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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων 

Παρουσίαση του συστήματος 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Για ταυτοποίηση χρηστών ισχύουν τα αναγραφόμενα στις  σελίδες 1 έως και 7 
του: CDS – Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Τελωνειακών Αποφάσεων για 
Οικονομικούς Φορείς, που θα βρείτε στην διεύθυνση: 
 

 

• ICIS net - e-services – gsis  → Ηλεκτρονικές Συναλλαγές →CDS - Σύστημα 
Τελωνειακών Αποφάσεων 

 

• Για  εισαγωγή στο σύστημα ισχύουν τα αναγραφόμενα στις σελίδες 9 έως και 12 
του ως άνω εγχειριδίου.  
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Με την εισαγωγή του διαπιστευμένου χρήστη στο σύστημα εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη: 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Αποτελείται από έξι πεδία με τα κάτωθι υποπεδία : 

• Αιτήσεις  
o       + Νέα Αίτηση  

o        Λίστα Αιτήσεων 

• Άδειες  
o  Λίστα Αδειών 

• Σχέδια  
o Λίστα σχεδίων  

o  Σχέδια Αιτήσεων 

• Ειδοποιήσεις  
o Λίστα ειδοποιήσεων  

o  Αναπάντητα αιτήματα 

• Προτιμήσεις  
o Πληροφορίες συναλλασόμενου  

o Προτιμήσεις συναλλασόμενου 

• Έξοδος από το σύστημα 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Πως να.......  

• Πως δημιουργώ αίτηση: Στο πεδίο «+Νέα Αίτηση» στο μενού, επλέγουμε το Κράτος 
Μέλος, το είδος της άδειας και την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Οι επόμενες σελίδες 
συμπληρώνονται αναλόγως.   

• Πως βλέπω μια αίτηση: Στο πεδίο «Λίστα αιτήσεων» του μενού , επιλέγω το ανάλογο 
«κουμπί» δίπλα από την αίτηση.   

• Πως βλέπω τον αριθμό πρωτοκόλλου:  

▫ Μόλις υποβληθεί η αίτηση , περιμένουμε λίγο και πατάμε το κουμπί Refresh.  O αριθμός 
θα εμφανιστεί στην κορυφή της σελίδας.  

▫ Από την « Λίστα αιτήσεων», η υποβληθείσα αίτηση εμφανίζεται στην κορυφή χωρίς 
αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά από λίγο με το Refresh εμφανίζεται ο αριθμός.  

▫ Από τη «Λίστα ειδοποιήσεων», κάνουμε αναζήτηση για ειδοποίηση  «Αριθμός 
πρωτοκόλλου»  

• Πως ψάχνω μια συγκεριμένη ειδοποίηση: Στο πεδίο «Ειδοποιήσεις» , βάζουμε τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ή της άδειας. Refresh. 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Πως να.....  

• Γιατί δεν βλέπω καμιά ειδοποίηση ή αίτηση: Θα πρέπει να γίνει Refresh η σελίδα. 
Το σύστημα ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί λόγω ακινησίας. 

• Πως βλέπω τον κύκλο ζωής μιας αίτησης ή άδειας : Επιλέγετε την αίτηση ή την 
άδεια και πατάτε το πεδίο « Παρακολούθηση χρονολόγιου». 

• Πως κάνω μια εργασία:  

▫ Στο πεδίο  «Ειδοποιήσεις». Επιλέγεται « Αναπάντητα αιτήματα». Επιλέγετε την ανάλογη 
ειδοποίηση και επιλέγετε: «Παροχή απάντησης» 

▫ Από την αρχική σελίδα στην περιοχή : Αιτήματα από την DTCA.  

• Πως ψάχνω μια συγκεριμένη ειδοποίηση: Στο πεδίο «Ειδοποιήσεις», βάζουμε τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ή της άδειας. Refresh. 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Oταν ο οικονομικός φορεάς επιλέξει «View Application» έχει την επιλογή 
να:  

• Δει το χρονολόγιο της άδειας  

• Να δει τις σχετικές με την άδεια ειδοποιήσεις 

• Να την τυπώσει  

• Να δώσει πληροφορίες που δύναται να αλλάξουν την κατάσταση της άδειας 

• Αιτηθεί ανάκληση  

• Αιτηθεί αναστολή  

• Αιτηθεί τροποποίηση  
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Γενικές πληροφορίες  

• To Customs Decision System αφορά ΕΝΙΑΙΕΣ άδειες 

• H παρουσίαση πραγματοποιείται σε δοκιμαστικό περιβάλλον (Play Ground System - 
PGS) 

• H παρουσίαση αφορά σε υποβολή αίτησης για άδεια Τελειοποίησης προς 
Επανεξαγωγή με εμπλεκόμενο Κ.Μ. την Γερμανία. 

• Ο συναλλασόμενος ΔΕΝ είναι Α.Ε.Ο. 

• Όπου υπάρχει το σύμβολο * - είναι υποχρεωτικό πεδίο 

• Παρέχονται  πληροφορίες,  όπου υπάρχει το σύμβολο:  
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
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O οικονομικός φορεάς μπορεί να εισάγει το email του προκειμένου να 
ενημερώνεται από το σύστημα  για τυχόν ειδοποιήσεις 
 που λαμβάνει απο την αρμόδια τελωνειακή αρχή ή και το σύστημα, 
επιλέγοντας: Trader Preferences 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Aνοίγει η ακόλουθη οθόνη, όπου και συμπληρώνεται αναλόγως: 
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Πατώντας με το 
ποντίκι στο 
σύμβολο 
εμφανίζονται 
χρήσιμες 
πληροφορίες. 
Ανάλογο σύμβολο 
υπάρχει σε ολα τα 
πεδία της αίτησης. 

Αφού εισάγετε 
το e-mail σας, 
πατώντας  το 
μεσαίο κουμπί , 
σας έρχεται μέιλ 
επιβεβαίωσης  
από το σύστημα. 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

To e-mail επιβεβαίωσης από το σύστημα εμφανίζεται στα εισερχόμενα, ώς 
κάτωθι: 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων 

Υποβολή αίτησης 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Η υποβολή της αίτησης αποτελείται απο τρείς βασικές «καρτέλες»:   

 Πληροφορίες του αιτούντος 

 

 Γενικές πληροφορίες αίτησης 

 

 Ειδικές πληροφορίες αίτησης 

 

Κάθε καρτέλα αποτελείται από μια «οθόνη» η οποία κυλίεται προς τα κάτω. 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

1. ΚΑΡΤΕΛΑ 1 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 
Στο Menu Αιτήσεις, επιλέγεται η επιλογή Νέα Αίτηση 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
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O καταρράκτης ανοίγει μόνο μετά την 
επιλογή του τύπου άδειας 

Aνοίγει η ακόλουθη οθόνη, όπου και συμπληρώνεται αναλόγως και στο τέλος 
επιλέγεται proceed: 

ΠΡΟΣΟΧΗ : όπου εμφανίζεται αστερίσκος είναι υποχρεωτικό πεδίο 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
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Aνοίγει η ακόλουθη οθόνη της1ης καρτέλας που στο κύριο  μέρος της είναι 

προσυμπληρωμένη: 

Καρτέλα 1 

Καρτέλα 2 

Καρτέλα 3 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Κυλώντας προς τα κάτω την προηγούμενη οθόνη, εμφανίζεται: 
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Όπου υπάρχει η επιλογή  
Create, πατώντας τη, 
αναδύεται μενού το 
οποίο συμπληρώνεται 
(παρουσιάζεται στην 
επόμενη σελίδα) Προσοχή !  

Υποχρεωτικά 
πεδία!! 

 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Η επιλογή Create,  δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Όταν όμως επιλεχθεί  
περιέχει υποχρεωτικά πεδία. To αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση: 
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Η υποβολή 
συνεχίζεται 
πατώντας 
το βελάκι 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Αφού πατηθεί το βελάκι οδηγούμαστε στην επόμενη καρτέλα 2 της 
αίτησης: 
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Οδηγούμαστε 
στη  δεύτερη 
καρτέλα 

Όταν εμφανίζεται 
κόκκινο ένα πεδίο  που 
έχουμε ήδη συμπληρώσει 
υποδεικνύεται από το 
συστημα ότι υπάρχει 
λάθος. Στο συγκεριμένα 
παράδειγμα, πατήθηκε  η 
επιλογή Create, η οποία 
περιέχει υποχεωτικά 
πεδία και δεν 
συμπληρώθηκαν.  
Ή διαγράφουμε την 
επιλογή μας ή 
συμπληρώνουμε τα 
υποχρεωτικά πεδία 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ –ΚΑΡΤΕΛΑ 2 
Αφού διορθώσαμε την επιλογή μας, συνεχίζουμε στη συμπλήρωση της 
δεύτερης καρτέλας 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

 Κυλώντας προς τα κάτω την οθόνη, εμφανίζεται: 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Οι παραπάνω οθόνη συμπληρώνεται αναλόγως. 

 

▫ Ο τύπος αίτησης είναι 1 ( νέα αίτηση) ή 3 ( ανανέωση ) 

 

▫ Παρέχεται η δυνατότητα να επισυναπτούν αρχεία  ( παρουσίαση στη σελίδα 19) 

 

▫ Οι χώρες που ισχύει η άδεια παρέχει 3 επιλογές  

1. Για όλα τα Κ.Μ. 

2. Για συγκεριμένα Κ.Μ. 

3. Για ένα Κ.Μ. 

 

• Στην παρουσίαση η αίτηση θα αφορά ένα εμπλεκόμενο Κ.Μ. , ως εκ τούτου η προηγούμενη οθόνη θα 
λάβει την κάτωθι μορφή: 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
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Mε το βελάκι οδηγούμαστε στο πεδίο 3 της αίτησης 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Επισύναψη αρχείων, ως ακολούθως: 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΡΤΕΛΑ 3 
Συμπλήρωση της 3ης καρτέλας,  ως ακολούθως: 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Κυλώντας προς τα κάτω την οθόνη, εμφανίζεται και συμπληρώνεται 
αναλόγως: 
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Επιλέγεται ΟΧΙ, 
δεδομένου ότι 
στην παρούσα 
περίοδο, το 
σύστημα δεν 
επιτρέπει να 
συμπληρωθεί 
αριθμός εγγύσης 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Κυλώντας την οθόνη δεύτερη φορά, εμφανίζεται και συμπληρώνεται 
αναλόγως: 
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ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε 
αυτό το σημείο 
εισάγουμε  
στοιχεία για τα 
εμπορεύματα 
που προκειται 
να υπαχθούν 
στο καθεστώς.  
Εμφανίζεται 
pop-up μενου 
που 
παρουσιάζεται  
στη συνέχεια. 

Μαζική 
εισαγωγή 
στοιχείων, 
παρουσιάζεται 
στη συνέχεια.  



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

 Add new pop up μενού (1) : 
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Ισχύει ο,τι έχει 
αναφερθεί για το 
CREATE. Στο 
παρόν μενού 
είναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ!! 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

 Κυλώντας προς τα κάτω το add new pop up μενού (2) : 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Μαζική εισαγωγή στοιχείων(1) : 
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α) Όταν χρειάζεται να εισαχθούν πολλά δεδομένα που αφορούν στα υπαγόμενα εμπορεύματα  
κάνουμε κλίκ στο κουμπί export: 

β) Επιλέγεται η γλώσσα : 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Μαζική εισαγωγή στοιχείων(2) : 
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γ) Το σύστημα δημιουργεί ένα excel αρχείο στο οποίο εισάγονται τα απαιτούμενα 
στοιχεία. 

 δ) Αφού συμπληρωθεί και αποθηκευτεί, φορτώνεται στο σύστημα μέσω της επιλογής “Import”  
και επιλέγοντας το σχετικό αρχείο. 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Mετα την εισαγωγή του pop-up μενου, εμφανίζεται η οθόνη ως κάτωθι όπου 
και συνεχίζεται η συμπλήρωση: 
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Με το pop up 
μενού 
εισήχθησαν 
πληροφορίες 
εδώ 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Κυλώντας προς τα κάτω την οθόνη για τρίτη φορά, εμφανίζεται και 
συμπληρώνεται αναλόγως η τρίτη καρτέλα. 
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Προσοχή!! 
Υπάρχει 
υποχρεωτικό 
πεδίο!!! 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Ολοκλήρωση και Υποβολή  
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Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της 3ης καρτέλας μπορεί να γίνει : 
 
• Υποβολή της αίτησης . Σε περίπτωση υποβολής αντίγραφο της αίτησης 
αποστέλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή   
 
•Αποθήκευση της αίτησης  
 
•Απόρριψη της αίτησης 
 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Υποβολή αίτησης  
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Μετά την υποβολή, η αίτηση εμφανίζεται ως: Sent – Στη συνέχεια πατάμε: Refresh  



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Μετά το Refresh η αίτηση εμφανίζει και τον αριθμό πρωτοκόλλου για τον 
οποίο έχει ήδη έρθει σχετική ειδοποίηση απο το σύστημα. 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Παρατηρήσεις : 

• Σε περίπτωση που υποβάλλεται παρόμοια αίτηση : 
 Επιλογή της υπάρχουσας αίτησης  ( από τη λίστα αιτήσεων) 

 Επιλογή: Αντίγραφο αίτησης   
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων 

Περιπτώσεις ειδοποιήσεων 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Παράδειγμα Α: O τελωνειακός υπάλληλος ζητά περισσότερες 
πληροφορίες για το αίτημα, όπου εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη : 

 

 

 

 

41 

Επιλέγεται η 
ειδοποίηση 



ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Μετά την επιλογή της ειδοποίησης, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, 
όπου επιλέγουμε: Provide Requested Answer  
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Αναγράφεται η απάντηση.  
(Παρέχεται η δυνατότητα να επισυναφθεί σχετικό αρχείο) 
Επιλογή: submit 
 

• Μετά την υποβολή της απάντησης, στη σελίδα των ειδοποιήσεων εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Παράδειγμα B- O τελωνειακός υπάλληλος κάνει αποδεκτή την αίτηση : 
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ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

 

Παράδειγμα Γ:O τελωνειακός υπάλληλος εκδίδει την άδεια: 
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ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 Τμήμα Δ – Γραφείο Τελειοποίησης  
 

Ξανθίππη Μπουρμπούλη  ( Τηλ: 210 4284474) 


