληθεύσει
την εάν η Επωνυμία είναι η ορθή.

Αιτήσεις
Συνοπτική περιγραφή
Η λειτουργία Αιτήσεις, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να εμφανίσει ή να
υποβάλει Αιτήσεις για κάθε τύπο Άδειας που εκδίδεται στο Τελωνείο ή στην
Περιφέρεια. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η λειτουργία της Δημιουργίας
Αίτησης που είναι κοινή για όλους τους τύπους αιτήσεων.
Προϋποθέσεις
Ο ρόλος του χρήστη θα πρέπει να είναι Συναλλασσόμενος.
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Εισαγωγή χρήστη στην εφαρμογή
1. Από την αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης της Τελωνειακής Υπηρεσίας
www.customs.gov.gr ή www.icisnet.gr, επιλέγετε: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (etransactions).
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2. Στη συνέχεια επιλέγετε την εφαρμογή: Approvals_Υποβολή Αίτησης
Έκδοσης Αδείας- Περισσότερα ή την εφαρμογή MyICISnet- Περισσότερα.

3. Στην οθόνη που εμφανίζεται εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης της εταιρείας (δεν ισχύει η εξουσιοδότηση), για την οποία
θέλετε να υποβάλλετε την αίτηση. Αν η είσοδος στην εφαρμογή γίνει με την
επιλογή Approvals_Υποβολή Αίτησης Έκδοσης Αδείας τότε ακολουθείται το
βήμα 6.
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4. Εφ’ όσον τα στοιχεία είναι σωστά με το κουμπί σύνδεση γίνεται η είσοδος
του χρήστη στην εφαρμογή ICISnet: My Icisnet. - Εφαρμογές ICISnet

5. Από τις Εφαρμογές ICISnet ο χρήστης επιλέγει Υποβολή Αίτησης Αδείας

5

6. Στην οθόνη εμφανίζεται η Εισαγωγική σελίδα του Υποσυστήματος
Αδειών/Εγκρίσεων.
Ο χρήστης από το υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων, επιλέγει: Αιτήσεις

7. Ο χρήστης, από την Αρχική Σελίδα και κάτω από το Tab Λειτουργίες επιλέγει:
Δημιουργία Αίτησης.
Στην οθόνη δημιουργία αίτησης συμπληρώνονται: το πεδίο κατηγορία άδειας και
τύπος άδειας (ο τύπος αναγνωριστικού π.χ. ΑΦΜ θα εμφανισθεί αυτόματα εφόσον
η είσοδος στην εφαρμογή έχει γίνει με τους κωδικούς της εκάστοτε εταιρείας).

Με το πλήκτρο ok εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης της αίτησης που χωρίζεται
στα γενικά στοιχεία και τα ειδικά στοιχεία αίτησης -1 και τα ειδικά στοιχεία
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αίτησης -2 (ανάλογα με την κατηγορία και τον τύπο της άδειας).


Συμπληρώνονται τα πεδία της φόρμας της αίτησης.

Επιλογή τελωνειακής αρχής στην
οποία υποβάλλεται η αίτηση.

8. Αφού ο συναλλασσόμενος συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία της φόρμας
της αίτησης μπορεί με την επιλογή Ενέργειες να :
Αποθηκεύσει προσωρινά ή να
Υποβάλει την Αίτηση.

8.1 Προσωρινή Αποθήκευση
Συνοπτική περιγραφή
Κατά την λειτουργία αυτή η Αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά από τον
Συναλλασσόμενο. Δεν αποδίδεται Αριθμός Πρωτοκόλλου και δεν γίνονται έλεγχοι
στα πεδία.
Πλοήγηση


O χρήστης επιλέγει προσωρινή Αποθήκευση. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης
προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης.
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Mε το κουμπί ΟΚ δημιουργείται αρχική αίτηση σε κατάσταση “Αίτηση
Προσωρινά Αποθηκευμένη”.
Η αίτηση δεν παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Δεν γίνονται έλεγχοι υποχρεωτικών πεδίων.

Η αίτηση μπορεί να μεταβληθεί και να γίνει πάλι Προσωρινή Αποθήκευση ή να
γίνει Υποβολή Αίτησης.

8.2 Υποβολή Αίτησης
Συνοπτική περιγραφή
Κατά την λειτουργία αυτή γίνεται Υποβολή Αίτησης από τον Συναλλασσόμενο.
Αποδίδεται Αριθμός Πρωτοκόλλου γίνονται έλεγχοι στα πεδία.
Πλοήγηση


O χρήστης και μετά την καταχώρηση των στοιχείων της φόρμας αίτησης αφού
επιλέξει την προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση και κάνει τις μεταβολές των
στοιχείων της με την επιλογή Ενέργειες, επιλέγει Υποβολή Αίτησης. Εμφανίζεται
μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολή της αίτησης.
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Mε το κουμπί ΟΚ στην οθόνη επιβεβαίωσης της υποβολής της αίτησης:
Γίνονται έλεγχοι των υποχρεωτικών πεδίων (σε περίπτωση σφαλμάτων
εμφανίζονται στο πάνω μέρος της φόρμας μηνύματα σφαλμάτων με
κόκκινα γράμματα).
Δημιουργείται αρχική αίτηση σε κατάσταση “Αίτηση Υποβληθείσα”.
Ταυτόχρονα δημιουργείται αυτόματα και αριθμός πρωτοκόλλου της
αίτησης.



Μετά την υποβολή της αίτησης ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει με άλλες
ενέργειες απ’ ευθείας από την φόρμα της αίτησης είτε μετά από επιστροφή
στην φόρμα Αναζήτησης Αιτήσεων και επιλέγοντας πάλι την αίτηση αυτή.
Με το κουμπί επιστροφή επιστρέφουμε στην φόρμα αναζήτησης των Αιτήσεων.



Προσοχή! Η Αποδοχή της Αίτησης γίνεται από το αρμόδιο Τελωνείο ή την
Περιφέρεια στο/ην οποίο/α, έχει υποβληθεί η Αίτηση .

Ευχαριστούμε!
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