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Είσοδος στην εφαρμογή  

 

Από την αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης των Ελληνικών Τελωνείων 

(www.customs.gov.gr) επιλέγουμε Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. 

Στη συνέχεια επιλέγουμε την εφαρμογή MyICISnet . Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με 

τους κωδικούς Taxisnet. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 –Είσοδος στην εφαρμογή 

 

Για να υποβάλλουμε αρχεία που συνοδεύουν την αίτηση μας ακολουθούμε την παρακάτω 

διαδικασία: 

 Από την αρχική οθόνη επιλέγουμε  «Εφαρμογές ICISnet»  

http://www.customs.gov.gr/
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Εικόνα 2 – Εισαγωγική Σελίδα Εφαρμογών ICISnet 

 

Στη συνέχεια  «Ηλεκτρονική Υποβολή Παραστατικών». 

 

Εικόνα 3 – Εφαρμογές ICISnet 

 

Από το μενού της επόμενης οθόνης επιλέγουμε  «Ενέργειες». 
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Εικόνα 4 – Ηλεκτρονική Υποβολή Παραστατικών – Αρχική Σελίδα 

 

κι έπειτα την λειτουργία «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα». 

 

 

 

Εμφανίζονται 2 επιλογές: Υποβολή Συνημμένων αρχείων και Αναζήτηση Συνημμένων. 

 

 

Εικόνα 5 - Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων - Αναζήτηση Συνημμένων 
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Υποβολή συνημμένων αρχείων 

 

Επιλέγοντας δημιουργία συνυποβαλλόμενων αρχείων ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Εδώ 

ζητούνται πληροφορίες σχετικές με το υποσύστημα, το είδος του αρχείου, τον τύπο του 

επιχειρηματικού κλειδιού, το επιχειρηματικό κλειδί. Η ημερομηνία υποβολής έρχεται πάντα 

συμπληρωμένη με την τρέχουσα ημερομηνία.  

 

 

Εικόνα 6 - Επιλογή υποσυστήματος 

Στο πεδίο «Υποσύστημα» επιλέγουμε το υποσύστημα Άδειες-Εγκρίσεις. Στο πεδίο «Τύπος  

αρχείου»  επιλέγουμε  τον  τύπο που έχει το  αρχείο  που θα επισυνάψουμε π.χ. word, excel, pdf 

κ.λ.π. 

 

Εικόνα 7  - Επιλογή τύπου αρχείου 

Στο πεδίο «Τύπος Επιχειρηματικού κλειδιού» επιλέγουμε «Αριθμός πρωτοκόλλου» ή 

«Αριθμός Άδειας». 
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Εικόνα 8 - Εισαγωγή Τύπου Επιχειρηματικού κλειδιού 

Ανάλογα με τον τύπο του επιχειρηματικού κλειδιού που έχουμε επιλέξει, καταχωρούμε είτε 

τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης, είτε τον Αριθμό της  Αδείας. Είναι πολύ σημαντικό 

να καταχωρηθεί σωστά το Επιχειρηματικό Κλειδί ώστε να μπορεί να αναζητηθεί σωστά το 

συνημμένο αρχείο. 

 

Εικόνα 9 - Εισαγωγή επιχειρηματικού κλειδιού 
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Αφού συμπληρώσουμε όλα τα πεδία επιλέγουμε αρχείο πατώντας «Προσθήκη» και μας 

ανοίγει ένα παράθυρο εισαγωγής αρχείου των Windows 

 

Εικόνα 10 – Επιλογή  συνυποβαλλόμενου αρχείου 

 

Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να επισυνάψουμε. 

Πριν προχωρήσουμε στο «Άνοιγμα» του αρχείου εξετάζουμε αν είναι το σωστό, γιατί μόνο 

σε αυτό το σημείο δίνεται η δυνατότητα της «Ακύρωσης» της επισύναψης. 

Στην περίπτωση που θέλουμε να συνεχίσουμε επιλέγουμε «Εισαγωγή». 
 

 
Εικόνα 11 - Εισαγωγή  συνυποβαλλόμενου αρχείου 

Τότε το αρχείο εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης στα «Υποβληθέντα Αρχεία». 
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Εικόνα 12  - Συνυποβαλλόμενο αρχείο "Έτοιμο για αποστολή" 

Στην  Κατάσταση Υποβολής εμφανίζεται  «Έτοιμο για Αποστολή». Στην συνέχεια επιλέγουμε 

«Αποστολή Συνημμένων» από το παράθυρο της Επιλογής Αρχείων. 

Μετά την επιλογή αυτή στην Κατάσταση Υποβολής εμφανίζεται «Το αρχείο έχει αποσταλεί 

επιτυχώς». Με τον ίδιο τρόπο επισυνάπτουμε όλα τα απαραίτητα αρχεία.  

 

Εικόνα 12 - Αποστολή Συνυποβαλλόμενου  αρχείου 

Προσοχή: 

1. Κάθε αρχείο επισυνάπτεται ξεχωριστά, δηλαδή μετά από κάθε «Εισαγωγή αρχείου» πρέπει 

να ακολουθεί «Αποστολή Συνημμένων». 

2. Το μέγεθος του αρχείου που επισυνάπτουμε πρέπει  να είναι  μέχρι 8 ΜΒ. 

3. Όταν ένα αρχείο αποσταλεί δεν μπορεί να διαγραφεί.  
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Αναζήτηση Συνημμένων Αρχείων 

 

 

Εικόνα 13- Ηλεκτρονική Υποβολή Παραστατικών Αρχική Σελίδα 

 

Από το μενού «Ενέργειες» επιλέγουμε «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα», 

και στη συνέχεια «Αναζήτηση Συνημμένων». Αφού συμπληρώσουμε το Επιχειρηματικό κλειδί 

και επιλέξουμε «Αναζήτηση» θα φέρει όλα τα συνημμένα αρχεία που έχουμε υποβάλλει για 

αυτό το κλειδί. 

 

 

 
Εικόνα 13 - Αναζήτηση συνυποβαλλόμενου αρχείου 

Προσοχή: Κατά το στάδιο της αναζήτησης έχει μεγάλη σημασία να συμπληρώνονται σωστά τα 

επιμέρους κριτήρια προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Π.χ. αν  στο  πεδίο  τύπος 

αρχείου έχετε επιλέξει pdf αλλά ο τύπος που έχετε επισυνάψει είναι word, τότε η αναζήτηση δεν θα 

σας φέρει αποτελέσματα. 
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Εικόνα 14 - Μη επιτυχής αναζήτηση  αρχείου 

 

Η σωστή συμπλήρωση των κριτηρίων αναζήτησης θα φέρει τα σωστά αποτελέσματα. 

 
Εικόνα 16  - Εύρεση συνημμένων αρχείων 

 


