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ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιϊν, ςτο πλαίςιο τησ λήψησ ζκτακτων μζτρων για την αντιμετϊπιςη του 
κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, κατά την εκτζλεςη τελωνειακϊν 
εργαςιϊν 

ΧΕΣ. : 1. Θ με αρ. E.2003/2019 21.08.2019 (Α.Δ.Α.: ΩΣΘΡ46ΜΡ3Η-4ΛΟ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. 

2. H αρικμ. ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ 2020/07.01.2020 εγκφκλιοσ  ΑΑΔΕ «Είςοδοσ εμπορευμάτων 
ςτο τελωνειακό  ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ – Ρροςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο – 
Ρροςωρινι εναπόκεςθ» (ΑΔΑ: ΨΛΛ446ΜΡ3Η-3Τ) 

3. Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/28.04.2016 εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Διευκφντριασ 
Τελωνείων και ΕΦΚ  «Εξαγωγι  & Ζξοδοσ εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα – Αντικατάςταςθ τθσ  
Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014» (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Θ-ΔΧ) 

 

Στο πλαίςιο τθσ λιψθσ ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ 

COVID-19, κατά τθν εκτζλεςθ τελωνειακϊν εργαςιϊν, ςασ κοινοποιοφμε οδθγίεσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ 

τελωνειακϊν εργαςιϊν, ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. Απόδειξη του ενωςιακοφ χαρακτήρα των εμπορευμάτων. ___________________________________ 2 

2. Διακίνηςη εμπορευμάτων υπό το καθεςτώσ ενωςιακήσ/κοινήσ διαμετακόμιςησ _________________ 2 

2.1. Διατυπϊςεισ ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ______________________________________________ 2 

2.2. Διατυπϊςεισ ςτο τελωνείο διζλευςθσ ________________________________________________ 3 

2.3. Διατυπϊςεισ ςτο τελωνείο προοριςμοφ _______________________________________________ 4 

3. Διακίνηςη εμπορευμάτων με χρήςη δελτίων TIR ___________________________________________ 4 

4. Προθεςμία για την προςωρινή εναπόθεςη εμπορευμάτων __________________________________ 4 

5. Δυνατότητα αναβολήσ τησ ακφρωςησ διαςάφηςησ εξαγωγήσ ή επανεξαγωγήσ __________________ 5 
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1. Απόδειξη του ενωςιακοφ χαρακτήρα των εμπορευμάτων. 

τισ περιπτϊςεισ διακίνηςησ εμπορευμάτων με ζναν εκ των ακόλουθων τρόπων, δεν απαιτείται η 

απόδειξη του ενωςιακοφ χαρακτήρα των εμπορευμάτων κατά την επανείςοδό τουσ ςτο 

τελωνειακό ζδαφοσ τησ Ε.Ε. και επομζνωσ δεν απαιτείται η προςκόμιςη πιςτοποιητικοφ T2L ή 

ιςοδυνάμου αποδεικτικοφ ενωςιακοφ χαρακτήρα (άρθρο 119, παρ.2.Καν. (ΕΕ) 2446/2015) 

α) όταν τα εμπορεφματα μεταφζρονται αεροπορικϊσ και φορτϊκθκαν ι μεταφορτϊκθκαν ςε 

ενωςιακό αερολιμζνα με προοριςμό άλλον ενωςιακό αερολιμζνα, εφόςον θ μεταφορά 

πραγματοποιείται βάςει ενιαίου παραςτατικοφ μεταφοράσ που ζχει εκδοκεί ςε κράτοσ μζλοσ·  

β) όταν, προκειμζνου για καλάςςια μεταφορά, τα εμπορεφματα ζχουν μεταφερκεί μεταξφ 

ενωςιακϊν λιμζνων ςτο πλαίςιο τακτικισ γραμμισ καλάςςιασ μεταφοράσ για τθν οποία ζχει 

χορθγθκεί άδεια ςφμφωνα με το άρκρο 120 Καν. (ΕΕ) 2446/2015·  

γ) όταν, προκειμζνου για ςιδθροδρομικι μεταφορά, τα εμπορεφματα ζχουν μεταφερκεί 

ςιδθροδρομικϊσ μζςω τρίτθσ χϊρασ θ οποία είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ περί 

κακεςτϊτοσ κοινισ διαμετακόμιςθσ βάςει ενιαίου παραςτατικοφ μεταφοράσ που ζχει εκδοκεί ςε 

κράτοσ μζλοσ και θ δυνατότθτα αυτι προβλζπεται ςε διεκνι ςυμφωνία. 

Επιπλζον, δφναται να αποδειχτεί ο ενωςιακόσ χαρακτήρασ των διακινοφμενων εμπορευμάτων με 

χρήςη του τιμολογίου τουσ ή του εγγράφου μεταφοράσ τουσ ωσ ακολοφθωσ: 

i. όταν θ αξία των διακινοφμενων εμπορευμάτων υπερβαίνει τισ 15.000€, τότε είναι απαραίτθτο το 

ζγγραφο(τιμολόγιο ι ζγγραφο μεταφοράσ) να είναι δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο 

από τον ενδιαφερόμενο και κεωρθμζνο από το τελωνείο. Θ κεϊρθςθ γίνεται κατόπιν αίτθςθσ 

του ενδιαφερόμενου. 

iΙ. όταν θ αξία των διακινοφμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τισ 15.000€, τότε δεν απαιτείται 

κεϊρθςθ από το αρμόδιο τελωνείο. Ωςτόςο, πρζπει να αναγράφονται ςτο τιμολόγιο ι ςτο 

ζγγραφο μεταφοράσ, εκτόσ από τα απαραίτθτα ςτοιχεία, το όνομα και θ διεφκυνςθ του 

αρμόδιου τελωνείου. 

Για το διάςτθμα ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων και ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ 

πρωτοτφπων εγγράφων απόδειξθσ του ενωςιακοφ χαρακτιρα, γίνεται αποδεκτι θ προςκόμιςθ 

αντιγράφων αυτϊν, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. Οι τελωνειακζσ αρχζσ κα προβαίνουν ςε ζλεγχο 

γνθςιότθτασ είτε θλεκτρονικά (όπου υπάρχει δυνατότθτα) είτε με χριςθ δελτίου ζρευνασ. 

Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι, οι φορείσ για να διευκολυνθοφν ζχουν τη δυνατότητα να 

επιλζξουν τρόπο μεταφοράσ που δεν απαιτεί την απόδειξη ενωςιακοφ χαρακτήρα των 

εμπορευμάτων ή τη χρήςη αποδεικτικοφ που δεν απαιτεί προςκόμιςη ςτο τελωνείο. 

 

2. Διακίνηςη εμπορευμάτων υπό το καθεςτϊσ ενωςιακήσ/κοινήσ διαμετακόμιςησ 

2.1. Διατυπώςεισ ςτο τελωνείο αναχώρηςησ 

Θ εκ των προτζρων θλεκτρονικι υποβολι δεδομζνων διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ είναι 

υποχρεωτικι για τθ χριςθ του κακεςτϊτοσ ενωςιακισ/κοινισ διαμετακόμιςθσ, όπωσ και του 

κακεςτϊτοσ TIR. Τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα (CMR, τιμολόγια, κ.λπ.) ςυνυποβάλλονται 

υποχρεωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι, προσ διευκόλυνςθ του ενδιαφερόμενου κατά τθ διζλευςθ 

ςυνόρων και τθ διεξαγωγι τελωνειακϊν διατυπϊςεων και ελζγχων.  

ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ



Υποβολι με φυςικι παρουςία μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν επικοινωνίασ με το αρμόδιο 

τελωνείο και οριςμοφ θμερομθνίασ και ϊρασ ςυνάντθςθσ. Οριςμόσ θμερομθνίασ και ϊρασ 

ςυνάντθςθσ απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ που προβλζπεται θ ςφράγιςθ εγγράφων που 

ςυνοδεφουν τα διακινοφμενα εμπορεφματα. 

Για τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ των διακινοφμενων εμπορευμάτων ςυνιςτάται  θ χριςθ 

εναλλακτικϊν μζτρων αντί τθσ ςφράγιςθσ, όπου είναι δυνατόν (π.χ. για βαρζα ι ογκϊδθ ι 

εμπορεφματα που φζρουν serial number), όπωσ περιγράφεται ςτθν Ε.2003/2019 (ΑΔΑ: 

ΩΣΘΡ46ΜΡ3Η-4ΛΟ). Υπενκυμίηεται ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι 

τθσ περιγραφισ των εμπορευμάτων ςτθ κζςθ 31 τθσ διαςάφθςθσ. 

Κατά τθν υπαγωγι εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ ενωςιακισ/κοινισ διαμετακόμιςθσ, τα τελωνεία 

αναχϊρθςθσ, για τον κακοριςμό προκεςμίασ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο 

προοριςμοφ, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ ότι είναι δυνατόν να απαιτθκεί περιςςότεροσ 

χρόνοσ, κακότι θ λιψθ μζτρων προςταςίασ ζναντι του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ 

COVID-19 ενδζχεται να προκαλζςει κακυςτεριςεισ κατά τθ διαδρομι. Επιπλζον, το ςυνοδευτικό 

ζγγραφο διαμετακόμιςθσ (αςφαλείασ), κα πρζπει να εκδίδεται θλεκτρονικά, και όχι ςε φυςικι 

μορφι. Θ θλεκτρονικι ζκδοςθ του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ ςυνεπάγεται ότι κα πρζπει υποχρεωτικά να 

αποςτζλλεται με θλεκτρονικό μινυμα ςτον υποβάλλοντα (δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ ι τον 

εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αυτοφ. 

2.2. Διατυπώςεισ ςτο τελωνείο διζλευςησ 

Στο πλαίςιο διαςφάλιςθσ τθσ ομαλοφσ ροισ ςτθ διακίνθςθ εμπορευμάτων προτείνεται θ χριςθ 

των «πράςινων διαδρόμων» (green lanes) από τουσ μεταφορείσ. Με τον όρο «πράςινοσ 

διάδρομοσ» χαρακτθρίηονται όλα τα ςθμεία διζλευςθσ που εντοπίηονται ςτα εςωτερικά και 

εξωτερικά ςφνορα τθσ Ζνωςθσ και αποτελοφν μζροσ του Δι-Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Μεταφορϊν 

(TEN-T). 

Ωσ ςθμεία διζλευςθσ με πράςινουσ διαδρόμουσ για τθ χϊρα μασ χαρακτθρίηονται τα ακόλουκα: 

α/α 

υνοριακό ςημείο Είδοσ μεταφορϊν 

Ονομαςία Εςωτε
-ρικό 

Εξωτε-
ρικό 

Χϊρα Οδικζσ ιδηρο-
δρομικζσ 

Θαλάς-
ςιεσ 

Αεροπο-
ρικζσ 

1 Πξνκαρώλαο   Βνπιγαξία     

2 Οξκέλην   Βνπιγαξία     

3 Εμνρή   Βνπιγαξία     

4 Καθαβηά   Αιβαλία     

5 Κξπζηαιινπεγή   Αιβαλία     

6 Νίθε   Β. Μαθεδνλία     

7 Εύδωλνη   Β. Μαθεδνλία     

8 Κήπνη   Τνπξθία     

9 Ηγνπκελίηζα   -     

10 Πάηξα   -     

11 Πεηξαηάο   -     
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α/α 

υνοριακό ςημείο Είδοσ μεταφορϊν 

Ονομαςία Εςωτε
-ρικό 

Εξωτε-
ρικό 

Χϊρα Οδικζσ ιδηρο-
δρομικζσ 

Θαλάς-
ςιεσ 

Αεροπο-
ρικζσ 

12 Θεζζαινλίθε   -     

13 Αζήλα   -     

 

Σε αυτά τα ςθμεία, τα τελωνεία οφείλουν να λειτουργοφν ςε 24ωρθ βάςθ. Εφόςον, αυτά 

λειτουργοφν ωσ τελωνεία διζλευςθσ, οι ζλεγχοι που αςκοφν, ελαχιςτοποιοφνται ςτουσ απολφτωσ 

απαραίτθτουσ (π.χ. οπτικόσ ζλεγχοσ εγγράφων είτε ςε φυςικι, είτε ςε θλεκτρονικι μορφι).Οι 

τελωνειακζσ διατυπϊςεισ τθροφνται ςτα τελωνεία που λειτουργοφν ςτα εξωτερικά ςθμεία. 

2.3. Διατυπώςεισ ςτο τελωνείο προοριςμοφ 

Πταν τα εμπορεφματα προςκομίηονται ςτο τελωνείο προοριςμοφ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, θ 

τελωνειακι αρχι, αφοφ αξιολογιςει τισ αιτίεσ εκπρόκεςμθσ προςκόμιςθσ, μπορεί να κεωριςει 

ότι θ κακυςτζρθςθ δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του μεταφορζα. Μεταξφ των αποδεκτϊν αιτιϊν 

περιλαμβάνονται οι κακυςτεριςεισ εξαιτίασ τυχόν ςυνοριακϊν ελζγχων. 

Για το διάςτθμα ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων, θ προκεςμία για τθν αποςτολι των 

αποτελεςμάτων ελζγχου (μινυμα ΙΕ018), όπωσ αναφζρεται ςτθν υπ’ αρ. 1 ςχετικι, παρατείνεται 

ςτισ ζξι (06) μζρεσ από τθν άφιξθ των εμπορευμάτων (μινυμα 006). 

 

3. Διακίνηςη εμπορευμάτων με χρήςη δελτίων TIR 

Πςα αναφζρονται ςτθν ενότθτα «Διακίνθςθ εμπορευμάτων υπό το κακεςτϊσ ενωςιακισ/κοινισ 

διαμετακόμιςθσ» ιςχφουν και για τθ διακίνθςθ εμπορευμάτων με τθν κάλυψθ δελτίου TIR. Πμωσ, ςτα 

τελωνεία ειςόδου, όπου υποβάλλονται θλεκτρονικά τα δεδομζνα του δελτίου TIR και δεδομζνου ότι 

οι αλλοδαποί  κάτοχοι του δελτίου TIR   μπορεί να ζχουν υποβάλλει τα θλεκτρονικά δεδομζνα από τθ 

χϊρα τουσ (π.χ. μζςω τθσ πλατφόρμασ TIR EPD) είναι δυνατόν να μθν ζχουν υποβάλλει θλεκτρονικά 

ςε αρχείο PDF τθ φορτωτικι CMR αλλά να τθν προςκομίηουν με το ζντυπο δελτίο TIR . 

Ρεραιτζρω, είναι δυνατόν για λόγουσ διευκόλυνςθσ του εμπορίου και εφόςον το ηθτιςει ο 

ενδιαφερόμενοσ, κατά το διάςτθμα εφαρμογισ μζτρων προςταςίασ ζναντι του κινδφνου διαςποράσ 

του κορωνοϊοφ COVID19 να εφαρμοςτεί εφεδρικι διαδικαςία για το κακεςτϊσ TIR (εκτόσ NCTS). 

Επιςθμαίνεται ότι, ςτο τελωνείο προοριςμοφ  ι εξόδου κα καταχωρθκοφν απαραιτιτωσ τα ςτοιχεία 

τθσ κίνθςθσ, ςτισ Λειτουργίεσ – Δθλϊςεισ TIR προ NCTS, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ο φάκελοσ με 

τα ςτοιχεία των εξοφλθμζνων δελτίων TIR, που υποβάλλεται κακθμερινά ςτθν εγγυοδοτικι αλυςίδα, 

μζςω του εγγυοδοτικοφ οργανιςμοφ (ΟΦΑΕ), όπωσ αναφζρεται ςτθν υπ’ αρ. 1 ςχετικι, ωσ εφεδρικι 

διαδικαςία του κακεςτϊτοσ TIR. 

 

4. Προθεςμία για την προςωρινή εναπόθεςη εμπορευμάτων 

Σε ςυνζχεια ερωτθμάτων ςχετικά με τθ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ προκεςμίασ παραμονισ 

εμπορευμάτων ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ πζραν των 90 θμερϊν που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 149 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα ι ςε χϊρουσ, άλλουσ από τισ αδειοδοτθμζνεσ 

εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ, που ζχουν εγκρικεί για τθν προςωρινι εναπόκεςθ 
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εμπορευμάτων, πζραν των 3 ι 6 (για τουσ εγκεκριμζνουσ παραλιπτεσ) θμερϊν όπωσ προβλζπεται 

ςτο άρκρο 115, παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 2015/2446, δεν υφίςταται τζτοια δυνατότθτα κακϊσ οι εν λόγω 

προκεςμίεσ ορίηονται ςτθ νομοκετικι δζςμθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και θ τροποποίθςι 

τουσ απαιτεί τθν εκκίνθςθ νομοκετικισ διαδικαςίασ από τα αρμόδια όργανα τθσ ΕΕ. 

Ωσ εκ τοφτου, οι οικονομικοί φορείσ που ζχουν ανάγκθ αποκικευςθσ των εμπορευμάτων τουσ με 

αναςτολι καταβολισ δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 

ανωτζρω προκεςμιϊν, ενκαρρφνονται να διερευνιςουν άλλεσ καταλλθλότερεσ εναλλακτικζσ 

αποκικευςθσ των εμπορευμάτων τουσ (τελωνειακι αποταμίευςθ, ελεφκερθ ηϊνθ, τελωνειακι 

αποκικευςθ, φορολογικι αποκικθ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δυνατότθτασ ζκδοςθσ προςωρινισ 

άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ για τον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ 

προςωρινισ εναπόκεςθσ. 

 

5. Δυνατότητα αναβολήσ τησ ακφρωςησ διαςάφηςησ εξαγωγήσ ή επανεξαγωγήσ 

Σφμφωνα με το άρκρο 248(2) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446, αν το τελωνείο εξαγωγισ δεν ζχει 

λάβει πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι τα εμπορεφματα ζχουν εγκαταλείψει το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εντόσ 150 θμερϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ των 

εμπορευμάτων για το κακεςτϊσ τθσ εξαγωγισ, τθσ επανεξαγωγισ ι τθσ τελειοποίθςθσ προσ 

επανειςαγωγι, το εν λόγω τελωνείο μπορεί να ακυρϊςει τθ ςχετικι διαςάφθςθ. 

Ωςτόςο, υπό τισ παροφςεσ εξαιρετικζσ περιςτάςεισ και δεδομζνου ότι ζχουν ιδθ υποβλθκεί από 

οικονομικοφσ φορείσ αιτιματα για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ εξόδου των εμπορευμάτων εκτόσ 

του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, τα τελωνεία εξαγωγισ δεν πρζπει να εκκινοφν τθ διαδικαςία 

ακφρωςθσ διαςαφιςεων εξαγωγισ ι επανεξαγωγισ ακόμα και μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ 

εξόδου των 150 θμερϊν, εκτόσ αν θ ακφρωςθ ηθτείται ρθτά από τον ίδιο τον διαςαφιςτι. 

 

Οι τελωνειακζσ αρχζσ παρακαλοφνται για τθν πιςτι τιρθςθ των ανωτζρω και τθν αναφορά τυχόν 

προβλθμάτων προσ επίλυςθ ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν: dtd@2001.syzefxis.gov.gr. 

 

 

   

 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

     

    ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

mailto:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Προσ Ενζργεια 

1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ) 
για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνείων που εμπίπτουν ςτθν χωρικι αρμοδιότθτά τουσ 

 

Κοινοποίηςη 

1. Ε.Υ.Τ.Ε 
2. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ) 
3. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
4. Ρίνακασ «ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΕΙΣ» 
5. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (info@acci.gr ) 

6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (root@ebeth.gr ) 

7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (commerce@pcci.gr ) 

8. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (info@acsmi.gr ) 

9. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θες/νίκθσ (info@veth.gov.gr ) 

10. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (info@bep.gr ) 

11. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (keeuhcci@uhc.gr ) 

12. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (oee@oe-e.gr ) 

13. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (oete@oete.gr ) 

14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν (sepa@otenet.gr ) 

15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Θεςςαλονίκθσ (info@seth.gr ) 

16. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων (pse@otenet.gr ) 

17. Σφνδεςμοσ κεςςαλικϊν Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (info@sthev.gr ) 

18. Σφνδεςμοσ Διεκνϊν Διαμεταφορζων Ελλάδοσ (contact@synddel.gr ) 

19. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β. (info@sev.org.gr ) 

20. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (svap@svap.gr ) 

21. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (info@sbbe.gr ) 

22. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ (info@sbtke.gr ) 

23. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (info@seve.gr ) 

24. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Κριτθσ (info@crete-exporters.com ) 

25. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων (psa@psa.gr ) 

26. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν Ρελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ (info@sevpde.gr)  

27. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (sevt@sevt.gr )  

28. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων (syntrof@otenet.gr ) 

29. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (agti@otenet.gr ) 

30. Σφνδεςμοσ Εταιριϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.) - seepe@seepe.gr  

31. Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιριϊν & Ε.Ρ.Ε. - sae@hol.gr  

32. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν - haci@otenet.gr  

33. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων - info@seaa.gr, patsios@otenet.gr  

34. Σφνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων Αυτοκινιτων Ελλάδοσ - seeae@otenet.gr  

35. Incofruit - Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ, Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικϊν και Χυμϊν - 

incofruit@incofruit.gr  

36. Σφνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΣΕΟ) - info@greekwinefederation.gr  

37. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ροτϊν (ΣΕΑΟΡ) - info@seaop.gr  
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38. Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Θες/κθσ (secretary@snpth.gr ) 

39. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων (info@ship-suppliers.gr ) 

40. Διεκνισ Ναυτικι Ζνωςθ (dne@otenet.gr ) 

41. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν - ugs@ath.forthnet.gr   

42. Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν - hba@hba.gr  

43. Ζνωςθ Αςφαλιςτικϊν Εταιριϊν Ελλάδοσ  -  info@eaee.gr  

44. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.–Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (gsevee@gsevee.gr) 

45. ΟΦΑΕ-Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (info@ofae.gr ) 

46. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου -  info@esee.gr  

47. Ομοςπονδία Ναυτικϊν Ρρακτόρων Ελλάδασ onpe@onpe.gr  

48. Ρανελλινιο Συνδικάτο Χερςαίων Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν (Ρ.Σ.Χ.Ε.Μ.) - info@psxem.gr  

49. Σωματείο Ναυτικϊν Ρρακτόρων Αττικισ – Ρειραιά (ΣΩΝΡΑΡ) – info@sonpap.gr  

50. Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. -  olp@olp.gr  

51. Σ.Ε.Ρ. Α.Ε. – info@pct.com.gr  

52. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - secretariat@tupa.gr , ceooffice@thpa.gr  

53. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου-ΟΛΘ (info@portheraklion.gr ) 

54. ΑΚΑΡΟΤ Α.Ε. – secport@akarport.gr  

55. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν A.E. (airport_info@aia.gr , SiorisA@aia.gr ) 

56. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A.:  panagiotis.ziakris@dhl.com , dimitris.stamatiou@dhl.com , 

lefteris.samaras@dhl.com  

57. FEDERAL EXPRESS (FedEx): ejeremias@fedex.com  

58. TNT GREECE: kostas.kalafatis@tnt.com  

59. UPS GREECE: dChristogeorgou@ups.com , EUR8MYP@europe.ups.com  

60. ΕΛΤΑ ΑΕ 

a. Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου: secretary.ceo@elta-net.gr  

b. Γενικό Δ/ντι Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν: gr_genikiepistolikou@elta-net.gr  

c. Δ/νςθ Διεκνοφσ Ταχυδρομείου: P.Kougia@elta-net.gr  

61. ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. -  secofceo@trainose.gr  

62. Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε. - info@helpe.gr  

63. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. - info@moh.gr  

64. ΔΙΥΛΙΣΤΘΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ Α.Ε. - motoroil.refinery@moh.gr  

65. RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR - info@railcargolg.com  

 

Εςωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 
2. Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. 

2.1. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
2.2. Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν  
2.3. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
2.4. Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν 
2.5. Διεφκυνςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & ΦΡΑ 

3. Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. 
3.1. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν - Υποδιεφκυνςθ Β 
3.2. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν – 

Υποδιεφκυνςθ Α 
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