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Συνοπτική Περιγραφή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων 

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση απευθύνεται σε πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet (φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα) οι οποίοι επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν κάποιον άλλο πιστοποιημένο χρήστη να 

υποβάλλει Τελωνειακά παραστατικά για λογαριασμό του. 

 
1. Αναζήτηση εφαρμογής από τη σελίδα της Α.Α.Δ.Ε.  

Για να εισέλθει ο χρήστης στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων ακολουθεί τα 
παρακάτω βήματα : 

1. Μεταβαίνει στην αρχική σελίδα των Ελληνικών Τελωνείων πληκτρολογώντας την παρακάτω 
διεύθυνση στον browser σας. 
https://www.aade.gr/customs 

2. Από την αρχική σελίδα επιλέγει Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. 

 
Οθόνη 1- Αρχική Σελίδα Ελληνικών Τελωνείων 

 

3. Από τη λίστα των εμφανιζόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών επιλέγει Authorisations-
Εξουσιοδοτήσεις 

https://www.aade.gr/customs
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Οθόνη 2 - Μενού Ηλεκτρονικών Συναλλαγών - Εξουσιοδοτήσεις 

 

Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει «MyICISnet» 
 

 
Οθόνη 3 - Μενού  Ηλεκτρονικών Συναλλαγών - MyICISnet 

 

 

2. Είσοδο στην εφαρμογή  
 

Και στη συνέχεια ο χρήστης κάνει είσοδο στην εφαρμογή όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα :  
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Οθόνη 4 - Εισαγωγή στην  εφαρμογή 

 

2.1 Στην οθόνη που εμφανίζεται εισάγει το Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό πρόσβασης 
(password) όπως τους έχουν δοθεί από το TAXISnet και επιλέγει Σύνδεση.1 

 
  

 
Οθόνη 5 - Οθόνη εισόδου 

Εφόσον τα διαπιστευτήρια είναι σωστά το σύστημα θα εμφανίσει την αρχική σελίδα της εφαρμογής 

του MyICISnet και στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει τον σύνδεσμο «Εξουσιοδοτήσεις». 

                                                           
1
 διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση νομικού προσώπου εισάγονται τα διαπιστευτήρια που αντιστοιχούν στο  ΑΦΜ του 

νομικού προσώπου και όχι τα διαπιστευτήρια του νόμιμου εκπροσώπου 
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Οθόνη 6 - Αρχική  Οθόνη MyICISnet 

 

Α. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

  
1. Υποβολή Νέας Εξουσιοδότησης 

 

3.1 Για να δημιουργήσει ο χρήστης μια νέα εξουσιοδότηση επιλέγει το πλήκτρο «Νέα Εξουσιοδότηση»   

 

 
Οθόνη 7 - Οθόνη Εξουσιοδοτήσεων 

και οδηγείται στην παρακάτω οθόνη:   
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Οθόνη 8 - Νέα Εξουσιοδότηση 

Όπου συμπληρώνει τα πεδία : 
 Τύπος ταυτότητας: επιλέγει τον τύπο αναγνωριστικού (ταυτότητα) του χρήστη τον οποίο θέλει να 

εξουσιοδοτήσει 
 Αριθμός ταυτότητας: συμπληρώνεται ο αριθμός ταυτότητας 
 Είδος σχέσης: επιλέγεται «Τελωνειακή Αντιπροσώπευση»,  
 Ημερομηνία λήξης: το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Αν δεν συμπληρωθεί από τον χρήστη, θα 

συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα λήξη σε πέντε (5) χρόνια 
 Δημοσίευση στοιχείων: τσεκάρεται σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να γίνεται δημοσίευση των 

στοιχείων 2 
 Αντικείμενο εξουσιοδότησης: επιλέγονται τα αντικείμενα για τα οποία ο χρήστης θέλει να 

δημιουργήσει την εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση γίνεται για όλα τα 
αντικείμενα επιλέγεται «Επιλογή όλων». 

 Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της εξουσιοδότησης ο χρήστης επιλέγει Υποβολή. 
 

 
Οθόνη 9 - Νέα Εξουσιοδότηση  

                                                           
2
 Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη 
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Μετά την υποβολή εμφανίζεται μήνυμα, σχετικό με την έκβαση της λειτουργίας και ο χρήστης 
επανέρχεται στη σελίδα των εξουσιοδοτήσεων.   
 

 
Οθόνη 10 - Επιτυχής  Δημιουργία  Εξουσιοδότησης 

 

2. Αναζήτηση Εξουσιοδότησης 

 
Για να αναζητήσει ο χρήστης μια εξουσιοδότηση συμπληρώνει αναλόγως τα κριτήρια 
αναζήτησης και επιλέγει «Αναζήτηση».  
 

 
Εικόνα 11- Αναζήτηση εξουσιοδότησης 

 
Τα κριτήρια αναζήτησης είναι :  

 Ημερομηνία έναρξης από : συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης  
 Ημερομηνία λήξης έως : συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης 
 Ημερομηνία αποδοχής από : συμπληρώνεται η ημερομηνία αποδοχής 
 Ημερομηνία αποδοχής έως : συμπληρώνεται η ημερομηνία αποδοχής 
 Αντικείμενο εξουσιοδότησης : επιλέγεται το αντικείμενο εξουσιοδότησης 
 Κατάσταση : αν είναι «ενεργή», «υποβλήθηκε», «ανακλήθηκε», απόρριψη» 
 Τύπος ταυτότητας: επιλέγεται ο τύπος ταυτότητας 
 Αριθμός ταυτότητας: συμπληρώνεται ανάλογα με τον Τύπο Ταυτότητας που έχει 

ορίσει ο χρήστης 
 Τύπος σχέσης : επιλέγεται ο Τύπος Σχέσης  
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Οθόνη 12 - Τύπος  σχέσης 

 
Πιο αναλυτικά για το πεδίο «Τύπος Σχέσης»  

 “Τελωνειακή Αντιπροσώπευση–Οικονομικός Φορέας”: Όταν ο χρήστης επιλέγει αυτό τον τύπο, θα 

μπορεί να βλέπει όλες τις σχέσεις που χαρακτηρίζονται ως “Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης” στις 

οποίες συμμετέχει και έχει τον ρόλο “Οικονομικού Φορέα” (Εξουσιοδοτών).  

 “Τελωνειακή Αντιπροσώπευση - Τελωνειακός Αντιπρόσωπος”: Όταν ο χρήστης επιλέγει αυτό τον 

τύπο, θα μπορεί να βλέπει όλες τις σχέσεις που χαρακτηρίζονται ως “Τελωνειακή 

Αντιπροσώπευση” στις οποίες συμμετέχει και έχει τον ρόλο “Τελωνειακός Αντιπρόσωπος”.  

 “Κατ’ Εντολή Εργασία - Εντολέας”: Όταν ο χρήστης επιλέγει τον τύπο, θα μπορεί να βλέπει όλες τις 

σχέσεις που χαρακτηρίζονται ως “Κατ’ Εντολή Εργασία”, όπου ο ίδιος έχει το ρόλο “Εντολέα”. Με 

άλλα λόγια, δίνεται η δυνατότητα είτε σε ένα Οικονομικό Φορέα, είτε σ’ έναν Τελωνειακό 

Αντιπρόσωπο να ορίσει τον υπάλληλό του. 

 “Κατ’ Εντολή Εργασία-Χρήστης”: Όταν ο χρήστης επιλέγει τον τύπο, θα μπορεί να βλέπει όλες τις 

σχέσεις που χαρακτηρίζονται ως “Κατ’ Εντολή Εργασία” στις οποίες έχει τον ρόλο “Χρήστη”. 
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3.  Αποδοχή/Απόρριψη εξουσιοδότησης 

Ο αποδέκτης της εξουσιοδότησης, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα μπορεί να δει τις 

εξουσιοδοτήσεις που του έχουν ανατεθεί, προκειμένου να προβεί σε Αποδοχή ή Απόρριψή τους . 

 

 
Οθόνη 13 - Αποδοχή / Απόρριψη Εξουσιοδότησης 

 

Επιλέγοντας τις Ενέργειες Αποδοχή / Απόρριψη, το υποσύστημα θα εμφανίσει μήνυμα που προειδοποιεί 
για την αλλαγή της κατάστασης, αποδοχή ή απόρριψη. 
 

 
Οθόνη 14 - Ερώτημα Επιβεβαίωσης Αποδοχής Εξουσιοδότησης 

Ή κατά περίπτωση 

 
Οθόνη 15 - Ερώτημα Επιβεβαίωσης Απόρριψης Εξουσιοδότησης 

 

Επιλέγοντας το πλήκτρο ΟΚ ανάλογα αν ο χρήστης θέλει να ενεργοποιήσει ή να απορρίψει την εκάστοτε 
εξουσιοδότηση, εμφανίζονται αντίστοιχα μηνύματα, σχετικά με την έκβαση της λειτουργίας και την 
κατάσταση της εξουσιοδότησης. 
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4. Ανάκληση εξουσιοδότησης  
Αμφότερες οι πλευρές (εξουσιοδοτών και εξουσιοδοτούμενος) μπορούν μέσω της κύριας οθόνης των 
εξουσιοδοτήσεων, να ανακαλέσουν μια ολοκληρωμένη εξουσιοδότηση. 
 

 
Οθόνη 16 – Ανάκληση Εξουσιοδότησης 

 

Επιλέγοντας Ανάκληση, εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα που προειδοποιεί για την αλλαγή της κατάστασης. 
 

 
Οθόνη 17 - Ερώτημα επιβεβαίωσης ανάκλησης εξουσιοδότησης 

 

Επιλέγοντας ΟΚ εμφανίζεται μήνυμα, σχετικό με την έκβαση της λειτουργίας και τo status της 
εξουσιοδότησης, αλλαγμένο από Ενεργή σε Ανακλήθηκε. 
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5. Μεταβολή εξουσιοδότησης 
 

 
Εικόνα 18  - Μεταβολή Εξουσιοδότησης  (α) 

 
Επιλέγοντας Μεταβολή, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Μεταβολή επιτρέπεται στα πεδία «Ημερομηνία 
Λήξης» και «Αντικείμενα Εξουσιοδότησης». 
 

 
Οθόνη 19 - Μεταβολή Εξουσιοδότησης (β) 

 
Μετά την μεταβολή θα πρέπει να ξαναγίνει Αποδοχή της εξουσιοδότησης από τον εξουσιοδοτούμενο.  
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Β. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 

1. Εντολή εργασίας από τελωνειακό αντιπρόσωπο σε υπάλληλο του  
 

Εντολή εργασίας είναι η εντολή που δίνει ο Τελωνειακός αντιπρόσωπος σε υπάλληλο του, προκειμένου να 
κάνει ενέργειες για  λογαριασμό του.   

i. Δημιουργία εντολής  
Για να δημιουργηθεί νέα εντολή επιλέγεται «Νέα Εξουσιοδότηση» από την Οθόνη των Εξουσιοδοτήσεων :  
 

 
Εικόνα 20 - Οθόνη Εξουσιοδοτήσεων 

Για να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:   

 

 
Οθόνη 21 - Υποβολή  εντολής  εργασίας 

Όπου ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία : 
 Τύπος ταυτότητας: επιλέγεται ο τύπος αναγνωριστικού (ταυτότητα) του χρήστη τον οποίο 

θέλει να εξουσιοδοτήσει ο χρήστης  
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 Αριθμός ταυτότητας 
 Είδος σχέσης: επιλέγεται «Κατ’ Εντολή Εργασία»,  
 Ημερομηνία λήξης: το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Αν δεν συμπληρωθεί από τον χρήστη, θα 

συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με λήξη σε πέντε (5) χρόνια 
 Δημοσίευση στοιχείων: επιλέγεται σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να γίνει δημοσίευση 

των στοιχείων 3 
 Αντικείμενο εξουσιοδότησης: επιλέγονται τα αντικείμενα για τα οποία θέλει ο χρήστης να 

δημιουργήσει την εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση γίνει για όλα τα 
αντικείμενα επιλέγεται η ενέργεια «Επιλογή όλων». 

 Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της εντολής επιλέγεται Υποβολή. 

ii. Αναζήτηση εντολής 
 
Ο Τελωνειακός αντιπρόσωπος μπορεί να δει την εντολή που υπέβαλλε αν για την αναζήτηση της ορίσει στο 
πεδίο «Τύπος Σχέσης» την τιμή «Κατ’ Εντολή Εργασία- Εντολέας» και όποιο άλλο κριτήριο επιθυμεί.   

 
Εικόνα 22 - Αναζήτηση Εντολής αντιπροσώπου σε υπάλληλο 

iii. Αποδοχή /απόρριψη εντολής 
 
Ο χρήστης – υπάλληλος στον οποίο ανατέθηκε μια εντολή- εργασία από τον Τελωνειακό Αντιπρόσωπο για 
λογαριασμό του Οικονομικού Φορέα μπορεί αρχικά να την αναζητήσει επιλέγοντας στο πεδίο «Τύπος 
Σχέσης» την «Κατ’ Εντολή Εργασία-Χρήστης» και στη συνέχεια να αποδεχθεί ή να απορρίψει την εντολή. 
  

 
Οθόνη 23 - Αποδοχή εντολής τελωνειακού αντιπροσώπου από υπάλληλο 

                                                           
3
 Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη 
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iv. Ανάκληση/Μεταβολή  εντολής 
 
Ο Τελωνειακός Αντιπρόσωπος μπορεί να δει σε ποιους υπαλλήλους ανέθεσε εντολές, τις οποίες μπορεί να 
ανακαλέσει ή και να μεταβάλλει.  

 

 
Οθόνη 24 – Ανάκληση/Μεταβολή Εντολής  αντιπροσώπου σε υπάλληλο 

Ο Τελωνειακός Αντιπρόσωπος μπορεί να ανακαλέσει ή να μεταβάλει την Κατ’ Εντολή Εργασία, όπως και στην 
περίπτωση της εξουσιοδότησης.  
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2. Εντολή εργασίας από οικονομικό φορέα σε υπάλληλο του  
Ο Οικονομικός Φορέας για να αναθέσει Κατ’ Εντολή Εργασία σε υπάλληλο του (ΑΦΜ 404040404), επιλέγει 
στο πεδίο «Είδος σχέσης» την τιμή «Κατ’ Εντολή Εργασία».  

 

 
Οθόνη 25 - Δημιουργία  εντολής - απευθείας ανάθεση 

Αφού συμπληρώσει και τα υπόλοιπα πεδία, κάνει «Υποβολή». 
 

I. Αναζήτηση εντολής 
Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να δει την εντολή που υπέβαλλε αν για την αναζήτηση της ορίσει στο πεδίο 
«Τύπος Σχέσης» την τιμή «Κατ’ Εντολή Εργασία- Εντολέας» και όποιο άλλο κριτήριο επιθυμεί.   
 

 
Εικόνα 26 - Αναζήτηση Εντολής οικονομικού φορέα σε υπάλληλο 
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II. Ανάκληση/Μεταβολή εντολής  
Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να ανακαλέσει ή να μεταβάλει την εντολή που υπέβαλλε σε υπάλληλο  
 

 
Εικόνα 27- Ανάκληση /μεταβολή απευθείας εντολής οικον.φορέα που έχει δώσει σε υπάλληλο 

 

III. Αποδοχή /απόρριψη εντολής  
Ο υπάλληλος αναζητά την εντολή στην εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων θέτοντας ως ένα κριτήριο 
αναζήτησης στον «Τύπο Σχέσης» την τιμή «Κατ’ Εντολή Εργασία- Χρήστης»  
 

 
Οθόνη 28- Αποδοχή εντολής εργασίας 

 

 

 

 


