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1. Εισαγωγή 
Το υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τις 

επιχειρησιακές ανάγκες των συναλλασσομένων όσο αφορά τις υποβολές αιτήσεων στις αρμόδιες 

Τελωνειακές Αρχές και την έκδοση των αντιστοίχων αδειών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές. 
Οι διαθέσιμες λειτουργίες για τον Εξωτερικό χρήστη απεικονίζονται στην Εισαγωγική σελίδα του 

Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων από το Portal  των Ελληνικών Τελωνείων : 
 

 

Εικόνα 1. 1 Μενού Υποσυστήματος Αδειών 

 

Συνοπτικά, ο χρήστης πρώτα θα πρέπει να υποβάλει Αίτηση για Άδεια από την επιλογή Αιτήσεις. 
Έπειτα, σε περίπτωση που η Αίτηση αυτή γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 

μπορεί από την επιλογή Άδειες να εμφανίσει την Άδειά του ή και να την τυπώσει. Το στάδιο 
επομένως της Υποβολής της Αίτησης είναι υποχρεωτικό. 
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1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface 

 

Γενική Δομή Οθόνης 

Γενικά η οθόνη ενός κύριου υποσυστήματος χωρίζεται σε 7 διακριτά τμήματα: 

 

 

 

Εικόνα 1. 2 Γενική Δομή Οθόνης 

Ένδειξη χρήστη Σύνδεση-Αποσύνδεση 

Banner ICISNet 

Menu Εφαρμογής 

Κωδικός Τελωνείου 

Δυνατές Ενέργειες Menu Path 

Χώρος Λειτουργίας 

δεδομένων 

Menu Εφαρμογής 
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1. Banner ICISnet 

2. Ένδειξη Χρήστη 

Ονοματεπώνυμο χρήστη 

3. Κωδικός Τελωνείου 

Στο σημείο αυτό της οθόνης φαίνεται το Τελωνείο που ανήκει ο χρήστης 

4. Menu Εφαρμογής 

Το κεντρικό μενού της εφαρμογής περιέχει περιοχές πλοήγησης στις διάφορες λειτουργίες και 

οθόνες της εφαρμογής.  

5. Δυνατές Ενέργειες 

Ο χώρος αυτός περιέχει κουμπιά με τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης στην 
δεδομένη στιγμή στην σελίδα. Μπορεί να είναι και εντελώς κενός. 

6. Χώρος Λειτουργίας / Δεδομένων 

Ο χώρος αυτός καταλαμβάνει το υπόλοιπο της σελίδας και περιέχει τα δεδομένα και λειτουργίες 
συγκεκριμένες στην οθόνη. 

7. Menu Path  

Ο χώρος αυτός επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει σε ποιο σημείο στης εφαρμογής βρίσκεται καθώς 

κάνει πλοήγηση στην εφαρμογή. 

1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface 

 Κάθε λειτουργία του συστήματος απαιτεί κάποιο δικαίωμα. Τα περιεχόμενα των 

οθονών, π.χ. το εάν θα εμφανίζεται ένα κουμπί ή όχι, μεταβάλλεται ανάλογα με τα 

δικαιώματα που έχει ο χρήστης. Για τους εξωτερικούς χρήστες τα δικαιώματα 

σχετίζονται με το ρόλο του εξωτερικού χρήστη. 

1.3. Εργαλεία GUI 

 Προτεινόμενη λίστα. 

 

 
 

Όπου εμφανίζεται το παραπάνω εικονίδιο παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ενός 
στοιχείου της λίστας αυτής: 
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 Επιλογή Ημερομηνίας. 

 
Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται δεξιά από τα πεδία τα οποία είναι τύπου ημερομηνίας. Ο 

χρήστης μπορεί να πατήσει πάνω στο εικονίδιο και να επιλέξει την ημερομηνία από το 
ημερολόγιο που θα εμφανιστεί. 

 

 
 

 Παρουσίαση σφαλμάτων 

Στις οθόνες συμπλήρωσης στοιχείων τα σφάλματα εμφανίζονται κατά την 
καταχώρηση στο πάνω τμήμα της οθόνης σε μορφή λίστας με κόκκινο χρώμα και με 

κατάλληλη περιγραφή. 

 

 

Εικόνα 1. 3 Οθόνη  Εμφάνισης  σφαλμάτων 

 

1.4. Εισαγωγή χρήστη στην εφαρμογή 

Για να υποβάλλει ο χρήστης μια αίτηση για Άδεια μεταβαίνει στην αρχική σελίδα του 
Portal της Τελωνειακής Υπηρεσίας και του ICISnet πληκτρολογώντας την παρακάτω 

διεύθυνση στον browser www.customs.gov.gr 
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Εικόνα 1. 4 Αρχική Οθόνη Ιστοσελίδας Ελληνικών Τελωνείων 

 
 O χρήστης επιλέγει Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στο δεξιό μέρος της σελίδας. Στη 

σελίδα 2 επιλέγει Υποβολή Αιτήσεων Αδειών: 
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Εικόνα 1. 5 Μενού Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

 

Στην επόμενη οθόνη γίνεται η είσοδος με  τη  χρήση των  κωδικών  TAXIS net  

 

 

Εικόνα 1. 6 Οθόνη εισαγωγής κωδικών TAXISNET 

 
         Eπιλέγοντας σύνδεση γίνεται η είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή ICISnet: My            

         Icisnet. - Εφαρμογές ICISnet 
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Εικόνα 1. 7 Αρχική οθόνη MyIcisnet 

 

 
        Από τις Εφαρμογές ICISnet ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή Αίτησης Αδείας» 

 
 

 Οι διαθέσιμες λειτουργίες για τον Εξωτερικό χρήστη απεικονίζονται στην Εισαγωγική 

σελίδα του Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων: 

 

 

Εικόνα 1. 8 Εισαγωγική Σελίδα Υποσυστήματος Αδειών 

 

 Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα στάδια Αιτήσεων και Εγκρίσεων που ακολουθούν 

όλες γενικά οι κατηγορίες των Αδειών. Ακολούθως θα γίνει αναλυτική αναφορά για 
κάθε κατηγορία Άδειας. 
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2. Υποβολές Αιτήσεων –Εγκρίσεις Αδειών 
Συνοπτική περιγραφή 
Οι λειτουργίες Υποβολές Αιτήσεων-Εγκρίσεις Αδειών δίνουν τη δυνατότητα στον συναλλασσόμενο 

να υποβάλλει Αιτήσεις, να εμφανίσει όσες αιτήσεις εγκρίθηκαν και όσες άδειες εκδόθηκαν. Στο 
Κεφάλαιο αυτό αναλύεται η λειτουργία της υποβολής, της εμφάνισης της αίτησης και της άδειας 

για κάθε κατηγορία άδειας.  
Ακόμη ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει και τις εγκρίσεις (αιτήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από 

τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και είναι σε στάδιο Αίτηση σε Επεξεργασία). Η ανάλυση αυτή 

περιλαμβάνει τις φόρμες κάθε κατηγορίας άδειας. Για τις λειτουργίες αυτές χρησιμοποιούνται οι 
φόρμες Αιτήσεις και Άδειες της βασικής Εισαγωγικής Σελίδας του Υποσυστήματος Άδειες-

Εγκρίσεις. 
 

Τα Βασικά στάδια μίας αίτησης-έγκρισης είναι: 

 Προσωρινή Αποθήκευση Αίτησης (έχουν συμπληρωθεί αρχικά μόνο ορισμένα 

στοιχεία της Αίτησης). 
Η αίτηση εμφανίζεται σε Κατάσταση <<Αίτηση Προσωρινά Αποθηκευμένη>>. 

Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό και ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει απ’ ευθείας με το 
επόμενο βήμα. 

 
 Υποβολή Αίτησης (έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία).  

Η αίτηση εμφανίζεται σε Κατάσταση <<Αίτηση Υποβληθείσα>>. 

Μετά το βήμα αυτό την αίτηση μπορεί να επεξεργαστεί η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 

και να την αποδεχτεί ή όχι. 
 

 Τροποποίηση Αίτησης. Ο χρήστης υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της αρχικής 

αίτησης. Τροποποίηση αίτησης επιτρέπεται μόνο πριν την έκδοση της Άδειας. 
 

 Ακύρωση Αίτησης. Ο χρήστης υποβάλει αίτηση ακύρωσης της αίτησης. Ακύρωση 

αίτησης επιτρέπεται μόνο πριν την έκδοση της Άδειας. 

 
 Αποδοχή ή Μη Αποδοχή της Αίτησης. Η Αρμόδια αρχή αποδέχεται ή όχι μία 

αίτηση (αρχικής, τροποποιητικής, ακύρωσης - λόγοι μη αποδοχής μπορεί να είναι η 

υποβολή σε λάθος αρμόδια αρχή ή διότι ο συναλλασσόμενος δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις). 

Με την αποδοχή η αίτηση εμφανίζεται σε κατάσταση <<Αίτηση σε Επεξεργασία>> 
και η αίτηση έχει γίνει πλέον έγκριση. Από το στάδιο αυτό ο χρήστης παρακολουθεί 

την πορεία της έγκρισης από την επιλογή Άδειες. 

Με την Μη Αποδοχή η αίτηση εμφανίζεται σε Κατάσταση <<Αίτηση Μη Αποδεκτή>>. 
 

 Έκδοση Άδειας. Η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει την αίτηση (αίτηση σε επεξεργασία-

δηλαδή έγκριση) και γίνεται έκδοση της Άδειας. Η έγκριση εμφανίζεται σε Κατάσταση 
<<Άδεια Εκδοθείσα>>. 

 

 Αίτηση Τροποποίησης Άδειας. Ο συναλλασσόμενος μετά την έκδοση της Άδειας 

μπορεί να υποβάλλει αίτηση τροποποίησης Άδειας. Τα στοιχεία της Άδειας 
αντιγράφονται αυτόματα σε μία νέα Αίτηση τα στοιχεία της οποίας μπορεί ο χρήστης 

να μεταβάλλει και έπειτα να κάνει Υποβολή της νέας αυτής Αίτησης. Η διαδικασία θα 
συνεχιστεί όπως και στη Υποβολή της αρχικής αίτησης μέχρι την έκδοση της νέας 

Άδειας. Η άδεια αυτή θα έχει ίδιο αριθμό με την προηγούμενη Άδεια που 
τροποποιήθηκε αλλά με άλλον αριθμό έκδοσης (version no). 
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 Αίτηση Ανάκλησης. Ο συναλλασσόμενος μετά την έκδοση της Άδειας μπορεί να 

υποβάλλει αίτηση ανάκλησης Άδειας. Τα στοιχεία της Άδειας αντιγράφονται αυτόματα 
σε μία νέα Αίτηση και έπειτα κάνει Υποβολή Αίτησης Ανάκλησης. Σε περίπτωση 

αποδοχής της Αίτησης από την αρμόδια αρχή η άδεια ανακαλείται διαφορετικά αν η 
αίτηση αυτή δεν γίνει αποδεκτή η άδεια παραμένει εκδοθείσα. 

 
 Απόρριψη Αίτησης. Η Αρμόδια Αρχή δεν εγκρίνει την αίτηση σε επεξεργασία. Η 

έγκριση εμφανίζεται σε Κατάσταση <<Απόρριψη Αίτησης>>. 

 

 Αναστολή Άδειας. Η Αρμόδια Αρχή αναστέλλει την Άδεια. Η έγκριση εμφανίζεται σε 

Κατάσταση << Άδεια σε Αναστολή>>. 
 

 Ανάκληση Άδειας. Η Αρμόδια Αρχή ανακαλεί την Άδεια.  Η έγκριση εμφανίζεται σε 

Κατάσταση << Άδεια Ανακληθείσα>>. 
 

 Ακύρωση Άδειας. Η Αρμόδια Αρχή ακυρώνει την Άδεια.  Η έγκριση εμφανίζεται σε 

Κατάσταση «Άδεια Ακυρωθείσα». 

 
 Άδεια σε Αναμονή. Σε περίπτωση των Αδειών Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 

προβλέπεται το στάδιο αυτό πριν την έκδοση για την ενημέρωση της Κοινότητος με 

σχετικό μήνυμα SEED. 
H αναμονή είναι κανονικά διάρκειας μιας ημέρας οπότε την επομένη ημέρα η έγκριση 

γίνεται Εκδοθείσα. 
 

Προϋποθέσεις 
Ο ρόλος του χρήστη θα πρέπει να είναι Συναλλασσόμενος. Βασική προϋπόθεση της υποβολής των 
αιτήσεων είναι η ορθή συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων τα οποία για να ξεχωρίζουν 

έχουν την τιμή τους σε πλαίσιο πορτοκαλί. 

 

2.1. Αιτήσεις 

Συνοπτική περιγραφή 
Η λειτουργία Αιτήσεις δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εμφανίσει ή να υποβάλει Αιτήσεις για 

Άδειες εγκεκριμένων συναλλασσομένων τελωνειακών διαδικασιών. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

εξεταστεί η λειτουργία της εμφάνισης των Αιτήσεων που είναι κοινή για όλους τους τύπους 
αιτήσεων. Η λειτουργία υποβολής των αιτήσεων (καθώς και εμφάνιση των εγκρίσεων) θα 

εξεταστεί για κάθε μία αίτηση ξεχωριστά σε επόμενο κεφάλαιο. 
 
Προϋποθέσεις 
Ο ρόλος του χρήστη θα πρέπει να είναι Συναλλασσόμενος. 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, αφού επιλέξει το υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων, στη Αρχική Σελίδα και κάτω από το 
Tab Λειτουργίες επιλέγει 

 
 Αιτήσεις 
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 Από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγεται η κατηγορία της άδειας και εισάγονται όσα άλλα 

κριτήρια απαιτούνται προκειμένου να γίνει αναζήτηση αιτήσεων.  
 

 

Εικόνα 2. 1 Μενού Αιτήσεων Υποσυστήματος Αδειών 

 

 Πατώντας το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζονται οι αιτήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια 

αναζήτησης στην οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης. 
 

 

Εικόνα 2. 2 Αναζήτηση Αιτήσεων 

 
 Πατώντας το κουμπί επιλογή στην οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης ο χρήστης 

μπορεί να ανακτήσει συγκεκριμένη αίτηση και να προβάλλει τα στοιχεία της. 
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 Από τη φόρμα της Αίτησης ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες 

ανάλογα και με την κατάσταση που βρίσκεται η αίτηση: 
 

 από την επιλογή Ενέργειες (οι ενέργειες εξαρτώνται από την κατάσταση που 

βρίσκεται η Αίτηση): 
 

Τροποποίηση Αίτησης 

Ακύρωση Αίτησης 
 

 

Εικόνα 2. 3 Μενού Ενεργειών Αιτήσεων 

 
 και από την επιλογή Εκτύπωση μπορεί να τυπώσει μία Αίτηση. 

 

2.2. Άδειες 

Συνοπτική περιγραφή 
Η λειτουργία Άδειες δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εμφανίσει ή να τυπώσει Εγκρίσεις/Άδειες. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η λειτουργία της εμφάνισης των Εγκρίσεων και Αδειών που είναι 
κοινή για όλες τις Εγκρίσεις/Άδειες. Οι Εγκρίσεις / Άδειες θα εξεταστούν αναλυτικά για κάθε μία 

έγκριση ξεχωριστά σε επόμενα κεφάλαια. 

 
Διευκρίνιση 

Διευκρινίζεται ότι μία υποβληθείσα αίτηση μετά την αποδοχή της από την αρμόδια αρχή 
εμφανίζεται στις λειτουργίες της ενότητας των αδειών σε κατάσταση: Αίτηση σε Επεξεργασία που 

ουσιαστικά αυτή είναι και η έγκριση. Τα στοιχεία της έγκρισης είναι γενικά τα ίδια με της αίτησης 
και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει ή να τυπώσει τα στοιχεία της σε όλα τα στάδια. (Σε ορισμένες 

εγκρίσεις είναι δυνατόν να πρέπει να συμπληρωθούν από την αρμόδια αρχή και επί πλέον πεδία 

από αυτά που υπήρχαν στην αίτηση καθ’ όσον είναι πληροφορίες που είναι αποκλειστικά στην 
αρμοδιότητα του τελωνειακού υπαλλήλου π.χ. τελωνείο ελέγχου, εκθέσεις τελωνείων ελέγχου, 

παρατηρήσεις κ.λ.π.). 
Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κάνει έκδοση της έγκρισης αυτή θα εμφανίζεται στον 

συναλλασσόμενο πλέον ως Άδεια Εκδοθείσα. Στην κατάσταση αυτή, έχει δημιουργηθεί αυτόματα 

από το Σύστημα ο αριθμός της Άδειας που είναι μοναδικός. 
 
Προϋποθέσεις 
Ο ρόλος του χρήστη θα πρέπει να είναι Συναλλασσόμενος. 
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Πλοήγηση  
Ο χρήστης, αφού επιλέξει το υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων, στη Αρχική Σελίδα και κάτω από το 

Tab Λειτουργίες επιλέγει 
 

 Άδειες 

 

 

 
 

 

 Από τη φόρμα Άδειες επιλέγεται η κατηγορία της άδειας και εισάγονται όσα άλλα 

κριτήρια απαιτούνται προκειμένου να γίνει αναζήτηση των αδειών. 

 

 

Εικόνα 2. 4 Κριτήρια Αναζήτησης Αδειών 

 
 Επιλέγοντας Αναζήτηση εμφανίζονται οι εγκρίσεις-άδειες που ικανοποιούν τα κριτήρια 

αναζήτησης στην οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης. 
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Εικόνα 2. 5 Αναζήτηση Αδειών 

 

 
 Κλικάροντας την επιλογή στην οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί 

να ανακτήσει συγκεκριμένη έγκριση ή άδεια και να προβάλλει τα στοιχεία της. 

 

 Από τη φόρμα της Άδειας ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες 

ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται η άδεια: 
 

 Aπό την επιλογή Ενέργειες οι δυνατές επιλογές είναι: 
 Αίτηση Τροποποίησης 
 Αίτηση Ανάκλησης 

 

 

Εικόνα 2. 6 Μενού Ενεργειών 

 
 από την επιλογή Εκτύπωση μπορεί να τυπώσει μία Έγκριση. 
 από την επιλογή Ιστορικό μπορεί να εμφανίσει την ιστορικότητα μίας 

έγκρισης. 
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Εικόνα 2. 7 Ιστορικό Ενεργειών 

 
 Κλικάροντας την επιλογή σε μία άδεια από το παράθυρο Ιστορικό Άδειας, μπορεί ο 

χρήστης να εμφανίσει τα στοιχεία της Άδειας αυτής. 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 21 - 296 

 

3. Κύκλος ζωής Αιτήσεων-Αδειών 
Συνοπτική περιγραφή 
Η λειτουργία των Αιτήσεων και Εγκρίσεων εκτός της Υποβολής της από τον συναλλασσόμενο και 

της εμφάνισης της Άδειας δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να εκτελέσει και επί πλέον 
λειτουργίες οι οποίες είναι γενικά κοινές σε όλες τις άδειες και για το λόγο αυτό θα αναφερθούν 

συνολικά στο Κεφάλαιο αυτό, καθώς οι ενέργειες αυτές επηρεάζουν την Κατάσταση της Αίτησης ή 
της Έγκρισης. Για τον σκοπό αυτό θα εξεταστεί ως παράδειγμα τύπου άδειας η Γενική Άδεια η 

οποία χρησιμοποιείται σε περίπτωση που μία αρμόδια αρχή επιθυμεί να εκδώσει μία Άδεια με ένα 

τίτλο και κάποια σχόλια χωρίς να περιέχονται άλλες λεπτομέρειες.  
 

Ο συναλλασσόμενος επομένως γνωρίζοντας τα διάφορα στάδια που διέρχεται η αίτηση και στη 
συνέχεια η έγκριση (αίτηση σε επεξεργασία) μπορεί να ενημερωθεί για την πρόοδο που υπάρχει 

από την Υποβολή της Αίτησης μέχρι και την Έκδοση της Άδειας ή ακόμη για την Ανάκληση ή 

Αναστολή της Άδειας. 
 

Οι τύποι υποβολής μιας αίτησης είναι οι κάτωθι: 
 

1=Αρχική 
2=Τροποποίηση Αίτησης 

3=Τροποποίηση Άδειας 

4=Ακύρωση Αίτησης (από την αρμόδια αρχή) 
5=Ανάκληση Άδειας (από την αρμόδια αρχή) 

 
Οι καταστάσεις μίας αίτησης είναι οι κάτωθι: 

 

0=Αίτηση Προσωρινά Αποθηκευμένη 
1=Αίτηση Υποβληθείσα (τύπος αίτησης=Αρχική, τροποπ/αίτησης, τροποπ/άδειας, 

ακύρωση αίτησης, ανάκληση άδειας) 
2=Αίτηση Αποδεκτή (από την αρμόδια αρχή), 

3=Αίτηση Μη Αποδεκτή (από την αρμόδια αρχή), 
20=Αίτηση Κλεισμένη (από το Σύστημα) 

 

 
Οι καταστάσεις μίας άδειας είναι οι κάτωθι: 

 
4=Αίτηση σε Επεξεργασία (μετά από την αποδοχή της αίτησης από την αρμόδια αρχή) 

5=Απόρριψη Αίτησης (από την αρμόδια αρχή) 

6=Άδεια Εκδοθείσα (από την αρμόδια αρχή) 
7=Άδεια σε Αναμονή (από την αρμόδια αρχή)) 

8=Άδεια σε Αναστολή (από την αρμόδια αρχή) 
9=Άδεια Ανακληθείσα (από την αρμόδια αρχή) 

10=Άδεια Ακυρωθείσα (από την αρμόδια αρχή) 

21=Άδεια Κλεισμένη (από το Σύστημα) 
 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν μόνο οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο 
Συναλλασσόμενος. 

 
Στο Παράρτημα Α παρατίθεται πίνακας των ενεργειών που είναι διαθέσιμες μαζί με τα 

κουμπιά των φορμών με τα οποία οι ενέργειες αυτές μπορούν να εκτελεσθούν. 
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3.1. Δημιουργία Αίτησης 

 

Προϋποθέσεις 
Ο ρόλος του χρήστη θα πρέπει να είναι Συναλλασσόμενος. 

Πλοήγηση  
Για την ανάλυση των ενεργειών που μπορούν να γίνουν, θα αναφερθεί πρώτα η υποβολή αίτησης 
της Γενικής Άδειας και έπειτα θα εξεταστούν οι διαφορετικές ενέργειες στα βήματα που θα 

ακολουθήσουν. 
 

Ο χρήστης, από την Αρχική Σελίδα και κάτω από το Tab Λειτουργίες επιλέγει Αιτήσεις και  

 
 Δημιουργία Αίτησης 

 

Εικόνα 3. 1 Εισαγωγική Σελίδα Αιτήσεων 

Στην οθόνη δημιουργία επιλέγεται η κατηγορία άδειας και ο τύπος της άδειας.  

 

Εικόνα 3. 2 Δημιουργία Αίτησης 

Με το πλήκτρο ok εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης της αίτησης. 

 Συμπληρώνονται τα πεδία της φόρμας της αίτησης. 
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Εικόνα 3. 3 Γενικά Στοιχεία Αίτησης 

 και ο χρήστης με την επιλογή Ενέργειες επιλέγει: 

 προσωρινή Αποθήκευση ή 

 Υποβολή Αίτησης 
 

 
 

3.2. Προσωρινή Αποθήκευση 

Συνοπτική περιγραφή 
Κατά τη λειτουργία αυτή η Αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά από τον Συναλλασσόμενο. Δεν 

αποδίδεται Αριθμός Πρωτοκόλλου και δεν γίνονται έλεγχοι στα πεδία. 
 

Πλοήγηση 

 Ο χρήστης επιλέγει προσωρινή Αποθήκευση. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης 

προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης. 
 

 

Εικόνα 3. 4 Επιβεβαίωση Προσωρινής Αποθήκευσης 

 

 Με την επιλογή ΟΚ δημιουργείται αρχική αίτηση σε κατάσταση “Αίτηση Προσωρινά 

Αποθηκευμένη”. 
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 Η αίτηση δεν παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. 

 Δεν γίνονται έλεγχοι υποχρεωτικών πεδίων. 

 

 

Εικόνα 3. 5 Αίτηση Προσωρινής Αποθήκευσης 

 

 Η αίτηση μπορεί να μεταβληθεί και να γίνει πάλι Προσωρινή Αποθήκευση ή να γίνει 

Υποβολή Αίτησης. 

 

3.3. Υποβολή Αίτησης 

Συνοπτική περιγραφή 
Κατά τη λειτουργία αυτή γίνεται Υποβολή Αίτησης από τον Συναλλασσόμενο. Αποδίδεται Αριθμός 
Πρωτοκόλλου και γίνονται έλεγχοι στα υποχρεωτικά πεδία. 

 

Πλοήγηση 

 Ο 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. 

 

 

Εικόνα 3. 6 Επιβεβαίωση υποβολής αίτησης 

 

 Με 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) 

 Δημιουργείται αρχική αίτηση σε κατάσταση “Αίτηση Υποβληθείσα”. 
 Ταυτόχρονα δημιουργείται και αριθμός αίτησης 
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Εικόνα 3. 7 Αίτηση υποβληθείσα 

 

 

3.4. Τροποποίηση Αίτησης 

Συνοπτική περιγραφή 
Κατά τη λειτουργία αυτή γίνεται υποβολή αίτησης τροποποίησης από τον Συναλλασσόμενο, λόγω 

ανάγκης αλλαγών στα στοιχεία της αίτησης. 
 

Πλοήγηση 

 Επιλέγεται από την φόρμα εμφάνισης των αιτήσεων μία αίτηση υποβληθείσα. 

 Ο χρήστης μπορεί: 

 Με την επιλογή Ενέργειες και την επιλογή -Τροποποίηση Αίτησης να 
τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησης και να κάνει Υποβολή Τροποποιητικής 

αίτησης. 
 

 
 

 Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. 
 

 

Εικόνα 3. 8 Επιβεβαίωση δημιουργίας αίτησης 

 

 Ο χρήστης επιλέγει ok και εμφανίζεται μετά η φόρμα της αίτησης στην οποία ο 

χρήστης κάνει τις μεταβολές που χρειάζονται. 
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Εικόνα 3. 9 Μενού ενεργειών 

 

 Στη συνέχεια επιλέγει Υποβολή Αίτησης από την επιλογή Ενέργειες. Εμφανίζεται 

μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής της αίτησης. 
 

 
 

 Ο χρήστης επιλέγει ΟΚ. Δημιουργείται μία νέα αίτηση στην οποία αναφέρεται και η 

αρχική αίτηση που τροποποιήθηκε και το είδος υποβολής είναι τροποποίηση αίτησης. 

 

 

Εικόνα 3. 10 Αρ.αίτησης μετά την τροποποίηση 
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 Ο χρήστης στην επιλογή ενέργειες έχει τις επιλογές: 

 

 Τροποποίηση Αίτησης 

 Ακύρωση Αίτησης 

 
 

3.5. Ακύρωση Αίτησης 

3.5.1. Ακύρωση αίτησης που δεν είχε γίνει αποδεκτή 

Πλοήγηση 

 Σε περίπτωση που ακυρώνεται μία αίτηση που δεν είχε ακόμη γίνει αποδεκτή από την 

Αρμόδια Αρχή και επομένως δεν έχει δημιουργηθεί και αντίστοιχη έγκριση, με την 
ακύρωση αίτησης η κατάσταση της αίτησης ακύρωσης γίνεται αυτόματα αποδεκτή 

και η αίτηση που ακυρώνεται γίνεται κλεισμένη. 
 

 Στο παράδειγμα που εμφανίζεται παρακάτω στην οθόνη έχει υποβληθεί μία αρχική 

αίτηση. 

 
 

 
 

 Στη συνέχεια επιλέγεται ακύρωση αίτησης από την επιλογή ενέργειες της φόρμας της 

αίτησης. 
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Εικόνα 3. 11 Ακύρωση αίτησης 

 

 
 

 Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται. 

 

 

Εικόνα 3. 12 Υποβολή Αίτησης 

 
 Η υποβληθείσα αίτηση που εμφανίζεται στο παράδειγμα της οθόνης γίνεται αυτόματα 

αποδεκτή.  
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Εικόνα 3. 13 Αίτηση αποδεκτή 

 
 Και ταυτόχρονα η προηγούμενη αίτηση γίνεται κλεισμένη. Εμφανίζονται παρακάτω 

στην οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης η αρχική αίτηση και η αίτηση ακύρωσης. 

 

 

Εικόνα 3.14 Οθόνη αποτελεσμάτων αναζήτησης 

 

3.5.2. Ακύρωση αίτησης που είχε γίνει αποδεκτή 

Πλοήγηση 

 Σε περίπτωση που ακυρώνεται μία αίτηση που έχει ήδη γίνει αποδεκτή (και επομένως 

έχει δημιουργηθεί και αντίστοιχη έγκριση) πρέπει η αίτηση ακύρωσης να γίνει 
αποδεκτή από Τελωνειακό Υπάλληλο. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει ήδη ξεκινήσει 

τελωνειακή διαδικασία για την έγκριση της αρχικής αίτησης και επομένως απαιτείται 
αποδοχή της ακύρωσης από τον υπάλληλο αυτόν. Ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα: 

 
 Υποβάλλεται η αίτηση η οποία και γίνεται αποδεκτή από τον χρήστη στην 

ενότητα της αίτησης. 
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 Επιλέγεται η αίτηση προς ακύρωση από τη φόρμα εμφάνισης των αιτήσεων. 
Από τη φόρμα της Αίτησης επιλέγεται Ακύρωση Αίτησης. 

 Επιλέγεται Υποβολή Αίτησης (Αίτησης Ακύρωσης) οπότε δημιουργείται η 
Αίτηση ακύρωσης. 

 

 
 

 Η αίτηση είναι σε κατάσταση Υποβληθείσα (στο προηγούμενο παράδειγμα 

ήταν αυτόματα αποδεκτή). Γίνεται Αποδοχή της Αίτησης Ακύρωσης από 
Τελωνειακό Υπάλληλο: 
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 Με την αποδοχή της αίτησης ακύρωσης η προηγούμενη αίτηση σε αποδοχή 
που είχε δημιουργηθεί έγινε κλεισμένη λόγω της αίτησης ακύρωσης  και δεν 

εμφανίζεται πλέον στη φόρμα των αδειών. 

 
 Με την επιλογή της Αίτησης Ακύρωσης εμφανίζεται και ο αριθμός της αίτησης που 

ακυρώθηκε: 

 

 
 

3.6. Εκτύπωση Αίτησης 

Συνοπτική περιγραφή 
Με τη λειτουργία αυτή γίνεται εκτύπωση της αίτησης 

 

Πλοήγηση 

 Ο χρήστης από τη φόρμα της αίτησης και την επιλογή Εκτύπωση μπορεί να 

εκτυπώσει μία αίτηση. Πατώντας ΟΚ στο μήνυμα επιβεβαίωσης εκτύπωσης της 

αίτησης εμφανίζεται η φόρμα εκτύπωσης της αίτησης στην οθόνη την οποία ο 
χρήστης μπορεί είτε να εκτυπώσει, είτε να αποθηκεύσει στον τοπικό δίσκο.  
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3.7. Εκτύπωση Άδειας  

Συνοπτική περιγραφή 
Με τη λειτουργία αυτή γίνεται εκτύπωση της άδειας. Στην περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει 

προχωρήσει στο στάδιο της έκδοσης άδειας ο χρήστης τυπώνει τα στοιχεία της αλλά χωρίς αριθμό 
άδειας. Όταν ολοκληρωθεί  η διαδικασία με την έκδοση της άδειας  θα τυπωθεί και ο αριθμός της 

Άδειας. 
 

Πλοήγηση 

 Από τη φόρμα της Άδειας και την επιλογή Εκτύπωση εμφανίζεται η εκτύπωση της 

άδειας. Η εκτύπωση είναι σε pdf μορφή και εκτός από το να τυπωθεί, μπορεί και να 

αποθηκευτεί στον τοπικό δίσκο του χρήστη. Μετά την επιλογή της εκτύπωσης 

εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. 
 

 

 

Εικόνα 3. 14 Μήνυμα επιβεβαίωσης 

 

 Επιλέγοντας ΟΚ στο μήνυμα επιβεβαίωσης εκτύπωσης της άδειας ο χρήστης μπορεί 

είτε να τυπώσει την άδεια είτε να την αποθηκεύσει στον τοπικό δίσκο. 
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3.8. Αίτηση Τροποποίησης 

Συνοπτική περιγραφή 
Με τη λειτουργία αυτή ο συναλλασσόμενος μετά την έκδοση μιας άδειας μπορεί να υποβάλει 

αίτηση τροποποίησης της άδειας. Μετά την αποδοχή της αίτησης τροποποίησης της άδειας από 
την αρμόδια αρχή δημιουργείται νέα έγκριση (παράλληλα με την ισχύουσα άδεια). Μόλις η νέα 

έγκριση γίνει νέα άδεια, η άδεια αυτή παίρνει α/α αριθμό τροποποίησης και αντικαθιστά την παλιά 
άδεια. Ο αριθμός της άδειας δεν μεταβάλλεται.  

 

Πλοήγηση 

 ο χρήστης επιλέγει από την οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης αδειών, μία άδεια σε 

κατάσταση Εκδοθείσα (ή σε αναστολή). Από τη φόρμα της άδειας και την επιλογή 

Ενέργειες επιλέγεται Αίτηση Τροποποίησης.  
 

 Ο αριθμός της αρχικής αίτησης είναι: 2020/4019-152 

 Ο αριθμός της άδειας: 20-GR000001-REX-000008 
 

 

 

 Εμφανίζεται pop-up παράθυρο επιβεβαίωσης. 

 

 

 

 Επιλέγοντας ΟΚ ο χρήστης, επιστρέφει στη φόρμα της άδειας η οποία εμφανίζει είδος 

υποβολής τροποποίηση άδειας και είναι η φόρμα της αίτησης στην οποία πρόκειται να 
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μεταβληθούν κάποια στοιχεία όπως π.χ. προϊόντα, δραστηριότητες, εγγυήσεις κ.λ.π. 
Στην επιλογή ενέργειες ο χρήστης έχει δυνατές επιλογές: 

 Προσωρινή Αποθήκευση 
 Υποβολή Αίτησης 

 

 

 Με την επιλογή Υποβολή Αίτησης εμφανίζεται pop-up παράθυρο επιβεβαίωσης 

 

 

 

 Επιλέγοντας  ΟΚ υποβάλλεται η αίτηση τροποποίησης της άδειας. 

 

 

 Στη συνέχεια η αρμόδια αρχή αποδέχεται τη νέα αίτηση οπότε η κατάστασή της 

γίνεται Αίτηση Αποδεκτή. 
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 Επιστρέφοντας στην οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης αιτήσεων της ενότητας 

αιτήσεις εμφανίζονται οι δύο αιτήσεις: 
 η αρχική αίτηση 

 η νέα αίτηση τροποποίηση Άδειας 

 

 

 

 Επιστρέφοντας στην οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης αδειών της ενότητας άδειες 

εμφανίζονται οι δύο εγκρίσεις: 
 η έγκριση σε κατάσταση άδεια εκδοθείσα 

 η νέα έγκριση σε κατάσταση αίτηση σε επεξεργασία 
Η νέα έγκριση έχει και αριθμό άδειας λόγω της αίτησης τροποποίησης 

υφιστάμενης άδειας (κατά την αρχική υποβολή και αποδοχή όπου 
δημιουργείται μία έγκριση, δεν υπάρχει αριθμός άδειας μέχρι να γίνει 

Έκδοση Άδειας. Σε κάθε Αίτηση Τροποποίησης άδειας και αποδοχής ο 

αριθμός άδειας διατηρείται ο ίδιος). 
 

 

 

 Έπειτα η αρμόδια αρχή εκδίδει την άδεια για να ολοκληρωθεί η τροποποίηση της 

άδειας.  
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 Από την οθόνη αποτελέσματα αναζήτησης αδειών εμφανίζεται η άδεια η οποία είναι 

σε κατάσταση άδεια σε εκδοθείσα. 
 

 

 

 
 Αν ο συναλλασσόμενος ανακτήσει την άδεια αυτή ο αρ. τροποποίησης είναι 

αυξημένος κατά 1 και ο αριθμός άδειας έχει παραμείνει ο ίδιος. 

 

 

 
 Ο χρήστης με την επιλογή Ιστορικό από τη φόρμα της άδειας μπορεί να αναζητήσει 

το ιστορικό μιας άδειας με όλες τις τροποποιήσεις. Με επιλογή αυτής προβάλλει στην 

οθόνη του τα στοιχεία της κάθε άδειας. 
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Κλικάροντας επιλογή στην προηγούμενη άδεια Εκδοθείσα με αριθμό τροποποίησης 0 
μπορεί ο χρήστης να εμφανίσει τα στοιχεία της Άδειας αυτής. 

3.9. Αίτηση Ανάκλησης 

Συνοπτική περιγραφή 
Κατά τη λειτουργία αυτή ο συναλλασσόμενος μετά την έκδοση της άδειας μπορεί να υποβάλει 

αίτηση ανάκλησης της άδειας. Με την υποβολή της αίτησης αυτής δημιουργείται μία νέα αίτηση. 
Τέλος με την αποδοχή της αίτησης αυτής από την αρμόδια αρχή η άδεια για την οποία έγινε 

αίτηση ανάκλησης τίθεται σε κατάσταση ανακληθείσα.  
 

Παρατήρηση 

Η αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα να αναστείλει την Άδεια με δική της πρωτοβουλία (χωρίς υποβολή 
αίτησης ανάκλησης από τον συναλλασσόμενο) αν συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν τέτοια 

ενέργεια π.χ. λήξη εγγύησης ή όροι που προβλέπονται από τον νόμο αλλά έπαψαν να τηρούνται 
από τον συναλλασσόμενο. 

  

Πλοήγηση 

 ο χρήστης επιλέγει από τη φόρμα αναζήτησης αδειών μία άδεια σε κατάσταση 

Εκδοθείσα (ή σε αναστολή).  
 

 Ο αριθμός της άδειας: 20-GR000001-CGU1SF-000009 
 

 Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια Αίτηση Ανάκλησης. 

 

 

 

 Εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης της αίτησης ανάκλησης. 
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 Πατώντας OΚ δημιουργείται μία νέα αίτηση (αντιγράφονται τα στοιχεία της άδειας 

στην αίτηση αυτή) και στη συνέχεια επιλέγεται η ενέργεια Υποβολή Αίτησης. 

 

 

 Επιλέγοντας ΟΚ γίνεται υποβολή της αίτησης  

 

 

 Στη συνέχεια ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται την αίτηση. Αυτόματα η άδεια για 

την οποία έγινε η αίτηση ανάκλησης τίθεται σε κατάσταση ανακληθείσα. 
 

 Από τη φόρμα των αδειών εμφανίζεται η άδεια σε κατάσταση Άδεια Ανακληθείσα. 
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4. Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 
Διαμετακόμισης/Προσωρινή Εισαγωγή  

4.1. Υποβολή Αίτησης 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 

 
  Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 
 

 
 Στη συνέχεια επιλέγεται η κατηγορία Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 

Διαμετακόμισης  και ο τύπος της Άδειας. Οι τύποι Τελωνειακής Αποταμίευσης που 

μπορούν να επιλεγούν είναι: 
 Προσωρινή Εισαγωγή  

 Τελειοποίηση προς Επαναεισαγωγή 
 Τελειοποίηση προς Επαναξαγωγή 
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 Ειδικός Προορισμός 
 Μεταποίηση προς Τελωνειακό Έλεγχο  
 Τελωνειακή Αποταμίευση-Δημόσια τύπου Ι 
 Τελωνειακή Αποταμίευση-Δημόσια τύπου ΙΙ 

 Τελωνειακή Αποταμίευση Ιδιωτική 
 Τελωνειακή Αποταμίευση τύπου Δ 

 Τελωνειακή Αποταμίευση τύπου Ε 

 

 Επιλέγεται  Προσωρινή Εισαγωγή (η λειτουργία των τύπων Τελειοποίηση προς 

Επαναεισαγωγή, Τελειοποίηση προς Επαναξαγωγή, Ειδικός Προορισμός, Μεταποίηση 

προς Τελωνειακό Έλεγχο είναι παρόμοια). Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της 
αίτησης Προσωρινή Εισαγωγή η οποία χωρίζεται σε δυο ενότητες: Στην ενότητα 

Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1. Στα 
Γενικά Στοιχεία της Άδειας και στα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1 καταχωρούνται τα 

στοιχεία που είναι γενικά κοινά σε όλες τις άδειες των οικονομικών καθεστώτων ενώ 

στα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1 καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία που 
αφορούν αποκλειστικά την Άδεια της Τελωνειακής Αποταμίευσης. 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης). Στο πάνω δεξιά μέρος της 
φόρμας εμφανίζεται η ένδειξη Αριθμός Συμπληρωματικών Εντύπων 0 

(Συμπληρωματικά Έντυπα έχουν μόνο η Τελειοποίηση προς 

Επανεισαγωγή/Επανεξαγωγή και η Τελωνειακή Αποταμίευση). 
 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Είδος Αίτησης 

-Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων 
- Απλουστευμένες διαδικασίες 
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- Εγγύηση (προαιρετικό) 
- Περίοδος Λήξης σε μήνες (υποχρεωτικό 

- Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 
- Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες 

- Οικονομικοί όροι (προαιρετικό) 
- Τελωνεία (υποχρεωτικό) 

- Εξακρίβωση Ταυτότητος (υποχρεωτικό) 

- Τρόποι Μεταφοράς (προαιρετικό) 
- Συμπληρωματικές Πληροφορίες (προαιρετικό) 

 
 

 Σχετικά με τα Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 

καταχωρούνται: 
- Κωδικός ΣΟ 
- Περιγραφή Προϊόντος 

 
Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και πατώντας tab 

εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει την περιγραφή 

του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι προαιρετική οπότε στην περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του προϊόντος. 

 
Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να τον επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο πεδίο 

κωδικός ΣΟ: 

 

 
 
Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. Συμπληρώνοντας 

τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και έπειτα επιλέγοντας Αναζήτηση 

εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης 
και κωδικό προϊόντος Έως ή να επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.  
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Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί 

στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν ταυτόχρονα πολλά 
προϊόντα. Τέλος με την επιλογή Ενημέρωση τα προϊόντα που επιλέχθηκαν μεταφέρονται και 

ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 
 

Η ενότητα εγγυήσεις είναι προαιρετική.  
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Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες 

επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στη συνέχεια ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή 
επιλέγοντας ok από το pop-up παράθυρο: 

 

 
 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από τη φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στη συνέχεια από τη φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 
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 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία, η οποία εμφανίζεται στη φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

4.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης  

 Τύπος άδειας: Προσωρινή Εισαγωγή προκειμένου να αναζητήσει την έγκριση της 

Προσωρινής Εισαγωγής. 

 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 46 - 296 

 

 
 

 
 Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση 

Αίτηση σε επεξεργασία. Με το κουμπί επιλογή ανακτάται η έγκριση της Προσωρινής 
Εισαγωγής και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 

 

 
 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται ο Αριθμός Άδειας 

και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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5. Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 
Διαμετακόμισης/ Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή 

5.1. Υποβολή Αίτησης 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 

 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης 

και ο τύπος της Άδειας Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή. 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 48 - 296 

 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή 

η οποία χωρίζεται σε δυο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και 
στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1. Στα Γενικά Στοιχεία της Άδειας και στα 

ειδικά στοιχεία της αίτησης-1 καταχωρούνται τα στοιχεία που είναι γενικά κοινά σε 
όλες τις άδειες των οικονομικών καθεστώτων  

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης). Στο πάνω δεξιά μέρος της 

φόρμας εμφανίζεται η ένδειξη Συμπληρωματική Φόρμα η οποία αν επιλεγεί 
εμφανίζεται η καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-2 που περιέχει τα συμπληρωματικά 

στοιχεία της άδειας της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή. 
 

 

 

 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

- Είδος Αίτησης 

-Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων (υποχρεωτικό) 

-Απλουστευμένες διαδικασίες (προαιρετικό) 
-Εγγύηση (προαιρετικό) 

-Περίοδος Λήξης σε μήνες (υποχρεωτικό) 
- Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 

- Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα (υποχρεωτικό) 
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-Πληροφορίες για  τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες 
(υποχρεωτικό) 

- Οικονομικοί όροι  (προαιρετικό) 
- Τελωνεία (υποχρεωτικό) 

- Εξακρίβωση ταυτότητας (υποχρεωτικό) 
- Μεταφορά  (προαιρετικό) 

- Συμπληρωματικές πληροφορίες  (προαιρετικό)  

 
 

Σχετικά με τα Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 
επιλέγονται: 

- Κωδικός ΣΟ 

- Περιγραφή Προϊόντος 
 

Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 
πατώντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να 

μεταβάλει την περιγραφή του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι 

προαιρετική οπότε στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του 
προϊόντος. 

 
Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο 

πεδίο κωδικός ΣΟ: 
 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. 

Συμπληρώνοντας τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και 
έπειτα πατώντας το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να 
επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.  
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Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι 

που αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν 
ταυτόχρονα πολλά προϊόντα. Τέλος με την επιλογή Ενημέρωση τα προϊόντα που 

επιλέχθηκαν μεταφέρονται και ενημερώνουν τη φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 
 

 Σχετικά με τα Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα καταχωρείται ο Κωδικός ΣΟ. 
Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 

επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Η συμπλήρωση του κωδικού 
ΣΟ είναι υποχρεωτική.  

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο 
πεδίο κωδικός ΣΟ και συνεχίζει την ίδια διαδικασία όπως ακριβώς και στα 

Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς. 
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 Σχετικά με τα προϊόντα αντικατάστασης καταχωρείται ο Κωδικός ΣΟ του προϊόντος. 

 

Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 

επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Η περιγραφή του προϊόντος 
δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη.  

 
Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο 

πεδίο κωδικός ΣΟ και η διαδικασία είναι παρόμοια όπως και στα Εμπορεύματα που 

πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς.  
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Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες, 
επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στη συνέχεια ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή 

επιλέγοντας ok από το pop-up παράθυρο: 
 

 
 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από τη φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από τη φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
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 δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στη φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
 

 

 

5.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 

 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης προκειμένου να 
αναζητήσει την έγκριση της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή. 

 

 

 

 Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση 

Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση της 
Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 

έγκρισης. 
 

 
 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται ο Αριθμός Άδειας 

και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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6. Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 
Διαμετακόμισης /Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή 

6.1. Υποβολή Αίτησης 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 

 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης 

και ο τύπος της Άδειας Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή. 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή η 

οποία χωρίζεται σε δυο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1. Στα Γενικά Στοιχεία της Άδειας και στα ειδικά 
στοιχεία της αίτησης-1 καταχωρούνται τα στοιχεία που είναι γενικά κοινά σε όλες τις 

άδειες των οικονομικών καθεστώτων  
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 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
 

 

 

 

 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 

- Είδος Αίτησης (Διαδοχική αν απαιτείται) 
-Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων 

-Απλουστευμένες διαδικασίες 
-Εγγύηση (προαιρετικό) 

-Περίοδος Λήξης σε μήνες (υποχρεωτικό) 

-Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 
-Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα (υποχρεωτικό) 

-Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες (υποχρεωτικό) 
-Οικονομικοί όροι 

-Τελωνεία 
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-Εξακρίβωση Ταυτότητος (υποχρεωτικό) 
-Μεταφορά 

-Συμπληρωματικές Πληροφορίες 
 

 Σχετικά με τα Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 

επιλέγονται: 
- Κωδικός ΣΟ 

- Περιγραφή Προϊόντος 

 
Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 

επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να 
μεταβάλει την περιγραφή του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι 

προαιρετική οπότε στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του 

προϊόντος. 
 

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο 
πεδίο κωδικός ΣΟ: 

 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. 

Συμπληρώνοντας τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και 
έπειτα επιλέγοντας Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να επιλέξει 
και περιγραφή του προϊόντος.   
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Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι 

που αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν 
ταυτόχρονα πολλά προϊόντα. Τέλος με το κουμπί Ενημέρωση τα προϊόντα που 

επιλέχθηκαν μεταφέρονται και ενημερώνουν τη φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 
 

 Σχετικά με τα Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα καταχωρείται ο Κωδικός ΣΟ. 
 

Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 
επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Η συμπλήρωση του κωδικού 

ΣΟ είναι υποχρεωτική.  
Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο 

πεδίο κωδικός ΣΟ και συνεχίζει την ίδια διαδικασία όπως ακριβώς και στα 

Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς. 
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Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες, 

επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στη συνέχεια ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή 

επιλέγοντας ok από το pop-up παράθυρο: 
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 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από τη φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στη συνέχεια από τη φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 

 
 

 δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στη φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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6.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης 

προκειμένου να αναζητήσει την έγκριση της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή. 

 

 

 

 Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση 

Αίτηση σε επεξεργασία. Με το κουμπί επιλογή ανακτάται η έγκριση της 

Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 
έγκρισης. 

 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται ο Αριθμός Άδειας 

και ο Αριθμός Τροποποίησης.        
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7. Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 
Διαμετακόμισης/Ειδικός Προορισμός 

7.1. Υποβολή Αίτησης 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 

 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 

 
 Επιλέγει Κατηγορία Άδειας ,Τύπο Άδειας και επιλέγει « ΟΚ» 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 

δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης). Στο πάνω δεξιά μέρος της 
φόρμας εμφανίζεται η ένδειξη Αριθμός Συμπληρωματικών Εντύπων 0 

(Συμπληρωματικά Έντυπα έχουν μόνο η Τελειοποίηση προς 
Επανεισαγωγή/Επανεξαγωγή και η Τελωνειακή Αποταμίευση). 
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 

- Είδος Αίτησης   
-Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων (υποχρεωτικό) 

-Απλουστευμένες διαδικασίες (προαιρετικό) 

-Εγγύηση (προαιρετικό) 
-Περίοδος Λήξης σε μήνες (υποχρεωτικό) 

-Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 
(υποχρεωτικό) 

- Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα  
-Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες (υποχρεωτικό) 

-Οικονομικοί όροι (προαιρετικό) 

-Τελωνεία (υποχρεωτικό) 
-Εξακρίβωση Ταυτότητος (υποχρεωτικό) 

-Μεταφορά (προαιρετικό) 
-Συμπληρωματικές Πληροφορίες (προαιρετικό) 

 

 Σχετικά με τα Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 

επιλέγονται: 
- Κωδικός ΣΟ 

- Περιγραφή Προϊόντος 
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Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 
επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να 

μεταβάλει την περιγραφή του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι 
προαιρετική οπότε στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του 

προϊόντος. 
 

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο 

πεδίο κωδικός ΣΟ: 
 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. 
Συμπληρώνοντας τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και 

έπειτα πατώντας το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να 
επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.    

 

 
 

 
 

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι 
που αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν 

ταυτόχρονα πολλά προϊόντα. Τέλος με την επιλογή Ενημέρωση τα προϊόντα που 
επιλέχθηκαν μεταφέρονται και ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 

Η ενότητα εγγυήσεις είναι προαιρετική.  
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Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων, με την επιλογή Ενέργειες, 

επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στη συνέχεια ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή 
επιλέγοντας ok από το pop-up παράθυρο: 
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 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από τη φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από το κουμπί Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, ο 

χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση, οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

  δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε Επεξεργασία 

η οποία εμφανίζεται στη φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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7.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια οικονομικού καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης προκειμένου να αναζητήσει 

τον Ειδικό Προορισμό. 
 

 

 

 Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση 

Αίτηση σε επεξεργασία. Με το κουμπί επιλογή ανακτάται η έγκριση Άδεια χρήσης 

Ειδικού Καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης /Ειδικός Προορισμός και ο χρήστης 
μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 

 

 
 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται ο Αριθμός Άδειας 

και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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8. Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 
Διαμετακόμισης/ Μεταποίηση  υπό  Τελωνειακό 
Έλεγχο 

8.1. Υποβολή Αίτησης 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 

 

 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
 

 

 

 
 Επιλέγει Κατηγορία Άδειας ,Τύπο Άδειας και επιλέγει « ΟΚ» 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 

δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης). Στο πάνω δεξιά μέρος της 
φόρμας εμφανίζεται η ένδειξη Αριθμός Συμπληρωματικών Εντύπων 0 

(Συμπληρωματικά Έντυπα έχουν μόνο η Τελειοποίηση προς 
Επανεισαγωγή/Επανεξαγωγή και η Τελωνειακή Αποταμίευση). 
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Είδος Αίτησης   

-Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων (υποχρεωτικό) 
-Απλουστευμένες διαδικασίες (προαιρετικό) 

-Εγγύηση (προαιρετικό) 

-Περίοδος Λήξης σε μήνες (υποχρεωτικό) 
-Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 

(υποχρεωτικό) 
- Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα  

-Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες (υποχρεωτικό) 

-Οικονομικοί όροι (προαιρετικό) 
-Τελωνεία (υποχρεωτικό) 

-Εξακρίβωση Ταυτότητος (υποχρεωτικό) 
-Μεταφορά (προαιρετικό) 

-Συμπληρωματικές Πληροφορίες (προαιρετικό) 
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 με τα Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 

επιλέγονται: 
- Κωδικός ΣΟ 
- Περιγραφή Προϊόντος 

 
Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 

επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να 

μεταβάλει την περιγραφή του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι 
προαιρετική οπότε στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του 

προϊόντος. 
 

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο 
πεδίο κωδικός ΣΟ: 
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Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. 
Συμπληρώνοντας τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και 

έπειτα πατώντας το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να 

επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.    
 

 
 

 
 

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι 

που αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν 
ταυτόχρονα πολλά προϊόντα. Τέλος με την επιλογή Ενημέρωση τα προϊόντα που 

επιλέχθηκαν μεταφέρονται και ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 

Η ενότητα εγγυήσεις είναι προαιρετική.  
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Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες 

επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στη συνέχεια ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή 
επιλέγοντας ok από το pop-up παράθυρο: 
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 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από τη φόρμα της Αίτησης, μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στη φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

 

 

 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 79 - 296 

 

8.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια οικονομικού καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης προκειμένου να αναζητήσει 

την Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο. 
 

 

 

 Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση 

Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση Άδεια χρήσης 

Ειδικού Καθεστώτος εκτός της Διαμετακόμισης /Μεταποίηση υπο Τελωνειακό Έλεγχο 
και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 

 

 
 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται ο Αριθμός Άδειας 

και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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9. Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 
Διαμετακόμισης/Τελωνειακή Αποταμίευση-Δημόσια 
τύπου Ι 
 

9.1. Υποβολή Αίτησης 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 

 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
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 Στη συνέχεια επιλέγεται η κατηγορία Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 

Διαμετακόμισης  και ο τύπος της Άδειας. Οι τύποι Τελωνειακής Αποταμίευσης που 
μπορούν να επιλεγούν είναι: 
                   Τελωνειακή Αποταμίευση-Δημόσια τύπου Ι 

 Τελωνειακή Αποταμίευση-Δημόσια τύπου ΙΙ 

 Τελωνειακή Αποταμίευση Ιδιωτική 
 Τελωνειακή Αποταμίευση τύπου Δ 

 Τελωνειακή Αποταμίευση τύπου Ε 

 
 Επιλέγεται  Δημόσια Τύπου Ι (η λειτουργία των υπολοίπων τύπων είναι παρόμοια). Με 

επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Τελωνειακή Αποταμίευση τύπου Ι η 

οποία χωρίζεται σε τρείς ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης, στην 
ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1 και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-2. 

Στα Γενικά Στοιχεία της Άδειας και στα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1 καταχωρούνται 

τα στοιχεία που είναι γενικά κοινά σε όλες τις άδειες των οικονομικών καθεστώτων, 
ενώ στα ειδικά στοιχεία της αίτησης-2 καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία που 

αφορούν αποκλειστικά την Άδεια της Τελωνειακής Αποταμίευσης. 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 

δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης). Στο πάνω δεξιά μέρος της 
φόρμας εμφανίζεται ο αριθμός συμπληρωματικών εντύπων 1 που αντιστοιχεί στην 

καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-2 που περιέχει τα συμπληρωματικά στοιχεία της 
άδειας της Τελωνειακής Αποταμίευσης.  
 

 

 

 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

- Είδος Αίτησης  (προαιρετικό) 
-Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων (υποχρεωτικό) 

- Απλουστευμένες διαδικασίες (προαιρετικό) 
- Εγγύηση (προαιρετικό) 
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- Περίοδος Λήξης σε μήνες (υποχρεωτικό) 
- Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς (υποχρεωτικό) 

- Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα (προαιρετικό) 
- Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες (υποχρεωτικό) 

- Οικονομικοί όροι (προαιρετικό) 
- Τελωνεία (υποχρεωτικό) 

- Εξακρίβωση Ταυτότητος (υποχρεωτικό) 

- Μεταφορά (προαιρετικό) 
- Συμπληρωματικές Πληροφορίες (προαιρετικό) 

 
 

 Σχετικά με τα Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 

καταχωρούνται: 
- Κωδικός ΣΟ 
- Περιγραφή Προϊόντος 

 
Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και επιλέγοντας 

tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει την 

περιγραφή του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι προαιρετική οπότε στην 
περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του προϊόντος. 

 
Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να τον επιλέξει επιλέγοντας το σύμβολο ? δίπλα 

στο πεδίο κωδικός ΣΟ: 
 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. Συμπληρώνοντας 

τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και έπειτα πατώντας το κουμπί 
Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια 

αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.  
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Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί 

στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν ταυτόχρονα πολλά 
προϊόντα. Τέλος με το κουμπί Ενημέρωση τα προϊόντα που επιλέχθηκαν μεταφέρονται και 

ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 
 

Η ενότητα εγγυήσεις είναι προαιρετική.  

Η ενότητα Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα δεν συμπληρώνεται (χρησιμοποιείται σε άλλα 
καθεστώτα). 
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -2 καταχωρούνται: 

 

- Τα Στοιχεία Αποθήκης (η Επωνυμία, το Τελωνείο Ελέγχου, η Πόλη, η Διεύθυνση 
και ο Διαχειριστής είναι υποχρεωτικά) 

- Προθεσμία για την κατάθεση του δελτίου απογραφής των εμπορευμάτων 

(προαιρετικό) 
- Συντελεστής απομείωσης (προαιρετικό) 

- Αποθήκευση εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής 
αποταμίευσης (προαιρετικό) 

- Συνήθεις Εργασίες (προαιρετικό) 

- Προσωρινή Έξοδος. Σκοπός  (προαιρετικό) 
- Συμπληρωματικές Πληροφορίες Αποθήκης  (προαιρετικό) 

 
 Σχετικά με τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής 

αποταμίευσης επιλέγονται: 
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- Κωδικός ΣΟ 
- Περιγραφή Προϊόντος 

 
Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 

επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Η περιγραφή του προϊόντος 
δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη και ο κωδικός ΣΟ είναι υποχρεωτικός. 

 

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? δίπλα στο 
πεδίο κωδικός ΣΟ και η διαδικασία είναι παρόμοια όπως και στα Εμπορεύματα που 

πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς.  
 

Ακόμη συμπληρώνεται για κάθε προϊόν και η κατηγορία/καθεστώς. 
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Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες επιλέγεται 

Υποβολή Αίτησης. Στη συνέχεια ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας ok από το pop-

up παράθυρο: 
 

 
 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από τη φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 
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ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση, οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στη συνέχεια από τη φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
  δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία, η οποία εμφανίζεται στη φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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9.2. Εμφάνιση Άδειας   

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τη φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια χρήσης Ειδικού Καθεστώτος εκτός της 

Διαμετακόμισης/Τελωνειακή Αποταμίευση-Δημόσια τύπου Ι προκειμένου να 

αναζητήσει την έγκριση της Τελωνειακής Αποταμίευσης. 
 

 

 

 Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση 

Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση της 

Τελωνειακής Αποταμίευσης -Δημόσια τύπου Ι και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα 
στοιχεία της έγκρισης.  

 

 
 
 

 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται ο Αριθμός Άδειας. 
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10. Άδεια υπαγωγής στο καθεστώς Εγκεκριμένου 
Αποστολέα/Παραλήπτη 

10.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια υπαγωγής στο Καθεστώς Εγκεκριμένου 

Αποστολέα/Παραλήπτη και ο τύπος της Άδειας. Οι τύποι Εγκεκριμένος 
Αποστολέας/Παραλήπτης που μπορούν να επιλεγούν είναι: 

 
 Εγκεκριμένος Αποστολέας 

 Εγκεκριμένος Αποστολέας για πιστοπ. Κοινοτικού Χαρακτήρα 
 Εγκεκριμένος Αποστολέας για έκδοση Τ5 Ελέγχου 

 Εγκεκριμένος Παραλήπτης 

 
 

 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 
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Για τους τύπους Αποστολέας, Αποστολέας Τ5 προβλέπεται και καταχώρηση 
Τελωνειακών Σφραγίδων από την αρμόδια αρχή. 

 
 Επιλέγεται ο Εγκεκριμένος Αποστολέας (η λειτουργία των υπολοίπων τύπων αδειών 

είναι παρόμοια). Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγκεκριμένος 

Αποστολέας η οποία χωρίζεται σε τρείς ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της 
Αίτησης, στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1 και στην ενότητα ειδικά στοιχεία 

της αίτησης-2.  
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Τα εμπορεύματα  (προαιρετικό) 

- Οι τρόποι μεταφοράς (υποχρεωτικό) 

- Στοιχεία ενημέρωσης τελωνείου (προαιρετικό) 
- Εμπορεύματα που εξαιρούνται της διαδικασίας (υποχρεωτικό) 

- Μηχανογραφημένη/Χειρόγραφη Διαδικασία  (προαιρετικό) 
- Τρόπος Θεώρησης Παραστατικών (υποχρεωτικό) 

- Τρόπος τήρησης ειδικού βιβλίου (υποχρεωτικό) 
- Δραστηριότητα Επιχείρησης  (υποχρεωτικό) 

- Εγκαταστάσεις-Τελωνεία Ελέγχου. (υποχρεωτικό) 
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 Σχετικά με τα Εμπορεύματα καταχωρούνται: 
- Κωδικός ΣΟ 
- Περιγραφή Προϊόντος 

 

Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 
πατώντας tab 

εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει την 
περιγραφή του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι προαιρετική οπότε 

στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του προϊόντος. 
 

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? στο πεδίο 

κωδικός ΣΟ: 
 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. Συμπληρώνοντας 

τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και έπειτα πατώντας το κουμπί 
Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια 

αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.    
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Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι που 
αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν ταυτόχρονα 

πολλά προϊόντα. Τέλος με την επιλογή Ενημέρωση τα προϊόντα που επιλέχθηκαν μεταφέρονται 
και ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 

 

 
 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να διαγράψει κάποια προϊόντα επιλέγει για τα προϊόντα 

αυτά το κουτάκι δεξιά και κάτω από την ετικέτα Διαγραφή και έπειτα επιλέγει τη Διαγραφή 
Γραμμής.  

 

 Οι εγκαταστάσεις είναι ιδιωτικοί αποθηκευτικοί χώροι που μπορούν να 

χρησιμοποιούνται και σε άλλες άδειες. Το σύστημα αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο 
την ύπαρξη των χώρων αυτών (με το ΑΦΜ του δικαιούχου, την επωνυμία της 

Αποθήκης, την πόλη και την Διεύθυνση της αποθήκης). Σε περίπτωση που ήδη έχουν 
καταχωρηθεί άλλες ιδιωτικές αποθήκες, αυτές προτείνονται στην λίστα τιμών 

αποθηκών δίπλα στο πεδίο Επωνυμία εγκατάστασης. Ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει μία νέα εγκατάσταση επιλέγοντας Εισαγωγή. 
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Στην περίπτωση που για τον δικαιούχο δεν έχουν καταχωρηθεί σε προηγούμενες άδειες άλλες 

Εγκαταστάσεις, εμφανίζεται το μήνυμα: ‘Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις για τον 
κάτοχο με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ’ και ο χρήστης συνεχίζει πατώντας το κουμπί Εισαγωγή. 

 

 
 

Καταχωρούνται τα Στοιχεία της Εγκατάστασης από το ομώνυμο παράθυρο. Το Τελωνείο ελέγχου 
επιλέγεται από λίστα. Πληκτρολογείται και το ΑΦΜ του Διαχειριστή και με tab επιστρέφεται η 

Επωνυμία του. Με το κουμπί Επιστροφή ο χρήστης επιστρέφει πίσω στην φόρμα Ειδικά Στοιχεία 

Αίτησης -1. 
 

  



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 97 - 296 

 

 
 

 
Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -2 καταχωρούνται τα υπόλοιπα στοιχεία: 

-Συναλλαγές  (προαιρετικό) 
-Άδειες Απλουστευμένων ή Άλλων Διαδικασιών  (προαιρετικό) 

-Ονοματεπώνυμο Πρόσωπο που δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή 

του (υποχρεωτικό) 
-Εγγύηση  (προαιρετικό) 

-Τρόπος τήρησης Λογιστικών Βιβλίων (υποχρεωτικό) 
-Πρόσωπο Επικοινωνίας (υποχρεωτικό) 

-Ειδικότεροι όροι ή διαδικασίες  (προαιρετικό) 

-Συμπληρωματικά έγγραφα  (προαιρετικό) 

 
Η άδεια χρήσης εγγύησης αν υπάρχει επιλέγεται από λίστα τιμών. Μπορεί να 

καταχωρηθεί και στην έγκριση. 
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 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας οκ από το pop-up 

παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από το κουμπί Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης ο 

χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 99 - 296 

 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

10.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας «Άδεια υπαγωγής στο καθεστώς Εγκεκριμένου 

Αποστολέα/Παραλήπτη», Τύπος Άδειας και επιλέγει αναζήτηση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας επιλογή ανακτάται η έγκριση του 
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Εγκεκριμένου Αποστολέα και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 
έγκρισης. 

 
 Τα μόνο πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με την αίτηση είναι οι Εκθέσεις Τελωνείων που 

κατά την έκδοση της Άδειας συμπληρώνονται από την αρμόδια αρχή. Ειδικά για τον 

Αποστολέα και Αποστολέα T5 μετά την έκδοση της Άδειας η αρμόδια αρχή 
συμπληρώνει τα στοιχεία των τελωνειακών σφραγίδων. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
 

 

 

10.3. Τελωνειακές Σφραγίδες Αποστολέα/Αποστολέα Τ5 

 Μετά την έκδοση της άδειας η αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει την άδεια με τις 

Τελωνειακές Σφραγίδες (μόνο για τον αποστολέα ή αποστολέα Τ5).  

 

 

 

Επιλέγοντας το κουμπί Λεπτομέρειες Τελωνειακές Σφραγίδες εμφανίζεται το 
παράθυρο Αριθμοί Τελωνειακών Σφραγίδων : 
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 Το κουτάκι Ανενεργή δηλώνει ότι ο αριθμός αυτός είναι ανενεργός στην περίπτωση: 
 

-Απώλειας 

-Χρησιμοποίησης 
-Καταστροφής 

-κλοπής 

 
κ.λ.π. 
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11. Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς 
εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς 

11.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς 

εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς και ο τύπος της Άδειας. Οι τύποι που μπορούν να 

επιλεγούν είναι: 

 
 Σιδηροδρομικές Μεταφορές 

 Σιδηροδρομικές Μεταφορές με μεγάλα Εμπορευματοκιβώτια 
 

 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 
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 Επιλέγεται ο τύπος άδειας Σιδηροδρομικές Μεταφορές (η λειτουργία των 2 τύπων 

είναι παρόμοια). Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης για χορήγηση 
άδειας απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς η 

οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 
ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  

 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
-Τα εμπορεύματα   (προαιρετικό) 

-Χρόνοι ενημέρωσης τελωνείου  (προαιρετικό) 
-Μηχανογραφημένη/Χειρόγραφη Διαδικασία  (προαιρετικό) 

-Τρόπος Θεώρησης Παραστατικών  (προαιρετικό) 

-Τρόπος τήρησης ειδικού βιβλίου (υποχρεωτικό) 
-Δραστηριότητα Επιχείρησης (υποχρεωτικό) 

-Eγκαταστάσεις-Τελωνεία Ελέγχου. (υποχρεωτικό) 
-Συναλλαγές  (προαιρετικό) 

-Άδειες Απλουστευμένων ή Άλλων Διαδικασιών  (προαιρετικό) 
-Πρόσωπο που δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του 

(υποχρεωτικό) 

-Εγγύηση (υποχρεωτικό) 
-Τρόπος τήρησης Λογιστικών Βιβλίων  (προαιρετικό) 
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-Πρόσωπο Επικοινωνίας   (προαιρετικό) 
-Συμπληρωματικά έγγραφα  (προαιρετικό) 
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 Σχετικά με τα Εμπορεύματα καταχωρούνται: 
- Κωδικός ΣΟ 

- Περιγραφή Προϊόντος 
 

Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και επιλέγοντας 
tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει την 

περιγραφή του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι προαιρετική οπότε στην 

περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του προϊόντος. 
 

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? στο πεδίο κωδικός ΣΟ: 
 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. Συμπληρώνοντας 

τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και έπειτα πατώντας το κουμπί 
Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια 

αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.    
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Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι που 

αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν ταυτόχρονα 
πολλά προϊόντα. Τέλος με το κουμπί Ενημέρωση τα προϊόντα που επιλέχθηκαν μεταφέρονται και 

ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 

 
 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να διαγράψει κάποια προϊόντα επιλέγει για τα προϊόντα 

αυτά το κουτάκι δεξιά και κάτω από την ετικέτα Διαγραφή και έπειτα επιλέγει Διαγραφή Γραμμής.  
 

 Οι εγκαταστάσεις είναι ιδιωτικοί αποθηκευτικοί χώροι που μπορούν να 

χρησιμοποιούνται και σε άλλες άδειες. Το σύστημα αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο 
την ύπαρξη των χώρων αυτών (με το ΑΦΜ του δικαιούχου, την επωνυμία της 

Αποθήκης, την πόλη και την Διεύθυνση της αποθήκης). Σε περίπτωση που ήδη έχουν 

καταχωρηθεί άλλες ιδιωτικές αποθήκες, αυτές προτείνονται στην λίστα τιμών 
αποθηκών δίπλα στο πεδίο Επωνυμία εγκατάστασης. Ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει μία νέα εγκατάσταση πατώντας το κουμπί Εισαγωγή. 
 

 
 

Στην περίπτωση που για τον δικαιούχο δεν έχουν καταχωρηθεί σε προηγούμενες άδειες άλλες 

Εγκαταστάσεις εμφανίζεται το μήνυμα: ‘Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις για τον 

κάτοχο με ΑΦΜ 094043859’ και ο χρήστης συνεχίζει πατώντας το κουμπί Εισαγωγή. 
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Καταχωρούνται τα Στοιχεία της Εγκατάστασης από το ομώνυμο παράθυρο. Το Τελωνείο ελέγχου 

επιλέγεται από λίστα. Πληκτρολογείται και το ΑΦΜ του Διαχειριστή και με tab επιστρέφεται η 
Επωνυμία του. Με την επιλογή Επιστροφή ο χρήστης επιστρέφει πίσω στην φόρμα Ειδικά Στοιχεία 

Αίτησης -1.  

Η άδεια χρήσης εγγύησης αν υπάρχει επιλέγεται από λίστα τιμών. Μπορεί να καταχωρηθεί και 
στην έγκριση. 

   

 
  Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή πατώντας οκ από το pop-up παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 
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 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

11.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 
 

 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς και 
επιλέγει αναζήτηση. 
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 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Με το κουμπί επιλογή ανακτάται η έγκριση 
απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς και ο 

χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 
 

 Τα μόνο πρόσθετα στοιχεία στην Καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Άδειας -1 σε σχέση με την 

αίτηση είναι οι Εκθέσεις Τελωνείων που κατά την έκδοση της Άδειας συμπληρώνονται 
από την αρμόδια αρχή.  
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 Επί πλέον στην άδεια έχει συμπληρωθεί από την αρμόδια αρχή και ο Κανονισμός στην 

Καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Άδειας -2:  
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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12. Άδεια υπαγωγής σε απλουστευμένη διαδικασία 
στα πλαίσια του καθεστώτος TIR 

12.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 
 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια υπαγωγής σε απλουστευμένη διαδικασία στα πλαίσια 

του καθεστώτος TIR και ο τύπος της Άδειας.  
 

 Επιλέγεται ο Εγκεκριμένος Παραλήπτης TIR. Με την επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα 

της αίτησης υπαγωγής σε απλουστευμένη διαδικασία στα πλαίσια του καθεστώτος 
TIR η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και 

στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται τα πεδία της Τελωνειακής 

Αρχής , οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. 

Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 

Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
-Δραστηριότητα Επιχείρησης (υποχρεωτικό) 
-Εγκαταστάσεις -Τελωνεία Ελέγχου. (υποχρεωτικό) 

-Συναλλαγές  (προαιρετικό) 
-Άδειες Απλουστευμένων ή Άλλων Διαδικασιών  (προαιρετικό) 

-Χρόνοι ενημέρωσης τελωνείου  (προαιρετικό) 

-Μηχανογραφημένη Διαδικασία   (προαιρετικό) 
-Τρόπος τήρησης Λογιστικών Βιβλίων (υποχρεωτικό) 

-Πρόσωπο Επικοινωνίας (υποχρεωτικό) 
-Πρόσωπο για τον έλεγχο οχήματος-εμπορευμάτων (υποχρεωτικό) 

-Πρόσωπο που δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του 

(υποχρεωτικό) 
-Ειδικότεροι όροι ή διαδικασίες  (προαιρετικό) 

-Συμπληρωματικά έγγραφα  (προαιρετικό) 
 
 

 
 Οι εγκαταστάσεις είναι ιδιωτικοί αποθηκευτικοί χώροι που μπορούν να 

χρησιμοποιούνται και σε άλλες άδειες. Το σύστημα αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο 

την ύπαρξη των χώρων αυτών (με το ΑΦΜ του δικαιούχου, την επωνυμία της 

Αποθήκης, την πόλη και την Διεύθυνση της αποθήκης). Σε περίπτωση που ήδη έχουν 
καταχωρηθεί άλλες ιδιωτικές αποθήκες, αυτές προτείνονται στην λίστα τιμών 

αποθηκών δίπλα στο πεδίο Επωνυμία εγκατάστασης. Ο χρήστης μπορεί να 
δημιουργήσει μία νέα εγκατάσταση επιλέγοντας Εισαγωγή. 
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Στην περίπτωση που για τον δικαιούχο δεν έχουν καταχωρηθεί σε προηγούμενες άδειες άλλες 
Εγκαταστάσεις εμφανίζεται το μήνυμα: ‘Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις για τον 

κάτοχο με ΑΦΜ’ και ο χρήστης συνεχίζει επιλέγοντας Εισαγωγή. 

 

 
 

Καταχωρούνται τα Στοιχεία της Εγκατάστασης από το ομώνυμο παράθυρο. Το Τελωνείο ελέγχου 
επιλέγεται από λίστα. Πληκτρολογείται και το ΑΦΜ του Διαχειριστή και με tab επιστρέφεται η 

Επωνυμία του. Με την επιλογή Επιστροφή ο χρήστης επιστρέφει πίσω στην φόρμα Ειδικά Στοιχεία 

Αίτησης -1. 
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Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 118 - 296 

 

 
 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας οκ από το pop-up 
παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
  Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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12.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια υπαγωγής σε απλουστευμένη διαδικασία στα πλαίσια του καθεστώτος TIR και 

επιλέγει αναζήτηση. 
 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας επιλογή ανακτάται η έγκριση 
υπαγωγής σε απλουστευμένη διαδικασία στα πλαίσια του καθεστώτος TIR και ο 

χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 

 
 Τα μόνο πρόσθετα στοιχεία στην Καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Άδειας -1 σε σχέση με την 

αίτηση είναι οι Εκθέσεις Τελωνείων που κατά την έκδοση της Άδειας συμπληρώνονται 

από την αρμόδια αρχή. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην Καρτέλα 

«Γενικά Στοιχεία Αίτησης»  ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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13. Άδεια Αεροπορικών και Θαλασσίων Μεταφορών 
Επιπέδου I και II / Θαλάσσιες Μεταφορές Επιπέδου Ι 
και ΙΙ 
 

13.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Αεροπορικών και Θαλασσίων μεταφορών επιπέδου Ι και 

ΙΙ και ο τύπος της Άδειας Θαλάσσιες μεταφορές Επιπέδου Ι. Οι τύποι άδειας που 

μπορούν να επιλεγούν είναι: 
 

- Θαλάσσιες μεταφορές Επιπέδου Ι 
- Θαλάσσιες μεταφορές Επιπέδου ΙΙ 

- Αεροπορικές μεταφορές Επιπέδου Ι 
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- Αεροπορικές μεταφορές Επιπέδου ΙΙ 
  

 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 
Οι τύποι Θαλάσσιες μεταφορές Επιπέδου Ι και ΙΙ οι οποίοι παρουσιάζονται στο 

εγχειρίδιο χρήσης είναι όμοιοι.   
 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Θαλάσσιες μεταφορές Επιπέδου Ι η 

οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο προς ποια 

Τελωνειακή Αρχή απευθύνεται, οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του 

Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από 
το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που 

πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
-Λιμάνια (υποχρεωτικό)  
-Συμπληρωματικά έγγραφα (προαιρετικό) 
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 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας οκ από το pop-up 

παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης, μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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13.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια Αεροπορικών και Θαλασσίων μεταφορών επιπέδου Ι και ΙΙ,  

 Τύπος Άδειας: Θαλάσσιες μεταφορές Επιπέδου Ι και επιλέγει αναζήτηση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας επιλογή ανακτάται η έγκριση 
Θαλασσίων μεταφορών επιπέδου Ι και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 

έγκρισης. 

 
 

 Το μόνο στοιχείο που προστίθεται στην άδεια σε σχέση με την Αίτηση είναι ο Χρόνος 

προσκόμισης εμπορευμάτων στο Τελωνείο που κατά την έκδοση της Άδειας 
συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή.  
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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14. Άδεια Αεροπορικών και Θαλασσίων Μεταφορών 
Επιπέδου I και II / Άδεια Αεροπορικών Μεταφορών 
Επιπέδου Ι και ΙΙ. 

14.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Αεροπορικών και Θαλασσίων μεταφορών επιπέδου Ι και 

ΙΙ και ο τύπος της Άδειας Αεροπορικές μεταφορές Επιπέδου Ι. Οι τύποι άδειας που 
μπορούν να επιλεγούν είναι: 

 
- Θαλάσσιες μεταφορές Επιπέδου Ι 

- Θαλάσσιες μεταφορές Επιπέδου ΙΙ 

- Αεροπορικές μεταφορές Επιπέδου Ι 
- Αεροπορικές μεταφορές Επιπέδου ΙΙ 
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 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 
Οι τύποι Αεροπορικές μεταφορές Επιπέδου Ι και ΙΙ που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο 

χρήσης είναι όμοιοι.   
 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Αεροπορικές μεταφορές Επιπέδου Ι 

η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και 
στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο της Τελωνειακής 

Αρχής, οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα 

στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 
Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  

 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Αεροδρόμια 

- Συμπληρωματικά έγγραφα  
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 Ο χρήστης, μετά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με το κουμπί 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας οκ από το pop-up 
παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από το κουμπί Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης ο 

χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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14.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 
 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Αεροπορικών και Θαλασσίων μεταφορών επιπέδου Ι και ΙΙ  

 Τύπος άδειας: Αεροπορικές μεταφορές Επιπέδου Ι και επιλέγει αναζήτηση. 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση 
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Αεροπορικών μεταφορών επιπέδου Ι και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία 
της έγκρισης. 

 
 Το μόνο στοιχείο που προστίθεται στην άδεια σε σχέση με την Αίτηση είναι ο Χρόνος 

προσκόμισης εμπορευμάτων στο Τελωνείο που κατά την έκδοση της Άδειας 

συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή.  
 

 
 

 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 132 - 296 

 

 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 133 - 296 

 

15. Άδεια Θαλασσίων μεταφορών Τακτικής Γραμμής. 

15.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Θαλασσίων μεταφορών Τακτικής Γραμμής και ο 

αντίστοιχος τύπος.  

  
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Θαλασσίων μεταφορών Τακτικής 

Γραμμής η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της 
Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο της Τελωνειακής 

Αρχής, οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα 
στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 

Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 134 - 296 

 

 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Δρομολόγια (υποχρεωτικό)  
- Πλοία για την τακτική γραμμή θαλασσίων μεταφορών (προαιρετικό) 

- Συμπληρωματικά έγγραφα  (προαιρετικό) 
 

 Πρώτα συμπληρώνονται τα δρομολόγια ανεξάρτητα από τα Πλοία. Μπορούν να 

καταχωρηθούν πολλά δρομολόγια επιλέγοντας Εισαγωγή Γραμμής. Για τη διαγραφή 

δρομολογίου ο χρήστης επιλέγει το κουτάκι δεξιά στα δρομολόγια προς διαγραφή και 
επιλέγει Διαγραφή. 
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 Έπειτα καταχωρούνται τα Πλοία. Για κάθε πλοίο καταχωρείται: 

- H ονομασία του Πλοίου 
- Το Νηολόγιο 

- Ο Τίτλος του Πίνακα που θα τυπωθεί. 
Π.χ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (που δηλώνει και το δρομολόγιο του Πλοίου) 

- Ο αριθμός Λιμένων που θα περιλαμβάνεται στο Πλοίο αυτό. 
 

Για να καταχωρηθεί ένα πλοίο ο χρήστης πρέπει να επιλέξει Εισαγωγή Γραμμής στο κάτω μέρος 

της ομάδας Πλοία για την Τακτική Γραμμή θαλασσίων μεταφορών.  
 

Συνολικά μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι το πολύ 3 πλοία και επομένως με την καταχώρηση 
του τελευταίου πλοίου δεν υπάρχει επιλογή Εισαγωγή Γραμμής.  

 

Για να διαγραφεί ένα πλοίο ο χρήστης επιλέγει το κουτάκι δεξιά στο πλοίο προς διαγραφή και 
επιλέγει Διαγραφή Γραμμής 

 

 
 

Αν ο χρήστης επιλέξει 2 λιμάνια αυτόματα δημιουργείται νέο πλαίσιο δίπλα στο πρώτο λιμάνι.  
 

Για κάθε Λιμάνι καταχωρούνται: 
 

 Λιμάνι (ονομασία) 
 Χώρα (Επιλογή από Λίστα) 

 Αρμόδιο Τελωνείο 

 Αφίξεις (μπορούν να καταχωρηθούν πολλές αφίξεις για το Λιμάνι) 
 Αναχωρήσεις (μπορούν να καταχωρηθούν πολλές αναχωρήσεις για το 

Λιμάνι) 
 

 Για να προσθέσει ο χρήστης μία επιπλέον άφιξη ή αναχώρηση επιλέγει Εισαγωγή. 

Ακόμη μπορεί να διαγράψει μία άφιξη ή αναχώρηση επιλέγοντας το κουτάκι δίπλα 

στην άφιξη ή αναχώρηση προς διαγραφή και έπειτα να πατήσει το κουμπί διαγραφή. 
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 Υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθούν σε ένα πλοίο μέχρι 7 λιμένες (για λόγους 

δυνατότητας εκτύπωσης στην ίδια σειρά). 
 

 
 

 Στο παράδειγμα για το δεύτερο πλοίο έχουν καταχωρηθεί στοιχεία όπως το Λιμάνι, η 

Χώρα, το Αρμόδιο Τελωνείο, οι Αφίξεις και οι Αναχωρήσεις: 
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 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή, επιλέγοντας οκ από το pop-up 
παράθυρο: 
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 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η  οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

15.2. Υπόδειγμα εκτύπωσης δρομολογίων πλοίων 

Ο χρήστης με την επιλογή Εκτύπωση (μετά την Υποβολή της Αίτησης) παράγει την εκτύπωση της 

Αίτησης όπου τα δρομολόγια των Πλοίων εμφανίζονται ως Συνημμένη Κατάσταση: 
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15.3. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια Θαλασσίων μεταφορών Τακτικής Γραμμής και επιλέγει αναζήτηση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση 

Θαλασσίων μεταφορών Τακτικής Γραμμής και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα 
στοιχεία της έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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16. Άδεια Θαλασσίων μεταφορών για την 
Πιστοποίηση Κοινοτικού Χαρακτήρα. 

16.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Θαλασσίων μεταφορών για την Πιστοποίηση κοινοτικού 

Χαρακτήρα και ο αντίστοιχος τύπος.  

  
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Θαλασσίων μεταφορών για την 

Πιστοποίηση κοινοτικού Χαρακτήρα η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα 

Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
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δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 
ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  

 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Λιμάνια (υποχρεωτικό) 
- Άδεια Εγκεκριμένου Αποστολέα  (προαιρετικό) 

- Συμπληρωματικά έγγραφα  (προαιρετικό) 

 
 Για να συμπληρωθεί το πεδίο Άδεια Εγκεκριμένου Αποστολέα θα πρέπει ο δικαιούχος 

να είναι και δικαιούχος άδειας Εγκεκριμένου Αποστολέα. Στην περίπτωση αυτή 

εμφανίζεται λίστα επιλογής αδειών Εγκεκριμένου Αποστολέα του δικαιούχου αυτού. 
Επιλέγεται μία άδεια και αυτόματα το Σύστημα επιστρέφει στο πεδίο Αριθμός Άδειας 

την Άδεια που επελέγη. Χωρίς επιλογή άδειας Εγκεκριμένου Αποστολέα δεν μπορεί να 

γίνει υποβολή της Αίτησης. 
 

  
 

 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 144 - 296 

 

 
 

 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας οκ από το pop-up 

παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 
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 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στη φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

  

16.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Θαλασσίων μεταφορών για την πιστοποίηση του Κοινοτικού 

Χαρακτήρα και επιλέγει αναζήτηση. 
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 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση 
Θαλασσίων μεταφορών για την πιστοποίηση του Κοινοτικού Χαρακτήρα και πατάει το 

κουμπί αναζήτηση και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 
 

 
 

 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης. 
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17. Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς 
εμπορευμάτων με δίκτυο αγωγών 

17.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 
 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς 

εμπορευμάτων με δίκτυο αγωγών και ο αντίστοιχος τύπος της Άδειας.  
 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης απλουστευμένων διαδικασιών 

μεταφοράς εμπορευμάτων με δίκτυο αγωγών. 
 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο προς Τελωνειακή 

Αρχή, οι παρατηρήσεις, το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο Χρήστης).  
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 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας ΟΚ από το pop-up 

παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 
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 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

17.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 

 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς εμπορευμάτων με δίκτυο αγωγών και 
επιλέγει αναζήτηση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση 
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απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς εμπορευμάτων με δίκτυο αγωγών και ο 
χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 

 
 Στην καρτέλα ειδικά στοιχεία αίτησης-1 της έγκρισης η αρμόδια αρχή μπορεί να 

καταχωρήσει επί πλέον: 

 
- Τους Μετρητές (μπορούν να καταχωρηθούν πολλοί μετρητές αναφέροντας και 

την τοποθεσία τους) 

- Τον Κανονισμό για να τυπωθεί στην Άδεια 
 

 

 
 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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                                 152 - 296 

 

18. Άδεια Λειτουργίας Αποθήκης Προσωρινής 
Εναπόθεσης 

18.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Λειτουργίας Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης 

Γενική/Ιδιωτική και ο τύπος της Άδειας. Οι τύποι που μπορούν να επιλεγούν είναι: 

 
-Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης Υπό την Διαχείριση Άλλων, Πλην των 

Τελωνειακών Αρχών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων 
-Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης σε Αποθήκες ή Χώρους των 

Εισαγωγέων ή Παραληπτών των εμπορευμάτων  
 

 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. Επιλέγεται Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης Υπό την Διαχείριση 

Άλλων, Πλην των Τελωνειακών Αρχών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων (η λειτουργία 
του δεύτερου τύπου είναι παρόμοια).  
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 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Λειτουργίας Αποθήκης Προσωρινής 

Εναπόθεσης Γενική/Ιδιωτική η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά 
στοιχεία της Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή, οι 

παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία Τα στοιχεία 
του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου 

του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Τα Στοιχεία Αποθήκης (περιέχει υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία) 
- Η Αιτούμενη Διάρκεια Ισχύος (Η διάρκεια Ισχύος καθώς και η  

     Ημ/νία Λήξης Άδειας είναι υποχρεωτικά πεδία) 

- Σκοπιμότητα της Αποθήκης (υποχρεωτικό πεδίο) 
- Μηχανογραφικό σύστημα που τηρείται ή προβλέπεται να τηρηθεί 

(υποχρεωτικό  πεδίο) 
- Εμπορεύματα που θα εναποτίθενται (προαιρετικό) 

- Εμπορεύματα για τα οποία απαιτείται άδεια άλλων αρμοδίων αρχών 
(προαιρετικό) 

- Εγγύηση (προαιρετικό πεδίο-συνήθως συμπληρώνεται κατά την έκδοση 

της Άδειας) 
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 Καταχωρούνται πρώτα τα Στοιχεία της Αποθήκης. Το Τελωνείο ελέγχου επιλέγεται 

από λίστα. Πληκτρολογείται και το ΑΦΜ του Κατόχου και με tab επιστρέφεται η 
Επωνυμία του.  

 

 
 
 

 Σχετικά με τα Εμπορεύματα που εναποτίθενται καταχωρείται ο Κωδικός ΣΟ. 
 

Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 

επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του.  
 

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? στο πεδίο 
κωδικός ΣΟ: 

 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. Συμπληρώνοντας 

τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και έπειτα πατώντας το κουμπί 
Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια 

αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.    
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Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι που 

αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν ταυτόχρονα 
πολλά προϊόντα. Τέλος με την επιλογή Ενημέρωση, τα προϊόντα που επιλέχθηκαν μεταφέρονται 

και ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 
 

 
 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να διαγράψει κάποια προϊόντα επιλέγει για τα προϊόντα 
αυτά το κουτάκι δεξιά και κάτω από την ετικέτα Διαγραφή και έπειτα επιλέγει Διαγραφή Γραμμής.  

 

 Σχετικά με τα Εμπορεύματα για τα οποία απαιτείται άδεια άλλων αρμοδίων αρχών 

καταχωρείται ο Κωδικός ΣΟ (όπως και στα εμπορεύματα που εναποτίθενται) καθώς 
και τα υπόλοιπα πεδία της ενότητας αυτής. 
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 Σχετικά με την Εγγύηση καταχωρείται ο αριθμός Εγγύησης (καθεστώς ΕΔΕ 

Εισαγωγής) και με tab εμφανίζεται το ποσό και η κατάσταση της εγγύησης. Η 
Εγγύηση στην Αίτηση είναι προαιρετική. 

 

 
 

 

 

 
 

 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας οκ από το pop-up 
παράθυρο: 
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 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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18.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια Λειτουργίας Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης 

Γενική/Ιδιωτική και πατάει το κουμπί αναζήτηση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Με το κουμπί επιλογή ανακτάται η έγκριση 
Λειτουργίας Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης Γενική/Ιδιωτική και ο χρήστης μπορεί 

να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων Άδειας ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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Ο χρήστης από αυτό το σημείο μπορεί να υποβάλλει είτε : 

  Αίτηση Τροποποίησης είτε  

 Αίτηση Ανάκλησης 
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19. Άδεια Λειτουργίας Αποθήκης Ανεφοδιασμού 

19.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Λειτουργίας Αποθήκης Ανεφοδιασμού και ο σχετικός 

τύπος της Άδειας.  
 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Λειτουργίας Αποθήκης 

Ανεφοδιασμού η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της 
Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  

 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 

- Αριθμός Έγκρισης απλουστευμένης διαδικασίας εφοδιασμού 

(υποχρεωτικό πεδίο) 
- Τα Στοιχεία Αποθήκης (υποχρεωτικό πεδίο) 
- Ο Τόπος και είδος Λογιστικών Καταχωρήσεων (υποχρεωτικό πεδίο) 
- Εγγύηση (προαιρετικό πεδίο) 
- Εμπορεύματα που θα Εισέρχονται στην Αποθήκη   (προαιρετικό πεδίο) 

 

 Επιλέγεται από λίστα για τον δικαιούχο της Άδειας η άδεια απλουστευμένων 

διαδικασιών Εισαγωγών/Εξαγωγών. Αυτή είναι απαραίτητη για να γίνει υποβολή της 
Αίτησης. 

 

 
 

 Καταχωρούνται πρώτα τα Στοιχεία της Αποθήκης. Το Τελωνείο ελέγχου επιλέγεται 

από λίστα. Πληκτρολογείται και το ΑΦΜ του Κατόχου και με tab επιστρέφεται η 

Επωνυμία του.  
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 σχετικά με την Εγγύηση καταχωρείται ο αριθμός Εγγύησης (καθεστώς ΕΔΕ 

Εισαγωγής) και με tab εμφανίζεται το ποσό και η κατάσταση της εγγύησης. Η 
Εγγύηση στην Αίτηση είναι προαιρετική. 

 

 
 

 
 Σχετικά με τα Εμπορεύματα που θα εισέρχονται στην Αποθήκη καταχωρείται ο 

Κωδικός ΣΟ και η ποσότητα. 
 

Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και 

επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του.  
 

Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? στο πεδίο 

κωδικός ΣΟ: 
 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. 

Συμπληρώνοντας τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και έπειτα 
πατώντας το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να επιλέξει και 
περιγραφή του προϊόντος.    
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Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι που 
αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν 

ταυτόχρονα πολλά προϊόντα. Τέλος με την επιλογή Ενημέρωση τα προϊόντα που 
επιλέχθηκαν μεταφέρονται και ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 

 

 
 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να διαγράψει κάποια προϊόντα επιλέγει για τα 

προϊόντα αυτά το κουτάκι δεξιά και κάτω από την ετικέτα Διαγραφή και έπειτα επιλέγει 

Διαγραφή Γραμμής.  
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 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή, επιλέγοντας οκ από το pop-up 

παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 
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 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια¨. 

 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

Ο χρήστης μπορεί είτε να τροποποιήσει είτε να ακυρώσει την αίτηση του από το μενού ενεργειών.   

19.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια Λειτουργίας Ανεφοδιασμού και επιλέγει αναζήτηση. 
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 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση 

Λειτουργίας Ανεφοδιασμού και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 

έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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20. Άδεια Χρήσης Εγγύησης/ Σύσταση Συνολικής 
Εγγύησης (Τύπος 1) 

20.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια χρήσης Εγγύησης και ο τύπος της Άδειας Σύσταση 

Συνολικής Εγγύησης-Τύπος 1.  
 

 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 

 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Σύσταση Συνολικής Εγγύησης η 

οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 
ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
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 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή στην 

οποία απευθύνεται η αίτηση, οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος 
και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το 

σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο 
χρήστης).  

 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Πρόσθετα Στοιχεία Άδειας 

- Εγγυήσεις 
- Συμπληρωματικά έγγραφα 
 

 
 Στα Πρόσθετα Στοιχεία Άδειας συμπληρώνονται το Ποσό Αναφοράς και το Ποσοστό 

και εμφανίζεται αυτόματα το ποσό κάλυψης. Επίσης συμπληρώνεται και η ένδειξη 

Απεριορίστου/περιορισμένης Ισχύος και τα λοιπά υποχρεωτικά πεδία: 
 

 
 

 Στις Εγγυήσεις πληκτρολογείται ο Αριθμός Εγγύησης και με tab εμφανίζονται το ποσό 

και η κατάσταση της Εγγύησης αυτόματα από το Υποσύστημα Εγγυήσεων. Με την 
επιλογή Εισαγωγή Γραμμής μπορούν να καταχωρηθούν πολλές εγγυήσεις. Σε 

περίπτωση σφάλματος επιτρέπεται Διαγραφή και η εγγύηση πρέπει να καταχωρηθεί 
εκ νέου. 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 171 - 296 

 

Οι εγγυήσεις είναι προαιρετικές στην Αίτηση αλλά υποχρεωτικές κατά την έκδοση της 
Άδειας (τουλάχιστον μία). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή, επιλέγοντας οκ από το pop-up 

παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
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πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
 

 

20.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια χρήσης εγγύησης  

 Τύπος άδειας: Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπος 1  και επιλέγει αναζήτηση. 
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 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Με το κουμπί επιλογή ανακτάται η έγκριση 

Σύστασης Συνολικής Εγγύησης και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 
έγκρισης. 

 

 Τα πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με την αίτηση είναι το πεδίο των Πιστοποιητικών 

(υποχρεωτικό) όπως και τα Στοιχεία της Άδειας που πρέπει να συμπληρωθούν από 
τον Τελωνειακό Υπάλληλο για να εκδοθεί η  Άδεια. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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21. Άδεια Απαλλαγής Εγγύησης (Τύπος 0) 

21.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια χρήσης Εγγύησης και ο τύπος της Άδειας Απαλλαγή 

Εγγύησης-Τύπος 0.  
 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Απαλλαγής Εγγύησης η οποία 

χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή, οι 

παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία 

του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου 

του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Πρόσθετα Στοιχεία Άδειας 

- Εγγύηση (μόνο μία επιτρέπεται) 
- Πιστοποιητικά 

- Συμπληρωματικά έγγραφα 
 

 

 Στα Πρόσθετα Στοιχεία Άδειας συμπληρώνεται το Ποσό Αναφοράς και τα λοιπά 

υποχρεωτικά πεδία: 

 

 
 

 
 Στις Εγγυήσεις πληκτρολογείται ο Αριθμός Εγγύησης και με tab εμφανίζονται το ποσό 

και η κατάσταση της Εγγύησης αυτόματα από το Υποσύστημα Εγγυήσεων. Μόνο 

διαγραφή επιτρέπεται σε περίπτωση σφάλματος και η εγγύηση πρέπει να 
καταχωρηθεί εκ νέου. 

Η εγγύηση είναι προαιρετική στην Αίτηση αλλά υποχρεωτική κατά την έκδοση της 
Άδειας. 
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 Στα Πιστοποιητικά καταχωρούνται τα υποχρεωτικά πεδία. Ο χρήστης καταχωρεί και 

το Αναγνωριστικό, τον τύπο του και την χώρα και με tab στο Αναγνωριστικό 

εμφανίζεται αυτόματα η επωνυμία του αναγνωριστικού από το Υποσύστημα Μητρώο 
Συναλλασσομένων. 

 

 
  

 
 

 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή, επιλέγοντας οκ από το pop-up 
παράθυρο: 
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 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από το κουμπί Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης ο 

χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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21.2. Εμφάνιση ’Αδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια χρήσης εγγύησης και επιλέγει αναζήτηση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την  επιλογή ανακτάται η έγκριση 

Απαλλαγής Εγγύησης και ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει ορισμένα στοιχεία (τα 

στοιχεία της αρχικής αίτησης από την φόρμα των αιτήσεων παραμένουν 
αμετάβλητα). 

 
 Το μόνο πρόσθετο στοιχείο σε σχέση με την αίτηση είναι ο Κανονισμός που πρέπει να 

συμπληρωθεί από τον Τελωνειακό Υπάλληλο για να παραχθεί η Εκτύπωση της Άδειας. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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22. Άδεια Εγγύησης Μεμονωμένης Πολλαπλής 
Χρήσης (Τύπος 9) 

22.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια χρήσης Εγγύησης και ο τύπος της Άδειας Εγγύηση 

Μεμονωμένη πολλαπλής χρήσης-Τύπος 9.  
 

 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 
 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγγύησης Μεμονωμένης πολλαπλής 

χρήσης η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης 
και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
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 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  

 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Πρόσθετα Στοιχεία Άδειας 

- Εγγύηση (μόνο μία επιτρέπεται) 
- Συμπληρωματικά έγγραφα 

 
 

 

 Στα Πρόσθετα Στοιχεία Άδειας είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και ο Αναφερόμενος 

Αριθμός Άδειας Χρήσης Εγγύησης τύπου 0 ή 1. Συμπληρώνοντας το Ποσό Αναφοράς 
και το Ποσοστό εμφανίζεται αυτόματα το ποσό κάλυψης. Επίσης συμπληρώνεται και 

η ένδειξη Απεριορίστου/περιορισμένης Ισχύος και τα λοιπά υποχρεωτικά πεδία: 

 

 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 183 - 296 

 

Στις Εγγυήσεις πληκτρολογείται ο Αριθμός Εγγύησης και με tab εμφανίζονται το ποσό και η 
κατάσταση της Εγγύησης αυτόματα από το Υποσύστημα Εγγυήσεων. Μόνο διαγραφή επιτρέπεται 

σε περίπτωση σφάλματος και η εγγύηση πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου. 
Η εγγύηση είναι προαιρετική στην Αίτηση αλλά υποχρεωτική κατά την έκδοση της Άδειας. 

 

 
  

 
 

 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή, πατώντας ΟΚ από το pop-up παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή  Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 
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Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

22.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια χρήσης εγγύησης και επιλέγει αναζήτηση. 
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 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση 

Εγγύησης Μεμονωμένης πολλαπλής χρήσης και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα 
στοιχεία της έγκρισης. 

 
 Το μόνο πρόσθετο στοιχείο σε σχέση με την αίτηση είναι ο Κανονισμός που πρέπει να 

συμπληρωθεί από τον Τελωνειακό Υπάλληλο για να παραχθεί η Εκτύπωση της Άδειας.  

 

 
 

 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων Αίτησης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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23. Άδεια Εγγύησης Μεμονωμένης με Τίτλους (Τύπος 
4) 

23.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια χρήσης Εγγύησης και ο τύπος της Άδειας Εγγύηση 

Μεμονωμένης με Τίτλους- Τύπος 4.  

 
 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 

 

Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγγύηση Μεμονωμένης με Τίτλους, 
η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και 

στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  
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 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Πρόσθετα Στοιχεία Άδειας (υποχρεωτικά) 

- Αντιπρόσωποι σε άλλες Χώρες  (προαιρετικό πεδίο) 
- Εγγυήσεις (μόνο μία, υποχρεωτικό πεδίο) 

- Τίτλοι (υποχρεωτικό πεδίο) 

- Συμπληρωματικά έγγραφα  (προαιρετικό πεδίο) 
 

 

 Στα Πρόσθετα Στοιχεία Άδειας συμπληρώνονται  τα πεδία  Αριθμός Τίτλων και η 

ένδειξη Απεριόριστος Αριθμός. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ένδειξη Απεριόριστος 
Αριθμός τότε ο αριθμός Τίτλων και το ποσό Αναφοράς δεν συμπληρώνονται, 

διαφορετικά τα πεδία αυτά πρέπει να συμπληρωθούν. Επίσης συμπληρώνεται και η 
ένδειξη Απεριορίστου/περιορισμένης Ισχύος και τα λοιπά υποχρεωτικά πεδία: 

 

 
 

 Στην ενότητα Αντιπρόσωποι σε άλλες χώρες συμπληρώνονται για κάθε χώρα η 

Επωνυμία και η Διεύθυνση του αντιπροσώπου. Με το κουμπί Εισαγωγή Γραμμής 

μπορούν να καταχωρηθούν πολλοί Αντιπρόσωποι. Σε περίπτωση σφάλματος 
επιτρέπεται Διαγραφή και η εγγύηση πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου. 
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 Στις Εγγυήσεις πληκτρολογείται ο Αριθμός Εγγύησης και με tab εμφανίζονται το 

ποσό, η κατάσταση της Εγγύησης, ο Αριθμός Τίτλων και το Ποσό ανά Τίτλο αυτόματα 
από το Υποσύστημα Εγγυήσεων. Σε περίπτωση σφάλματος επιτρέπεται Διαγραφή και 

η εγγύηση πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου. 
Η εγγύηση είναι προαιρετική στην Αίτηση, αλλά υποχρεωτική κατά την έκδοση της 

Άδειας. 
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 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας ΟΚ από το pop-up 
παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία, η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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23.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια χρήσης εγγύησης 

 Τύπος άδειας: Μεμονωμένη με τίτλους 4  και επιλέγει αναζήτηση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση 

Εγγύησης Μεμονωμένης με Τίτλους και ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει ορισμένα 
στοιχεία (τα στοιχεία της αρχικής αίτησης από την φόρμα των αιτήσεων παραμένουν 

αμετάβλητα).   

 
 Τα μόνο πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με την αίτηση είναι ο Κανονισμός που πρέπει να 

συμπληρωθεί από τον Τελωνειακό Υπάλληλο για να παραχθεί η Εκτύπωση της Άδειας.   
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στα Γενικά 

Στοιχεία Άδειας ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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Ο χρήστης από το μενού ενεργειών έχει 2 δυνατότητες: είτε για Αίτηση Τροποποίησης, είτε για 

Αίτηση Ανάκλησης.   
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24. Άδεια Εγκεκριμένου Ζυγιστή 

24.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Εγκεκριμένου Ζυγιστή και ο αντίστοιχος τύπος της 

Άδειας.  

 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγκεκριμένου Ζυγιστή. 

 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή, οι 

παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία 

του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου 
του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  

 
 Ακόμη καταχωρούνται τα εξής στοιχεία: 

 

- Λιμάνι Εκφόρτωσης (υποχρεωτικό πεδίο) 
- Χρόνος ενημέρωσης τελωνείου πριν την ζύγιση (υποχρεωτικό πεδίο) 

- Χώροι πραγματοποίησης ζύγισης (υποχρεωτικό πεδίο) 
- Περιγραφή εξοπλισμού ζύγισης (υποχρεωτικό πεδίο) 
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- Συμπληρωματικά έγγραφα  (προαιρετικό πεδίο) 

 

 

 

 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας ΟΚ από το pop-up 

παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
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 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση, οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

24.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια υπαγωγής στο καθεστώς Εγκεκριμένου Ζυγιστή και επιλέγει αναζήτηση. 
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 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση του 
Εγκεκριμένου Ζυγιστή και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 

 

 

 
 

 
 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζονται στα Γενικά 

Στοιχεία Άδειας ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης. 
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 Ο χρήστης από το μενού ενεργειών έχει 2 δυνατότητες: είτε για Αίτηση Τροποποίησης, 

είτε για Αίτηση Ανάκλησης   
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25. Άδεια Χρήσης Απλουστευμένων Διαδικασιών 
Εισαγωγών-Εξαγωγών/ Απλούστευση Συνολική 

 

 

25.1. Υποβολή Αίτησης 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 

 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Χρήσης Απλουστευμένων Διαδικασιών Εισαγωγών-

Εξαγωγών και ο τύπος της Άδειας Απλούστευση Συνολική. 
Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Χρήσης Απλουστευμένων 

Διαδικασιών Εισαγωγών-Εξαγωγών.  
Για να εμφανιστεί η καρτέλα που αντιστοιχεί στην ενότητα Συμπληρωματικά στοιχεία-

Εισαγωγή, θα πρέπει ο χρήστης στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης να επιλέξει 

στο πεδίο απλουστευμένη διαδικασία έναν ή περισσότερους τύπους καθεστώτων 
Εισαγωγών δηλαδή:  

 
- Εισαγωγές – Ελεύθερη Κυκλοφορία 
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-  Εισαγωγές-Τελωνειακή Αποταμίευση 

- Εισαγωγές-Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή 

- Εισαγωγές-Προσωρινή εισαγωγή 

- Εισαγωγές- Ειδικός προορισμός 

- Εισαγωγές- Εξαγωγή 
- Εισαγωγές - Επανεξαγωγή 

- Εισαγωγές- Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή 

 
 Για να εμφανιστεί η καρτέλα που αντιστοιχεί στην ενότητα Συμπληρωματικά στοιχεία-

Εξαγωγή θα πρέπει ο χρήστης στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης να επιλέξει 

στο πεδίο απλουστευμένη διαδικασία έναν ή περισσότερους τύπους καθεστώτων 
Εξαγωγών δηλαδή: 
  

- Εξαγωγές-Εξαγωγή 

- Εξαγωγές-Επανεξαγωγή 
- Εξαγωγές-Εξαγωγή για Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή 

 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης). Ακόμη, συμπληρώνονται τα 

εξής στοιχεία: 
- Στοιχεία Επικοινωνίας 

- Υποβολή των Διασαφήσεων 
- Απλουστεύσεις 

- Είδος Άδειας Απλούστευσης 
- Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)  

- Άδειες για Τελωνειακά Καθεστώτα για τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν απλουστευμένες διαδικασίες 
- Κύριες Λογιστικές Καταχωρήσεις 

- Συμπληρωματικά Έντυπα 
- Παρατηρήσεις 
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 Σχετικά με την ενότητα Απλουστευμένη διαδικασία επιλέγονται οι τύποι καθεστώτος 

από λίστα: 

 

 
 

Έπειτα για κάθε καθεστώς μπορεί να επιλεγεί η διαδικασία στον οριζόμενο τόπο ή και 

τύπος απλούστευσης από λίστα τιμών 

 

 

και μόνο για την περίπτωση της Τελωνειακής Αποταμίευσης πρέπει να οριστεί και ο 
τύπος Αποθήκης από λίστα τιμών: 

 

 

 Στην καρτέλα Συμπληρωματικά Στοιχεία-Εισαγωγή καταχωρούνται: 

 
-Καταχωρήσεις σχετικές με το καθεστώς 
 Τόπος στον οποίο τηρούνται οι καταχωρήσεις 

Είδος καταχωρήσεων 

Άλλες σχετικές πληροφορίες 

-Είδος εμπορευμάτων 
-Τελωνειακό Καθεστώς 

-Εγκεκριμένοι τόποι εμπορευμάτων/τελωνείο (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 
-Τελωνείο(-α) για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό 

καθεστώς (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

 -Τελωνείο ελέγχου 
-Είδος Απλουστευμένης Διασάφησης 

-Συμπληρωματικές πληροφορίες/προϋποθέσεις 
 

 Σχετικά με το είδος εμπορευμάτων επιλέγονται: 
- Κωδικός ΣΟ Από 

- Κωδικός ΣΟ Έως 
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Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ Από 
και επιλέγοντας tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Το ίδιο ισχύει και για το 

πεδίο Κωδικός ΣΟ Έως, που είναι υποχρεωτικό. 
Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να επιλέξει το σύμβολο ? κάτω από 

το πεδίο κωδικός ΣΟ Από: 
 

 
 

Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. 

Συμπληρώνοντας τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και 
έπειτα πατώντας το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να 

επιλέξει και περιγραφή του προϊόντος.    
 

 

 
 

Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το κουμπί 
Επιλογή που αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει και αυτόματα μεταφέρονται 

τα στοιχεία του προϊόντος στην φόρμα Συμπληρωματικά Στοιχεία-Εισαγωγή. 
 

 Σχετικά με τελωνειακό καθεστώς. 
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Αν ο χρήστης ανάλογα με τον Τύπο Καθεστώτος που έχει επιλέξει στην καρτέλα 
Γενικά Στοιχεία Αίτησης πρέπει να επιλέξει για κάθε τύπο καθεστώτος τουλάχιστον 

ένα τελωνειακό Καθεστώς από την λίστα τιμών που ακολουθεί: 
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 Στην καρτέλα Συμπληρωματικά Στοιχεία-Εξαγωγή καταχωρούνται: 

 

-Καταχωρήσεις σχετικές με τη διαδικασία 
 Τόπος στον οποίο τηρούνται οι καταχωρήσεις 

Είδος καταχωρήσεων 
Άλλες σχετικές πληροφορίες 

-Είδος εμπορευμάτων 
-Τελωνειακό Καθεστώς 

-Εγκεκριμένοι τόποι εμπορευμάτων/τελωνείο 

-Τελωνείο(-α) για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό 
καθεστώς 

-Τελωνείο ελέγχου 
-Είδος Απλουστευμένης Διασάφησης 

-Συμπληρωματικές πληροφορίες/προϋποθέσεις 
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Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες επιλέγεται 
Υποβολή Αίτησης. Στην συνέχεια ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας ok από 

το pop-up παράθυρο: 
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 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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25.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια Χρήσης Απλουστευμένων Διαδικασιών Εισαγωγών-Εξαγωγών 

προκειμένου να αναζητήσει την αντίστοιχη έγκριση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση της 

Χρήσης Απλουστευμένων Διαδικασιών Εισαγωγών-Εξαγωγών και ο χρήστης μπορεί να 
εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
 

 
 

25.3. Τελωνειακές Σφραγίδες Εξαγωγέα 

 Μετά την έκδοση της άδειας από την καρτέλα Συμπληρωματικά Στοιχεία-Εξαγωγές η 

αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει την άδεια με τις Τελωνειακές Σφραγίδες. 
 

 
 

 
Ο χρήστης, επιλέγοντας το κουμπί Λεπτομέρειες Τελωνειακές Σφραγίδες εμφανίζεται 

το παράθυρο Αριθμοί Τελωνειακών Σφραγίδων: 
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 Το κουτάκι Ανενεργή δηλώνει ότι ο αριθμός αυτός είναι ανενεργός στην περίπτωση: 
 

-Απώλειας 
-Χρησιμοποίησης 

-Καταστροφής 
-κλοπής 

κ.λ.π. 
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26. Άδεια ΑΕΟ 

26.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 
 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια ΑΕΟ και ο τύπος της Άδειας. Οι τύποι που μπορούν να 

επιλεγούν είναι: 
 

- Απλουστεύσεις 

- Ασφάλεια και Προστασία 
- Απλουστεύσεις και Ασφάλεια και Προστασία 

 
 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. Ένας δικαιούχος επιτρέπεται να έχει μόνο μία άδεια ΑΕΟ και ενός 

μόνο τύπου. Στην περίπτωση που απαιτηθεί άλλος τύπος άδειας ΑΕΟ ο προηγούμενος 

τύπος πρέπει να ανακληθεί και να υποβληθεί αίτηση για τον νέο τύπο. 
 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης ΑΕΟ η οποία χωρίζεται σε δύο 

ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία 
της αίτησης.  
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 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή και οι 

παρατηρήσεις (προαιρετικά). Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από 

το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ ή EORI που 
πληκτρολόγησε ο Χρήστης). Αν ο δικαιούχος δεν έχει EORI η διαδικασία δεν μπορεί 

να προχωρήσει καθ’ όσον το Σύστημα ελέγχει από το Μητρώο (ακόμη και στην 
περίπτωση που πληκτρολογηθεί ΑΦΜ στο προηγούμενο παράθυρο) αν ο δικαιούχος 

έχει EORI. Τα πεδία Αριθμός ΑΦΜ, Αναγνώρισης συναλλασσομένου ΤΙΝ, νομικής 

αναγνώρισης επιστρέφονται αυτόματα από το Σύστημα. 
 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία καταχωρούνται: 

 
- Νομικό Καθεστώς Αιτούντος (υποχρεωτικό πεδίο)  

- Ημερομηνία σύστασης  (υποχρεωτικό πεδίο) 
- Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (AEO) (εμφανίζεται αυτόματα μετά την 

έκδοση της Άδειας) 

- Διεύθυνση εγκατάστασης (υποχρεωτικό πεδίο) 
-Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (υποχρεωτικό 

πεδίο) 
- Υπεύθυνος Επικοινωνίας (υποχρεωτικό πεδίο) 

- Διεύθυνση Αλληλογραφίας (υποχρεωτικό πεδίο) 
- Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας (υποχρεωτικό πεδίο) 

- Κράτη μέλη όπου εκτελούνται δραστηριότητες σχετικά με τελωνειακές 

συναλλαγές (υποχρεωτικό πεδίο) 
- Πληροφορίες διέλευσης συνόρων (υποχρεωτικό πεδίο) 

- Ήδη χορηγηθείσες απλουστεύσεις ή διευκολύνσεις, πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 14ια παράγραφος 4. 

- Γραφείο διαχείρισης τελωνειακών εγγράφων (υποχρεωτικό πεδίο) 
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- Αρμόδιο γραφείο χορήγησης όλων των τελωνειακών εγγράφων 
- Γραφείο τήρησης κύριων λογιστικών καταχωρήσεων 

-Ο/Η Αιτ(ών)-(ούσα). Συμπληρώνεται ένδειξη σχετικά με την δημοσίευση 
των πληροφοριών, το όνομα και η ιδιότητα του αιτούντος, ο αριθμός 

παραρτημάτων και η ημερομηνία. 
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 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας ΟΚ από το pop-up 
παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε      

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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26.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια ΑΕΟ 

 Τύπο  Άδειας και επιλέγει αναζήτηση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία.  Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η 
έγκριση ΑΕΟ και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων της Αίτησης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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Ο χρήστης από το μενού των ενεργειών έχει τη δυνατότητα για : 

 αίτηση τροποποίησης 

 αίτηση ανάκλησης 

 εκτύπωση 
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27. Άδεια Γενικής Χρήσης / Συνολικής Εγγύησης 

27.1.  Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Γενικής Χρήσης και ο τύπος της Άδειας. Οι τύποι Άδειας 

Γενικής Χρήσης που μπορούν να επιλεγούν είναι: 

 

 Για άδεια συνολικής εγγύησης που αφορά τη χρήση ειδικού καθεστώτος εκτός της 

διαμετακόμισης ή τη λειτουργία αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης: 
 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1SF – 100% Π.Α. – πλην 

Διαμετακόμισης (100% του ποσού αναφοράς), 
 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1SH – 50% Π.Α. – πλην 

Διαμετακόμισης (50% του ποσού αναφοράς), 
 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1ST – 30% Π.Α. – πλην 

Διαμετακόμισης (30% του ποσού αναφοράς), 

 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 0SW – 0% Π.Α. – πλην Διαμετακόμισης 
(απαλλαγή από τη σύσταση συνολικής εγγύησης), 

 Για άδεια συνολικής εγγύησης που αφορά τη χρήση άδειας απλουστευμένων 

διαδικασιών (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία) ή άλλη άδεια: 
 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1CF – 100% Π.Α. – πλην 

Διαμετακόμισης (100% του ποσού αναφοράς), 
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 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1CT – 30% Π.Α. – πλην Διαμετακόμισης 
(30% του ποσού αναφοράς - κάτοχοι άδειας AEOC). 

 
 Μόνο ένας τύπος άδειας επιτρέπεται να επιλεγεί που οδηγεί στην έκδοση της 

αντίστοιχης άδειας. 

 Επιλέγεται ο τύπος Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1SF – 100% Π.Α. – πλην 

Διαμετακόμισης (η λειτουργία των υπολοίπων τύπων αδειών είναι παρόμοια). Με 
επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγκεκριμένοι Εξαγωγείς η οποία έχει μια 

ενότητα «Γενικά Στοιχεία Αίτησης».   

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή, η Γενική 

Άδεια, οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα 
στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 

Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης). 

 

 Το πεδίο «Γενική Άδεια» συμπληρώνεται με τα βασικά χαρακτηριστικά της άδειας 

που έχει επιλεγεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη κωδικοποίηση (π.χ. 1SF – 
100% Π.Α.). 

 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας οκ από το pop-up 

παράθυρο: 
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 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το 

σημείο αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή 
όχι την αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση 

αίτησης, ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση 

της Αίτησης γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
 

 

27.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από τη φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 
 

 Κατηγορία άδειας: Γενικής Χρήσης  

 Τύπος  Άδειας: Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1SF -100% Π.Α.- πλην 
Διαμετακόμισης και επιλέγει Αναζήτηση. 
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Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση Αίτηση σε 

επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση της Σύσταση Συνολικής Εγγύησης 

Τύπου 1SF -100% Π.Α.- πλην Διαμετακόμισης και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 
έγκρισης 

 

 
 

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται ο Αριθμός Άδειας 
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Ο χρήστης μπορεί από το μενού ενεργειών να υποβάλλει: α) αίτηση τροποποίησης, β) αίτηση 

ανάκλησης  
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28. Άδεια Φορολογικής Αποθήκης Οχημάτων 

28.1.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 Επιλέγεται η Κατηγορία Άδειας και ο τύπος της Άδειας Φορολογικής Αποθήκης 

Οχημάτων Γενική. Οι διαθέσιμοι τύποι Αδειών είναι: 

 
 Άδεια Φορολογικής Αποθήκης Οχημάτων Γενική 

 Άδεια Φορολογικής Αποθήκης Οχημάτων Ατομική 

  
 Ένας μόνο τύπος Άδειας μπορεί να επιλεγεί και ο κάθε τύπος οδηγεί σε ξεχωριστή 

Άδεια. 

 
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Φορολογικής Αποθήκης η οποία 

χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης. 

 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή, οι 

παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία 

του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου 

του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται: 
 

- τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης 

- οι Εγγυήσεις Αποθήκης (προαιρετικά) 
- οι Τύποι Αυτοκινήτων (πολλοί τύποι-από λίστα) 

- οι δραστηριότητες (πολλές δραστηριότητες λίστα) 
- η Λογιστική Αποθήκης 

- τα Συμπληρωματικά έγγραφα 

  
 Σχετικά με τα Στοιχεία Αποθήκης επιλέγεται η Επωνυμία, το Τελωνείο Ελέγχου και τα 

στοιχεία της Διεύθυνσης Αποθήκης. Στον Διαχειριστή καταχωρείται το ΑΦΜ και με tab 

επιστρέφονται τα στοιχεία του από το Μητρώο. 
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 Σχετικά με τις Εγγυήσεις καταχωρούνται ο τύπος παραστατικού της εγγύησης και το 

ποσό. 
Τα στοιχεία αυτά έχουν μόνο πληροφοριακή αξία καθ’ όσον οι Εγγυήσεις που τελικά 

θα ισχύσουν για την αποθήκη αυτή καταχωρούνται από την άδεια του Αποθηκευτή 
Οχημάτων. Εκεί καταχωρούνται τα GRN που έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως στο 

Υποσύστημα των Εγγυήσεων. Όπως θα δούμε στην συνέχεια οι εγγυήσεις αυτές 
εμφανίζονται και στην Άδεια Αποθήκης (μετά την καταχώρησή τους από την Άδεια 

του Αποθηκευτή) και επομένως οι Εγγυήσεις που καταχωρούνται στην Αίτηση της 

Αποθήκης Οχημάτων δεν μεταφέρονται και στην άδεια Αποθήκης Οχημάτων. 
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 Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων με την επιλογή Ενέργειες 

επιλέγουμε -Υποβολή Αίτησης.  
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 Στην συνέχεια επιβεβαιώνουμε την υποβολή επιλέγοντας OK από το pop-up 

παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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28.1.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από τα κριτήρια της φόρμας αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια Φορολογικής Αποθήκης Οχημάτων προκειμένου να αναζητήσει την αντίστοιχη 

έγκριση  
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 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση της 
φορολογικής αποθήκης Οχημάτων και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 

έγκρισης. 
 

 

 
 

 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην Καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης. Η άδεια θα τίθεται 

σε ισχύ με την σύνδεσή της σε άδεια Αποθηκευτή Οχημάτων. 
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28.2. Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή Οχημάτων 

28.2.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 
 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 
Αίτησης 
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 Επιλέγεται η κατηγορία και ο τύπος της Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή Οχημάτων. 
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγκεκριμένου Αποθηκευτή 

Οχημάτων η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της 
Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης. 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή, οι 

παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία 

του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου 
του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
 

 

 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται:  
 

- τα στοιχεία των φορολογικών αποθηκών με τις Εγγυήσεις 

τους 
- οι Τύποι Αυτοκινήτων (πολλοί τύποι-από λίστα). Πρέπει να 

είναι υπερσύνολο των τύπων των αυτοκινήτων των 
Αποθηκών 

- οι δραστηριότητες (πολλές δραστηριότητες λίστα). Πρέπει να 

είναι υπερσύνολο των δραστηριοτήτων των Αποθηκών 
- η Λογιστική Αποθήκης 

- τα Συμπληρωματικά έγγραφα 
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 Σχετικά με τις Φορολογικές Αποθήκες καταχωρούνται στο πεδίο Αρ. Άδειας Αποθήκης 

οι αριθμοί Αδείας Αποθηκών Οχημάτων. Επιλέγοντας Εισαγωγή Γραμμής ο χρήστης 
μπορεί να καταχωρήσει πολλούς αριθμούς Αδειών Αποθηκών. Κατά την Καταχώρηση 

του αριθμού Άδειας Αποθήκης Οχημάτων (επιλέγοντας tab) ελέγχεται αν το ΑΦΜ του 
Δικαιούχου της Άδειας Αποθήκης συμπίπτει με το ΑΦΜ Άδειας Αποθηκευτή. Εξαίρεση 

αποτελεί η Άδεια Αποθήκης Γενικής Χρήσης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
άδεια άλλου Αποθηκευτή (τα ΑΦΜ δικαιούχου Αποθήκης και Αποθηκευτή μπορεί να 

είναι διαφορετικά).  

 
Στην συνέχεια, μετά την καταχώρηση κάθε Αποθήκης ο χρήστης και για κάθε Άδεια 

Αποθήκης καταχωρεί τις Εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις μπορεί να είναι πολλές ανά Άδεια 
Αποθήκης. Ειδικά στην περίπτωση που η Αποθήκη είναι Γενικής Χρήσης θα πρέπει 

εκτός του GRN της Εγγύησης να καταχωρηθεί και το ΑΦΜ Υπόχρεου διότι ελέγχεται η 

ύπαρξη του GRN της Εγγύησης σε συνδυασμό με το ΑΦΜ Υπόχρεου. Στην περίπτωση 
ατομικής Αποθήκης το ΑΦΜ Υπόχρεου δεν καταχωρείται διότι θεωρείται ότι είναι ίδιο 

με το ΑΦΜ του δικαιούχου της Άδειας Αποθηκευτή Οχημάτων. 
 

Μετά την συμπλήρωση του ΑΦΜ Υπόχρεου (αν υπάρχει σύμφωνα με τα παραπάνω) 

και του Αριθμού Εγγύησης με tab επιστρέφονται από το Υποσύστημα Εγγυήσεων το 
Ποσό και η Κατάσταση της Εγγύησης. Ακόμη επιλέγοντας Στοιχεία Εγγύησης 

εμφανίζονται λεπτομέρειες της εγγύησης από το pop-up παράθυρο: 
 

 
 
και με την επιλογή επιστροφή επιστρέφει ο χρήστης στην Καρτέλα Ειδικά Στοιχεία 

Αίτησης-1. 
 

 
 

 Ο χρήστης επιλέγοντας Στοιχεία Αποθήκης εμφανίζεται pop-up παράθυρο με 

τα στοιχεία της Αποθήκης αυτής. Με την επιλογή Επιστροφή επιστρέφει ο 
χρήστης στην Καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 
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 Στην Αίτηση Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή Οχημάτων οι εγγυήσεις είναι 

προαιρετικές. 
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Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες 
επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στην συνέχεια επιβεβαιώνουμε την υποβολή 

επιλέγοντας ok από το pop-up παράθυρο:  
 

 
 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
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 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

28.2.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από τα κριτήρια της φόρμας αναζήτησης αδειών επιλέγει: 
 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή Οχημάτων προκειμένου να 

αναζητήσει την αντίστοιχη έγκριση. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση του 

Εγκεκριμένου Αποθηκευτή Οχημάτων και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία 
της έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην Καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων της Αίτησης, ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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28.2.3. Εμφάνιση των Εγκεκριμένων Αποθηκευτών Οχημάτων και Εγγυήσεων 

από την Άδεια Φορολογικής Αποθήκης Οχημάτων 

Μετά την έκδοση της Άδειας του Εγκεκριμένου Αποθηκευτή Οχημάτων ο χρήστης έχει την 
δυνατότητα από την Άδεια Φορολογικής Αποθήκης Οχημάτων να εμφανίσει τα στοιχεία των 

Αποθηκευτών και των Εγγυήσεων που σχετίζονται με την Άδεια αυτή. Οι Αποθηκευτές μπορεί να 

είναι πολλοί μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για Αποθήκη Γενικής Χρήσης. 
 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από τα κριτήρια της φόρμας αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια Φορολογικής Αποθήκης Οχημάτων προκειμένου να 

αναζητήσει την αντίστοιχη έγκριση  
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 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Εκδοθείσα. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η Άδεια της φορολογικής 
αποθήκης Οχημάτων. Από την καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Άδειας -1 και στην ενότητα 

Εκδοθείσες Άδειες Εγκεκριμένου Αποθηκευτή Οχημάτων που αφορούν την Αποθήκη 
εμφανίζονται οι άδειες Εγκεκριμένων Αποθηκευτών με το συνολικό ποσό Εγγύησης. 

Πατώντας το κουμπί Στοιχεία Εγγύησης εμφανίζονται οι Εγγυήσεις (μπορεί να είναι 
πολλές εγγυήσεις ορισμένες σε κάθε αποθηκευτή). 
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29. Υποβολές Αιτήσεων –Εγκρίσεις Εθνικών Αδειών 
ΕΦΚ 
 

Συνοπτική περιγραφή 
Οι λειτουργίες Υποβολές Αιτήσεων-Εγκρίσεις Αδειών δίνουν τη δυνατότητα στον συναλλασσόμενο 
να υποβάλλει Αιτήσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και να εμφανίσει ή να τυπώσει άδειες. Στο 

Κεφάλαιο αυτό αναλύεται η λειτουργία της υποβολής για κάθε κατηγορία άδειας. Για τις 
λειτουργίες αυτές χρησιμοποιούνται οι φόρμες Αιτήσεις και Εγκρίσεις της βασικής Εισαγωγικής 

Σελίδας του Υποσυστήματος Άδειες-Εγκρίσεις. 

 
Προϋποθέσεις 
Ο ρόλος του χρήστη θα πρέπει να είναι Συναλλασσόμενος. 

Βασική προϋπόθεση της υποβολής των αιτήσεων είναι η ορθή συμπλήρωση όλων των 

υποχρεωτικών πεδίων τα οποία για να ξεχωρίζουν έχουν την τιμή τους σε πορτοκαλί πλαίσιο. 

 

29.1. Άδεια Φορολογικής Αποθήκης ΕΦΚ 

29.1.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 
 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
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 Επιλέγεται η κατηγορία και ο τύπος της Άδειας Φορολογική Αποθήκη ΕΦΚ.  

 
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Φορολογικής Αποθήκης η οποία 

χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης. 

 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή, οι 

παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία 

του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου 

του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
 

 

 
 

 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται τα προϊόντα, τα στοιχεία της 

φορολογικής αποθήκης, οι δραστηριότητες και ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης 

της αποθήκης. 
 Σχετικά με τα προϊόντα επιλέγονται: 

 η κατηγορία προϊόντος ΕΦΚ από λίστα τιμών κατηγοριών προϊόντων 
 ο κωδικός προϊόντος Seed από λίστα τιμών προϊόντων SEED 
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 Σε περίπτωση που συμπληρωθεί μόνο η κατηγορία προϊόντος χωρίς κωδικό προϊόντος 

Seed αυτό θα σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συσχετιζόμενοι με την 
κατηγορία αυτοί κωδικοί προϊόντων SEED. 

 

 

 

Παράδειγμα 

Για φορολογική αποθήκη που διακινεί όλα τα προϊόντα καπνού ο χρήστης επιλέγει 

από την ενότητα προϊόντα και από την λίστα Κατηγορία Προϊόντος την επιλογή 
“Βιομηχανοποιημένα Προϊόντα Καπνού Τ”. Στην στήλη προϊόν εμφανίζεται αυτόματα 

η επιλογή “όλα”. 

Εάν μία φορολογική αποθήκη διακινεί τσιγάρα και ψιλοκομμένο καπνό ο χρήστης 
επιλέγει: 

Στην λειτουργία κατηγορία προϊόντος την επιλογή “Βιομηχανοποιημένα Προϊόντα 
καπνού-Τ” και στήλη “προϊόν” επιλέγοντας τα: Τσιγάρα-T200 και ψιλοκομμένος 

καπνός για στρίψιμο-Τ400. 
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 Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων με το κουμπί Ενέργειες επιλέγουμε 

-Υποβολή Αίτησης.  
 

 
 

 Στην συνέχεια επιβεβαιώνει ο χρήστης την υποβολή επιλέγοντας ΟΚ από το pop-up 

παράθυρο:  
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 243 - 296 

 

 
 

29.1.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από τα κριτήρια της φόρμας αναζήτησης αδειών επιλέγει: 
 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Φορολογικής Αποθήκης ΕΦΚ προκειμένου να αναζητήσει την 

έγκριση της φορολογικής αποθήκης. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση της 

φορολογικής αποθήκης και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην Καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης. Η άδεια θα είναι 

εκδοθείσα και ενεργής την επόμενη μέρα της έγκρισης (την πρώτη φορά της 

δημιουργίας της η Άδεια Αποθήκης πρέπει να συνδεθείκαι με την Άδεια του 
Αποθηκευτή για να θεωρηθεί εγκριθείσα). Για να είναι η άδεια εκδοθείσα και ενεργής 

προηγείται αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος SEED της Κοινότητας με την άδεια 
αυτή από το Σύστημα.  
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 Επισήμανση: Όλες οι άδειες ΕΦΚ (άδειες Seed) έχουν ημερομηνία έναρξης ισχύος 

τουλάχιστον από την επόμενη της ημερομηνίας καταχώρησης. Παραμένουν σε 

κατάσταση – Άδεια σε Αναμονή έως στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας 
οπότε και η κατάσταση της άδειας γίνεται (αυτόματα από το σύστημα) Εκδοθείσα.  

 

29.2. Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή ΕΦΚ 

29.2.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 
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 Επιλέγεται η κατηγορία και ο τύπος της Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή ΕΦΚ. 
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγκεκριμένου Αποθηκευτή ΕΦΚ η 

οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης. 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο «Προς Τελωνειακή 

Αρχή», οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. 

Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 

Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται 

- τα προϊόντα (υποχρεωτικό),  
- οι φορολογικές αποθήκες (υποχρεωτικό),  
- η ειδική έγκριση (προαιρετικό), 
- οι εγγυήσεις  (προαιρετικό) και  
- οι δραστηριότητες (υποχρεωτικό). 

 Σχετικά με τα προϊόντα επιλέγονται: 
  η κατηγορία προϊόντος ΕΦΚ από λίστα τιμών κατηγοριών Προϊόντων 
 ο κωδικός προϊόντος Seed από λίστα τιμών προϊόντων SEED 
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 Σε περίπτωση που συμπληρωθεί μόνο η κατηγορία προϊόντος χωρίς κωδικό προϊόντος 

Seed αυτό θα σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συσχετιζόμενοι με την 
κατηγορία αυτοί κωδικοί προϊόντων SEED. 

 Παρατήρηση: Θα πρέπει τα προϊόντα και οι δραστηριότητες που ορίζονται στην 

αίτηση του αποθηκευτή να είναι ίδια με τα προϊόντα και τις δραστηριότητες των 
αδειών των αποθηκών που συνδέονται με την αίτηση του αποθηκευτή. 

 Στην ενότητα Φορολογικές Αποθήκες επιλέγονται μία ή περισσότερες αποθήκες ΕΦΚ.  
Επιλέγεται από την λίστα τιμών Αρ. Άδειας φορολογικών αποθηκών, ο αριθμός άδειας 
αποθήκης και αυτόματα εμφανίζονται τα στοιχεία της αποθήκης. Για κάθε αποθήκη 

καταχωρείται το ποσό εγγύησης αυτής της αποθήκης. Με το κουμπί Εισαγωγή 

Γραμμής μπορούμε να συνδέσουμε πολλές αποθήκες ΕΦΚ με την αίτηση του 
αποθηκευτή. 

 Στην ενότητα της ειδικής έγκρισης αν ο χρήστης επιλέξει άμεση παράδοση πρέπει να 

συμπληρώσει και τους τόπους άμεσης παράδοσης με τα αντίστοιχα τελωνεία ελέγχου. 
 Στην ενότητα Εγγυήσεις καταχωρούνται μία προς μία όλες οι εγγυήσεις που 

καλύπτουν το σύνολο των αποθηκών. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων αυτών 

καλύπτει το συνολικό ποσό αναφοράς των αποθηκών που ορίστηκε στο πεδίο των 

Φορολογικών Αποθηκών. 
Οι εγγυήσεις καλύπτουν το συνολικό ποσό αναφοράς των αποθηκών. Στην 

περίπτωση επιλογής κλιμακίου σε αποθήκη το ποσό και η εγγύηση δεν είναι 
υποχρεωτική. 

Ο κύριος Υπόχρεος της εγγύησης πρέπει να είναι ο ίδιος με τον δικαιούχο της άδειας 
και η εγγύηση να είναι ενεργής και να μην χρησιμοποιείται σε άλλη άδεια. Η εγγύηση 

στην υποβολή αίτησης είναι προαιρετική. Τα παραπάνω στοιχεία εισάγονται στην 

έγκριση προκειμένου να εκδοθεί η άδεια. 
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 Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες 

επιλέγεται Υποβολή Αίτησης.  

 

 
 

 Στην συνέχεια επιβεβαιώνει ο χρήστης την υποβολή επιλέγοντας ok από το pop-up 

παράθυρο:  
 

 
 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 
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 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 

29.2.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από τα κριτήρια της φόρμας αναζήτησης αδειών επιλέγει: 
 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή ΕΦΚ προκειμένου να αναζητήσει 

την έγκριση του εγκεκριμένου φορολογικού αποθηκευτή. 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Με το κουμπί επιλογή ανακτάται η έγκριση του 

εγκεκριμένου αποθηκευτή και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 

έγκρισης. 
 Στην καρτέλα ειδικά στοιχεία αίτησης-1 της έγκρισης και στην ενότητα εγγυήσεις 

επιλέγοντας ο χρήστης την επιλογή στοιχεία εγγύησης εμφανίζονται οι λεπτομέρειες 

της εγγύησης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης. Η άδεια θα είναι 

εκδοθείσα και ενεργής την επόμενη μέρα της έγκρισης. Για να είναι η άδεια εκδοθείσα 
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και ενεργής προηγείται αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος SEED της Κοινότητας 
με την άδεια αυτή από το Σύστημα.  
 

 

29.2.3. Πλοήγηση από την Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή στην Άδεια 
Αποθήκης και αντίστροφα 

 Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσα από την άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή 

να ανακτήσει και να προβάλλει όλες τις άδειες των φορολογικών αποθηκών που είναι 

συνδεδεμένες στην άδεια. Επιλέγοντας την άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή ο 

χρήστης μπορεί να μεταβεί στα στοιχεία της Αποθήκης μέσα από την καρτέλα ειδικά 
στοιχεία άδειας-1 από την ενότητα φορολογικές αποθήκες και με την επιλογή 

Προβολή. 
 

 
 
Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα και με Ok εμφανίζονται τα στοιχεία της άδειας της 

Αποθήκης. 
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Άδειας-1 εμφανίζεται δίπλα στο πεδίο Ένδειξη Κλιμακίου 

το Ποσό Εγγύησης που έχει ορισθεί στην άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Από 

την επιλογή Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει πάλι 
στην άδεια αυτή. 
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29.3. Άδεια Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ΕΦΚ 

29.3.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 

 Δημιουργία Αίτησης  

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία και ο τύπος της Άδειας Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ΕΦΚ 
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ΕΦΚ η 

οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης. 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 

ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται τα προϊόντα, η ειδική έγκριση 

με τους τόπους άμεσης παράδοσης, οι τόποι παραλαβής προϊόντων και η 

δραστηριότητα. Η ενότητα εγγυήσεις είναι προαιρετική στην αίτηση. Τα στοιχεία της 
εγγύησης εισάγονται υποχρεωτικά στην έγκριση προκειμένου να εκδοθεί η άδεια. 

 Σχετικά με τα προϊόντα επιλέγονται: 
 η κατηγορία προϊόντος ΕΦΚ από λίστα τιμών κατηγοριών προϊόντων 
 ο κωδικός προϊόντος Seed από λίστα τιμών προϊόντων SEED 

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί μόνο η κατηγορία προϊόντος χωρίς κωδικό 
προϊόντος Seed αυτό θα σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συσχετιζόμενοι με 

την κατηγορία αυτοί κωδικοί προϊόντων SEED. 

 Στην ενότητα της ειδικής έγκρισης εάν ο χρήστης επιλέξει άμεση παράδοση πρέπει να 

συμπληρώσει και τους τόπους άμεσης παράδοσης με τα αντίστοιχα τελωνεία ελέγχου. 
 Επίσης, συμπληρώνεται και ο τόπος παραλαβής προϊόντων και το τελωνείο ελέγχου. 
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 Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες 

επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στην συνέχεια επιβεβαιώνουμε την υποβολή 
επιλέγοντας ok από το pop-up παράθυρο: 

 

 
 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 
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Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 
 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η  οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 

 

 
 

29.3.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ΕΦΚ προκειμένου να αναζητήσει 

την έγκριση του εγκεκριμένου παραλήπτη. 

 

 

 

 Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση 

Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση του 

εγκεκριμένου παραλήπτη και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 
έγκρισης. 
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 Στην καρτέλα ειδικά στοιχεία αίτησης-1 της έγκρισης και στην ενότητα εγγυήσεις 

επιλέγοντας ο χρήστης την επιλογή στοιχεία εγγύησης εμφανίζονται οι λεπτομέρειες 

της εγγύησης. 
 

 

 
 

 
 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης. Η άδεια θα είναι 

εκδοθείσα και ενεργής την επόμενη μέρα της έγκρισης. Για να είναι η άδεια εκδοθείσα 
και ενεργής προηγείται αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος SEED της Κοινότητας 

με την άδεια αυτή από το Σύστημα.  
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29.4. Άδεια Εγγεγραμμένου Αποστολέα ΕΦΚ 

29.4.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 
 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 
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 Επιλέγεται η κατηγορία και ο τύπος της Άδειας Εγκεκριμένου Αποστολέα ΕΦΚ 
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Εγκεκριμένου Αποστολέα ΕΦΚ η 

οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης. 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο «Προς Τελωνειακή 

Αρχή», οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. 

Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 

Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
 

 

 

 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται τα προϊόντα, οι Εγγυήσεις και 

η δραστηριότητα. Η ενότητα εγγυήσεις είναι προαιρετική στην αίτηση. Τα στοιχεία 

της εγγύησης εισάγονται υποχρεωτικά στην έγκριση προκειμένου να εκδοθεί η άδεια. 
 Σχετικά με τα προϊόντα επιλέγονται: 

 η κατηγορία προϊόντος ΕΦΚ από λίστα τιμών κατηγοριών προϊόντων 
 ο κωδικός προϊόντος Seed από λίστα τιμών προϊόντων SEED 

 Σε περίπτωση που συμπληρωθεί μόνο η κατηγορία προϊόντος χωρίς κωδικό προϊόντος 

Seed αυτό θα σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συσχετιζόμενοι με την 
κατηγορία αυτοί κωδικοί προϊόντων SEED. 
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 Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες 

επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στην συνέχεια επιβεβαιώνουμε την υποβολή 

επιλέγοντας ok από το pop-up παράθυρο: 
 

 
 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από το κουμπί Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης ο 

χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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29.4.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Εγγεγραμμένου Αποστολέα ΕΦΚ προκειμένου να αναζητήσει 

την έγκριση του εγγεγραμμένου αποστολέα. 
 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση του 

εγκεκριμένου παραλήπτη και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 
έγκρισης. 

 
 Στην καρτέλα ειδικά στοιχεία αίτησης-1 της έγκρισης, στην ενότητα εγγυήσεις ο 

χρήστης συμπληρώνοντας το πεδίο του Αριθμού Εγγύησης και επιλέγοντας στοιχεία 

εγγύησης εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εγγύησης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης. Η άδεια θα είναι 
εκδοθείσα και ενεργής την επόμενη μέρα της έγκρισης. Για να είναι η άδεια εκδοθείσα 

και ενεργής προηγείται αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος SEED της Κοινότητας 

με την άδεια αυτή από το Σύστημα.  
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29.5. Άδεια Περιστασιακά Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ΕΦΚ 

29.5.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία και ο τύπος της Άδειας Περιστασιακά Εγγεγραμμένου ΕΦΚ. 
 

 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Περιστασιακά Εγγεγραμμένου 

Παραλήπτη ΕΦΚ η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία 
της Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης. 
 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο «Προς Τελωνειακή 

Αρχή», οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. 
Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 

Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρείται ανάλογα με την περίπτωση 

εγγύηση ή εναλλακτικά ο αριθμός ΔΕΦΚ, τα στοιχεία του αποστολέα (αριθμός άδειας 

SEED Αποθηκευτή), o τόπος παραλαβής προϊόντων, ο τρόπος μεταφοράς και η Έδρα 

της Επιχείρησης: 
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 Τέλος, στο κάτω μέρος της καρτέλας Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται τα 

προϊόντα (οι κωδικοί προϊόντων ΟΠΣΤ). Επιλέγοντας Εισαγωγή Γραμμής στην 

ενότητα εμφανίζεται το κάτωθι pop-up παράθυρο. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε 
με κωδικό προϊόντος ή με την περιγραφή του. Στην στήλη επιλογή της οθόνης 

αναζήτησης προϊόντων επιλέγεται το προϊόν που επιθυμεί ο χρήστης τσεκάροντάς το 

στην στήλη επιλογή και με την επιλογή ενημέρωση επιστρέφει στην προηγούμενη 
οθόνη όπου εμφανίζονται τα προϊόντα και ο κωδικός Seed των προϊόντων και 

συμπληρώνεται η ποσότητα και η αξία. 

 

 
 

 Ο χρήστης έχει την δυνατότητα, σε περίπτωση που σε ένα εθνικό προϊόν δεν 

αντιστοιχεί (ή και δεν υπάρχει) ο σωστός κωδικός Seed, να εισάγει τον σωστό κωδικό 

Seed στον πίνακα προϊόντα Seed. Σε περίπτωση μη σωστής αντιστοιχίας πρέπει 

πρώτα να διαγραφεί ο κωδικός Seed που εμφανίζεται στην οθόνη στον Πίνακα 
Προϊόντα Seed επιλέγοντας διαγραφή πρώτα στην στήλη διαγραφή και στην συνέχεια 

με την επιλογή Διαγραφή Γραμμής. Αυτόματα διαγράφεται και ο κωδικός Seed του 
Πίνακα Προϊόντα. 
Με την επιλογή εισαγωγή γραμμής και την κατηγορία προϊόντος και προϊόν ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει κωδικό προϊόντος Seed ο οποίος αυτόματα εμφανίζεται στον 
πίνακα προϊόντα και στην στήλη κωδικός Seed (το προϊόν SEED είναι απαραίτητο). 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 266 - 296 

 

Έπειτα στην οθόνη Προϊόντα (Εθνικά προϊόντα) και στην στήλη Κωδικός SEED (δεξιά 
της στήλης Αξία) επιλέγεται ο κατάλληλος αντίστοιχος κωδικός SEED για ένα 

συγκεκριμένο Εθνικό Προϊόν. 
 

 
 

 Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή Ενέργειες 

επιλέγεται Υποβολή Αίτησης. Στην συνέχεια επιβεβαιώνουμε την υποβολή πατώντας 

ok από το pop-up παράθυρο: 
 

 
 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από το κουμπί Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης ο 

χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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29.5.2. Εμφάνιση Άδειας  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: 

Άδεια Περιστασιακά Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ΕΦΚ προκειμένου να αναζητήσει την 

έγκριση του περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη. 
 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση του 
εγκεκριμένου παραλήπτη και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 

έγκρισης. 
 

 Στην καρτέλα ειδικά στοιχεία αίτησης-1 της έγκρισης και στην ενότητα Χρήση 

Εγγύησης-ΔΕΦΚ εάν έχει επιλεγεί η ένδειξη με χρήση εγγύησης, επιλέγοντας ο 
χρήστης την ενέργεια Στοιχεία Εγγύησης εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εγγύησης. 
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 Στην ενότητα προϊόντα ο χρήστης επιλέγοντας Υπολογισμός Φόρου για κάθε προϊόν 

εμφανίζεται αναλυτικά σε pop-up παράθυρο η ανάλυση των φόρων (ο υπολογισμός 

έχει γίνει αυτόματα από το Υποσύστημα Taric). 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης. Η άδεια θα είναι 
εκδοθείσα και ενεργής την επόμενη μέρα της έγκρισης. Για να είναι η άδεια εκδοθείσα 

και ενεργής προηγείται αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος SEED της Κοινότητας 
με την άδεια αυτή από το Σύστημα.  

 

 

 

 

29.6. Άδεια Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης 
Ισοπροπυλικής Αλκοόλης ΕΦΚ 

29.6.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 

 Δημιουργία Αίτησης 
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 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 

 

 Επιλέγεται η κατηγορία και ο τύπος της Άδειας Σύστασης και Λειτουργίας 

Φορολογικής Αποθήκης Ισοπροπυλικής Αλκοόλης ΕΦΚ.  

 
 Με την επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Σύστασης και Λειτουργίας 

Φορολογικής Αποθήκης Ισοπροπυλικής Αλκοόλης ΕΦΚ η οποία χωρίζεται σε δύο 

ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία 
της αίτησης. 

 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο «Προς Τελωνειακή 

Αρχή», οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. 

Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 
Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται: 
 

- οι Εγγυήσεις Αποθήκης (προαιρετικές στην Αίτηση) 
- τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης 

- οι δραστηριότητες (πολλές δραστηριότητες λίστα) 
- η Λογιστική Αποθήκης 

  

 Σχετικά με τα Στοιχεία Φορολογικής Αποθήκης επιλέγεται η Επωνυμία, το Τελωνείο 

Ελέγχου και τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αποθήκης. Στον Αποθηκευτή καταχωρείται 
το ΑΦΜ και με tab επιστρέφονται τα στοιχεία του από το Μητρώο. Συμπληρώνεται 

και ο αριθμός δεξαμενών. 
 

 
 

 Σχετικά με τις Εγγυήσεις καταχωρείται ο αριθμός της Εγγύησης GRN. Με tab 

επιστρέφονται από το Υποσύστημα Εγγυήσεων το Ποσό και η Κατάσταση της 

Εγγύησης. 
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 Ακόμη πατώντας το κουμπί Στοιχεία Εγγύησης εμφανίζονται λεπτομέρειες της 

εγγύησης από το pop-up παράθυρο. Με το κουμπί Επιστροφή ο χρήστης επιστρέφει 
στην Καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1.  

 

 

 

 

 Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων με το κουμπί Ενέργειες επιλέγουμε 

-Υποβολή Αίτησης.  
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 Στην συνέχεια επιβεβαιώνουμε την υποβολή πατώντας OK από το pop-up παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 

    Υπάρχει η δυνατότητα από το κουμπί Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης ο χρήστης    
να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης γίνεται προσωρινά 

αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει πάλι την αίτηση να την 
υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί 

να κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει 
καμία ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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29.6.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης, από τα κριτήρια της φόρμας αναζήτησης αδειών επιλέγει: 
 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης 

Ισοπροπυλικής Αλκοόλης ΕΦΚ προκειμένου να αναζητήσει την αντίστοιχη έγκριση  
 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Με το κουμπί επιλογή ανακτάται η έγκριση της 

Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης Ισοπροπυλικής Αλκοόλης ΕΦΚ και ο 
χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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29.7. Άδεια Φορολογικού Αντιπροσώπου ΕΦΚ 

29.7.1. Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 

 
 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 
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 Επιλέγεται η κατηγορία και ο τύπος της Άδειας Φορολογικού Αντιπροσώπου ΕΦΚ.  

 
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης Φορολογικού Αντιπροσώπου ΕΦΚ η 

οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην 

ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης. 

 
 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις 

(προαιρετικά), το Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του 

δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του 
ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης):  
 

 

 

 
 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 καταχωρούνται: 

 
- Προϊόντα 
- Παραλήπτες 

- Εκπροσωπούμενος Πωλητής 
- Τελωνείο Ελέγχου 

- Οι Εγγυήσεις (προαιρετικές στην Αίτηση) 
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 Σχετικά με τα προϊόντα επιλέγονται: 

 Η κατηγορία προϊόντος ΕΦΚ από λίστα τιμών κατηγοριών προϊόντων 
 Ο κωδικός προϊόντος Seed από λίστα τιμών προϊόντων SEED 

 Σε περίπτωση που συμπληρωθεί μόνο η κατηγορία προϊόντος χωρίς κωδικό προϊόντος 

Seed αυτό θα σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συσχετιζόμενοι με την 

κατηγορία αυτοί κωδικοί προϊόντων SEED. 
 

 Σχετικά με τα Στοιχεία Εκπροσωπούμενος Πωλητής υπάρχουν δύο δυνατότητες: 

 α. Να επιλεγεί ο πωλητής με Αριθμό ΕΦΚ 

 β. Να επιλεγεί ο πωλητής με Αριθμό VAT 
 

επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη (Αριθμό Άδειας ΕΦΚ ή Αριθμός VAT). 
 

 Στην περίπτωση α. πληκτρολογείται ο αριθμός άδειας SEED ενός κοινοτικού 

Αποθηκευτή και με tab εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του τα οποία δεν 

επιτρέπεται να μεταβληθούν. 
 

 
 

 Στην περίπτωση β. πληκτρολογείται ο αριθμός VAT του πωλητή και όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία του από τον χρήστη.  

 
 Σχετικά με τις Εγγυήσεις καταχωρείται ο αριθμός της Εγγύησης GRN. Με tab 

επιστρέφονται από το Υποσύστημα Εγγυήσεων το Ποσό και η Κατάσταση της 

Εγγύησης. 
 

 
 

 Επίσης επιλέγοντας Στοιχεία Εγγύησης εμφανίζονται λεπτομέρειες της εγγύησης από 

το pop-up παράθυρο: 
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 Μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων με την επιλογή Ενέργειες 

επιλέγουμε -Υποβολή Αίτησης.  

 

 
 

 Στην συνέχεια επιβεβαιώνουμε την υποβολή επιλέγοντας OK από το pop-up 

παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 
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Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, ο χρήστης 
να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση, οπότε η κατάστασή της γίνεται προσωρινά 

αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει πάλι την αίτηση για να την 

υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει 
ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία ενέργεια. 

 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
 

  

29.7.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από τα κριτήρια της φόρμας αναζήτησης αδειών επιλέγει: 
 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Φορολογικού Αντιπροσώπου ΕΦΚ προκειμένου να 

αναζητήσει την αντίστοιχη έγκριση. 

 



  

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων για τους Εξωτερικούς Χρήστες 

07.00 

 
 

 

                                 281 - 296 

 

 

 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση 
Φορολογικού Αντιπροσώπου ΕΦΚ και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 

έγκρισης. 
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 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στο πάνω μέρος 

της Έγκρισης ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
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30. Άδεια Λειτουργίας Τελωνειακής Αποθήκευσης  

30.1.  Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

 Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης: 

 

 
 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδειας: Άδεια Λειτουργίας Τελωνειακής Αποθήκευσης και 

Τύπος Άδειας.  
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης για Άδεια Λειτουργίας Τελωνειακής 

Αποθήκευσης η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της 
Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της αίτησης-1.  

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται το πεδίο της Τελωνειακής 

Περιφέρειας, επιλέγεται ο Τύπος Αποθήκης, το Καθεστώς Τελωνειακής Αποθήκευσης 

(υποχρεωτικό πεδίο, επιλέγεται είτε ένα απο τα δυο καθεστώτα είτε και τα δυο 
καθεστώτα), συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα του 

Αιτούντος και η Ημερομηνία.  
Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα (από το αρχείο 

Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης  

- Τόπος τήρησης λογιστικής Αποθήκης  
- Εμπορεύματα που θα υπαχθούν στο Καθεστώς Αποθήκευσης  

- Συνήθεις Εργασίες  

- Είδος Διασάφησης 
- Εγγυήσεις 

- Επιχειρηματικοί Εταίροι 
- Αρμόδια Τελωνεία  
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 Σχετικά με τα Εμπορεύματα που θα υπαχθούν στο Καθεστώς Αποθήκευσης 

καταχωρούνται: 
- Κωδικός ΣΟ 
- Περιγραφή Προϊόντος 

 
Αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ τον πληκτρολογεί στο πεδίο Κωδικός ΣΟ και με 

tab εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή του. Έπειτα μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει 
την περιγραφή του προϊόντος. Η συμπλήρωση του κωδικού ΣΟ είναι προαιρετική, 

οπότε στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η περιγραφή του προϊόντος. 

 
Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό ΣΟ μπορεί να τον επιλέξει επιλέγοντας το 

σύμβολο ? στο πεδίο κωδικός ΣΟ: 
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Επιλέγοντας το ερωτηματικό ? εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτησης προϊόντος. 

Συμπληρώνοντας τον κωδικό προϊόντος Από (μπορεί να είναι 2-4-6-8 - ψήφιος) και 

έπειτα επιλέγοντας Αναζήτηση εμφανίζεται λίστα με τα σχετικά προϊόντα. Ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης και κωδικό προϊόντος Έως, ή να επιλέξει 

και την περιγραφή του προϊόντος.    
 

 
 

 
 

Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στην τελευταία στήλη της λίστας το τετραγωνάκι 

που αντιστοιχεί στο προϊόν που θέλει να επιλέξει. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν 
ταυτόχρονα πολλά προϊόντα. Τέλος με την ενέργεια Ενημέρωση τα προϊόντα που 

επιλέχθηκαν μεταφέρονται και ενημερώνουν την φόρμα Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1. 
 

 
 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να διαγράψει κάποια προϊόντα επιλέγει για τα 
προϊόντα αυτά το κουτάκι δεξιά και κάτω από την ετικέτα Διαγραφή και έπειτα 

επιλέγει Διαγραφή Γραμμής.  
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Αν επιλεχθεί η ένδειξη «Διάφορα», η περιγραφή του προϊόντος συμπληρώνεται από 
τον χρήστη. 

 
 Συνήθεις Εργασίες: ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αν είναι ΝΑΙ πρέπει να τσεκαριστεί  

 
 Είδος Διασάφησης: Το πεδίο 11 «Είδος διασάφησης» θα συμπληρώνεται 

υποχρεωτικά (μία ή περισσότερες τιμές) στις περιπτώσεις που έχουν επιλεγεί είτε 

το Kαθεστώς 1 «Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε 
καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης», είτε και τα δύο καθεστώτα. 

 

 Εγγυήσεις: η καταχώρηση εγγύησης δεν είναι υποχρεωτική στο στάδιο της αίτησης.  

 
 Επιχειρηματικοί Εταίροι: Καταχωρούνται οι Επιχειρηματικοί Εταίροι με αριθμό EORI 

και με την επιλογή «Στοιχεία Εταίρου» εμφανίζεται αυτόματα η επωνυμία τους 

 
 Αρμόδια Τελωνεία: 

 

 α) Τελωνείο Ελέγχου: θα είναι ένα και υποχρεωτικό  

β) Τελωνεία Υπαγωγής: ένα ή περισσότερα τελωνεία υπαγωγής. Σε περίπτωση του 

Καθεστώτος «Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε 
καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός Τελωνείου 

Υπαγωγής είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση του Καθεστώτος «Υπαγωγή εγχώριων 
εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» δεν δηλώνεται Τελωνείο 

Υπαγωγής. 
 

 

 
 Ο χρήστης, μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης, επιβεβαιώνει την υποβολή επιλέγοντας οκ από το pop-up 

παράθυρο: 
 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 

αίτηση. 

 
 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση οπότε η κατάσταση της Αίτησης 

γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 
πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

 

 
Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 

κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει, ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 
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ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 
 δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 

Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
 

 

 
 

30.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 

 Κατηγορία άδειας: Άδεια Λειτουργίας Τελωνειακής Αποθήκευσης και επιλέγει 

αναζήτηση. 
 

 
 
 

 Στη φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε κατάσταση 

Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση της 

Τελωνειακής Αποθήκευσης και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 
έγκρισης.  
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Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται ο Αριθμός Άδειας στην 

Καρτέλα των Γενικών Στοιχείων  
 

 

 
 

 
Ο χρήστης από το μενού των ενεργειών μπορεί να κάνει :  

 
 Αίτηση τροποποίησης της άδειας 

 Αίτησης ανάκλησης της άδειας 
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31. Άδεια Καπνικών Προϊόντων και Εξοπλισμού 
Βιομηχανοποιημένων Καπνών  

 

31.1.  Υποβολή Αίτησης  

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αιτήσεων επιλέγει: 
 

 Δημιουργία Αίτησης 

 

 
 

      Με την επιλογή της δημιουργίας αίτησης εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία 

Αίτησης 

 
 

 Επιλέγεται η κατηγορία Άδεια Καπνικών Προϊόντων και εξοπλισμού 

βιομηχανοποιημένων καπνών και ο αντίστοιχος τύπος.  

  
 Με επιλογή OK εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες: 

Στην ενότητα Γενικά στοιχεία της Αίτησης και στην ενότητα ειδικά στοιχεία της 
αίτησης-1.  
 

 Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης συμπληρώνονται η Τελωνειακή Αρχή, τα 

Συμπληρωματικά Έγγραφα (προαιρετικά), οι παρατηρήσεις (προαιρετικά), το Όνομα 
του Αιτούντος και η Ημερομηνία. Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα 

από το σύστημα (από το αρχείο Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που 
πληκτρολόγησε ο χρήστης).  
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 Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία -1 καταχωρούνται: 

 
- Εγκαταστάσεις – Τελωνεία Ελέγχου (υποχρεωτικό) 

- Κατηγορία Εμπορευμάτων (υποχρεωτικό) 
- Κατηγορίες- Δραστηριότητες Αδείας (υποχρεωτικό) 
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 Ο χρήστης μετά την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και με την επιλογή 

Υποβολή Αίτησης επιβεβαιώνει την υποβολή, επιλέγοντας οκ από το pop-up 
παράθυρο: 

 

 

 

 Δημιουργείται η αρχική αίτηση σε κατάσταση Αίτηση Υποβληθείσα. Από το σημείο 

αυτό η αρμόδια αρχή από την φόρμα της Αίτησης μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
αίτηση. 

 

 Υπάρχει η δυνατότητα από την επιλογή Ενέργειες – Προσωρινή Αποθήκευση αίτησης, 

ο χρήστης να αποθηκεύσει προσωρινά την Αίτηση, οπότε η κατάσταση της Αίτησης 
γίνεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στην συνέχεια από την φόρμα ΑΙΤΗΣΕΙΣ επιλέγει 

πάλι την αίτηση για να την υποβάλει. 

 

Στην κατάσταση της προσωρινής αποθήκευσης μόνο ο συναλλασσόμενος μπορεί να 
κάνει ενέργεια δηλαδή να την υποβάλει ενώ το Τελωνείο δεν μπορεί να κάνει καμία 

ενέργεια. 

 Έπειτα ο τελωνειακός υπάλληλος αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

 

 Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης: 

 H κατάσταση της Αίτησης γίνεται Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα 

 Δημιουργείται αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε 
Επεξεργασία η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Αδειών. 
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31.2. Εμφάνιση Άδειας 

Πλοήγηση  
Ο χρήστης από την φόρμα αναζήτησης αδειών επιλέγει: 

 
 Κατηγορία άδειας: Άδεια Καπνικών Προϊόντων και εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων 

καπνών και επιλέγει αναζήτηση. 

 

 
 

 Στην φόρμα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζεται η έγκριση που είναι σε 

κατάσταση Αίτηση σε επεξεργασία. Κλικάροντας την επιλογή ανακτάται η έγκριση της 

Άδειας Καπνικών Προϊόντων και ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία της 
έγκρισης. 

 Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδώσει την Άδεια, εμφανίζεται στην Καρτέλα των 

Γενικών Στοιχείων Άδειας ο Αριθμός Άδειας και ο Αριθμός Τροποποίησης.  
 

 
 

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα από το μενού των ενεργειών να κάνει : 
 Αίτηση τροποποίησης  

 Αίτηση ανάκλησης 
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32. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
 

 

Συνοπτικά οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες σχετικά με τον κύκλο ζωής μίας αίτησης-άδειας, οι ενέργειες των φορμών και τα αποτελέσματα των ενεργειών 
συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα. 

 
Παρατήρηση. Στον κατωτέρω Πίνακα αναφέρονται και οι ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών (χωρίς μνεία στις επιλογές ενεργειών) ώστε να γίνει κατανοητό στον 

συναλλασσόμενο σε ποια στάδια και με ποιες ενέργειες μεταβάλλεται η κατάσταση των Αιτήσεων ή Εγκρίσεων. 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

Ενέργεια Επιλογή Φόρμας 

Εμφάνιση Αιτήσεων 

Επιλογή Φόρμας 

Αίτησης/Έγκρισης 

Κατάσταση Είδος 

Υποβολής 

Αποτελέσματα-Σχόλια 

Προσωρινή 

Αποθήκευση 

Αίτησης 

Δημιουργία Αίτησης 

από φόρμα αναζήτηση 

αιτήσεων 

Προσωρινή 

Αποθήκευση 

(Φόρμα Αίτησης) 

Αίτηση 

Προσωρινά 

Αποθηκευμέν
η 

Αρχική 

Αίτηση 

Δημιουργείται μία νέα αίτηση. 

Δεν γίνονται έλεγχοι στα πεδία. 

Υποβολή Αρχικής 

Αίτησης 

Δημιουργία Αίτησης ή 

επιλογή από φόρμα 
αναζήτηση αιτήσεων 

Υποβολή Αίτησης 

(Φόρμα Αίτησης) 

Αίτηση 

Υποβληθείσα 

Αρχική 

Αίτηση 

Δημιουργείται μία νέα αίτηση. 

Δημιουργείται αρ. Πρωτοκόλλου. 

Αποδοχή Αίτησης 
(από Αρμόδια 

Αρχή) 

  Αίτηση 
Αποδεκτή 

Αρχική 
Αίτηση 

Δημιουργείται μία νέα έγκριση 
σε κατάσταση Αίτηση σε 

επεξεργασία (φόρμα αδειών). 

Μη Αποδοχή 
Αίτησης(από 

Αρμόδια Αρχή) 

   Αίτηση Μη 
Αποδεκτή 

Αρχική 
Αίτηση 

Η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε 
Αίτηση Μη Αποδεκτή 

Τροποποίηση 
Αίτησης  

επιλογή από φόρμα 
αναζήτηση αιτήσεων 

Τροποποίηση 
Αίτησης (Φόρμα 

Αίτησης) 

Αίτηση 
Υποβληθείσα 

Αρχική 
Αίτηση 

Δημιουργείται νέα Αίτηση. Με 
την αποδοχή της δημιουργείται 

νέα έγκριση και εάν υπήρχε 
έγκριση από την αίτηση που 

τροποποιήθηκε αυτή γίνεται 
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αυτόματα κλεισμένη. 

Ακύρωση Αίτησης επιλογή από φόρμα 

αναζήτηση αιτήσεων 

Ακύρωση Αίτησης 

(Φόρμα Αίτησης) 

Αίτηση 

Υποβληθείσα 

Ακύρωση 

Αίτησης 

Δημιουργείται νέα αίτηση. Με 

την αποδοχή της εάν υπήρχε 
έγκριση από τη αίτηση που 

ακυρώθηκε αυτή γίνεται 
αυτόματα κλεισμένη 

Εκτύπωση Αίτησης επιλογή από φόρμα 

αναζήτηση αιτήσεων 

Εκτύπωση Αίτησης 

(Φόρμα Αίτησης) 

Καμία 

μεταβολή 

Καμία 

μεταβολή 

Δημιουργείται εκτύπωση της 

αίτησης 

ΕΓΚΡΙΣΗ 

Ενέργεια Επιλογή Φόρμας 

Εμφάνιση Αιτήσεων 

Επιλογή Φόρμας 

Αίτησης/Έγκρισης 

Κατάσταση Είδος 

Υποβολής 

Αποτελέσματα-Σχόλια 

Αποθήκευση 
Έγκρισης(από 

Αρμόδια Αρχή) 

    Αίτηση σε 
Επεξεργασία 

________ Η κατάσταση της έγκρισης δεν 
μεταβάλλεται 

Απόρριψη 

Αίτησης(από 

Αρμόδια Αρχή) 

    Απόρριψη 

Αίτησης 

________ Η κατάσταση της έγκρισης 

μεταβάλλεται σε Απόρριψη 

Αίτησης. Η Αρχική Αίτηση δεν 
μεταβάλλεται και παραμένει σε 

κατάσταση Αίτηση Αποδεκτή 
αφού μετά την κατάσταση αυτή 

η Αρχική Αίτηση παραμένει 

αμετάβλητη 

Έκδοση Άδειας(από 

Αρμόδια Αρχή) 

    Άδεια 

Εκδοθείσα 
 

________ Η κατάσταση της έγκρισης 

μεταβάλλεται σε Άδεια 
Εκδοθείσα με αριθμό 

Τροποποίησης 0. 

Σε περίπτωση που από αίτηση 
τροποποίησης άδειας γίνει 

έκδοση άδειας, η προηγούμενη 
άδεια αντικαθίσταται με την νέα 

άδεια με επόμενο αριθμό 

τροποποίησης (+1) 

Εκτύπωση Άδειας επιλογή από φόρμα Εκτύπωση Άδειας Καμία Καμία Δημιουργείται εκτύπωση της 
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αναζήτηση αδειών (Φόρμα Άδειας) μεταβολή μεταβολή Άδειας 

Αναστολή 

Άδειας(από 
Αρμόδια Αρχή) 

    Άδεια σε 

Αναστολή 

________ Η κατάσταση της έγκρισης 

μεταβάλλεται από εκδοθείσα σε 
αναστολή. 

Ακύρωση 

Αναστολής 
Άδειας(από 

Αρμόδια Αρχή) 

    Άδεια 

Εκδοθείσα 

________ Η κατάσταση της έγκρισης 

μεταβάλλεται από Άδεια σε 
αναστολή σε άδεια εκδοθείσα  

Ανάκληση 

Άδειας(από 

Αρμόδια Αρχή) 

    Άδεια 

Ανακληθείσα 

________ Η κατάσταση της έγκρισης 

μεταβάλλεται από εκδοθείσα σε 

ανακληθείσα. 

Ακύρωση 

Ανάκλησης Άδειας 

    Άδεια 

Εκδοθείσα 

________ Η κατάσταση της έγκρισης 

μεταβάλλεται από Άδεια 

Ανακληθείσα σε άδεια εκδοθείσα  

Αίτηση 

Τροποποίησης 
Άδειας 

επιλογή από φόρμα 

αναζήτηση αδειών 

Τροποποίηση Άδειας 

(Φόρμα Αίτησης) 

Αίτηση 

Υποβληθείσα 

Τροποποίησ

η Άδειας 

Δημιουργείται μία νέα αίτηση. 

Δημιουργείται αρ. Πρωτοκόλλου 
(Με την αποδοχή της αίτησης 

αυτής θα συνυπάρχουν 2 

εγκρίσεις μία άδεια(η 
υπάρχουσα) και μία αίτηση σε 

επεξεργασία(η νέα). Με την 
έκδοση της νέας άδειας η παλαιά 

αντικαθίσταται με την νέα και 

παίρνει αρ. τροποποίησης+1) 

 

 


