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Μενού Πλοήγηζηρ 
Τν κελνύ ηνπ REX πεξηιακβάλεηαη ζην  EUCTP, ζην θαηαθόξπθν Μελνύ Πινήγεζεο, ζην 
αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 

Επηιέγνληαο ηηο εηθόλεο   , νη ελδείμεηο ηνπ REX εκθαλίδνληαη ή απνθξύπηνληαη. 

 
 

Το Ιζηοπικό μος ζηο REX: 
Η θαξηέια «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX» δίλεη πξόζβαζε θαη ζηηο ππόινηπεο ζειίδεο ηνπ REX. 
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1. Το Ιζηοπικό μος ζηο REX  
 

Η θαξηέια «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX» πξνζθέξεη κηα ελνπνηεκέλε εηθόλα ησλ εγγξαθώλ ηνπ 
Οηθνλνκηθνύ Φνξέα.  
 
Οη πιεξνθνξίεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ θαξηέια απηή, εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ην 
ζηάδην εγγξαθήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα : 
 
-Με εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο- Δελ ππάξρεη εθθξεκήο αίηεζε / 
Πεξηγξάθεη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δελ είλαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο 
θαη δελ ππάξρεη εθθξεκήο αίηεζε. 
 
-Με εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο- Υπάξρεη εθθξεκήο αίηεζε/ 
Πεξηγξάθεη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δελ είλαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο 
θαη ππάξρεη εθθξεκήο αίηεζε. 
 
-Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο - Δελ ππάξρεη εθθξεκήο αίηεζε/ 
Πεξηγξάθεη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ν  Οηθνλνκηθόο Φνξέαο είλαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο 
θαη δελ ππάξρεη εθθξεκήο αίηεζε. 
  
-Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο - Νέα εθθξεκήο αίηεζε/ 
Πεξηγξάθεη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο είλαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο θαη 
ππάξρεη εθθξεκήο αίηεζε  
 
Μπνξείηε λα απνθηήζεηε πξόζβαζε  ζηελ ζειίδα «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX» από ηελ 
αληίζηνηρε επηινγή ηνπ Μελνύ Πινήγεζεο.  
 



REX-STP User Guide 5 

REX-STP User Guide 

1.1. Μη εγγεγπαμμένορ Εξαγυγέαρ- Δεν ςπάπσει εκκπεμήρ αίηηζη 
 

Η θαξηέια απηή δείρλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο όηαλ ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο 
δελ είλαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο θαη δελ ππάξρεη αίηεζε ζε εθθξεκόηεηα ζην Σύζηεκα REX 
Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
 

 
 
 

Μήνςμα καλυζοπίζμαηορ 

   
            Πξνζαξκνζκέλν κήλπκα θαισζνξίζκαηνο κε ην όλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη ζπλδεζεί 
θαη ην EORI ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα. 
 

Τπέσοςζα καηάζηαζη εγγπαθήρ 

 
            Πιεξνθόξεζε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ζην πιαίζην ηνπ 
Εγγεγξακκέλνπ Εμαγσγέα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε θαηάζηαζε είλαη «Με Εγγεγξακκέλνο» 
επεηδή ν  Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δελ έρεη έγθπξε εγγξαθή ζην REX. 
 

Πλήκηπο έναπξηρ αίηηζηρ εγγπαθήρ 

Tν πιήθηξν  μεθηλάεη κία λέα εγγξαθή ζην REX κε πινήγεζε 
ζηελ ζειίδα «Δεκηνπξγία αηηήκαηνο εγγξαθήο ζην REX».  
 
Τν πιήθηξν απηό είλαη δηαζέζηκν κόλν ζε πεξίπησζε πνπ : 
-Ο Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δελ έρεη θάλεη ελεξγή εγγξαθή θαη δελ εθθξεκεί θακία πξνεγνύκελε 
αίηεζε (από ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα λα γίλεη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο) ζε επεμεξγαζία από ην 
REX Σύζηεκα Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
-Καη ν ρξήζηεο πνπ έρεη ζπλδεζεί έρεη έλαλ εθηειεζηηθό ξόιν. 
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1.1.1 Δημιοςπγία Αίηηζηρ Εγγπαθήρ REX  
 
Απηή ε ζειίδα επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο REX κε ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο θόξκαο. 
 

 
 

 

Κπάηορ- Μέλορ ζηο οποίο ςποβάλλεηαι η αίηηζη 

Τν πεδίν   επηηξέπεη ηελ επηινγή ηνπ Κξάηνπο 
Μέινπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα, κέζσ αλαπηπζζόκελεο ιίζηαο κε όια ηα Κξάηε 
Μέιε: 

  
 
Αλάινγα κε ην επηιεγκέλν Κξάηνο Μέινο: 
 
- ν αηηώλ κπνξεί είηε λα αλαθαηεπζπλζεί ζηελ Εζληθή Πύιε Σπλαιιαζζνκέλσλ (κέζσ 
ηεο εκθάληζεο ελόο πξνεπηιεγκέλνπ κελύκαηνο κε ην ζύλδεζκν ηεο Εζληθήο Πύιεο 
Σπλαιιαζζνκέλσλ, αλ ππάξρεη) 
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- ή ζα ελεξγνπνηεζνύλ ηα πεδία «εγγξαθή εζληθήο αξρήο» θαη ζπκπιήξσζεο ηεο 
θόξκαο REX. 

 

 Εθνική Απσή ζηην οποία ςποβάλλεηαι η αίηηζη 

Τν πεδίν  επηηξέπεη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ 
αξκόδηα Εζληθή Αξρή, κέζσ αλαπηπζζόκελεο ιίζηαο κε όιεο ηηο δηαζέζηκεο Εζληθέο 
Αξρέο ηνπ επηιεγκέλνπ Κξάηνπο Μέινπο (κόλν γηα Κξάηε Μέιε πνπ δελ έρνπλ Εζληθή 
Πύιε Σπλαιιαζζνκέλσλ):  

 
 

Επέκηαζη ηος Πλαιζίος 1 
Τν ηκήκα πνπ αλαπηύζζεηαη θάησ από: 
 

 
Δείρλεη ηα ζηνηρεία ηνπ εμαγσγέα θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία κόλν γηα αλάγλσζε: 
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Γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη σο αληηπξόζσπνη ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα, 
απηό ην ηκήκα ρσξίδεηαη ζηα δύν: Σηνηρεία αληηπξνζώπνπ θαη ην Πεδίν 1. Σηνηρεία 
Εμαγσγέα: 

 
 

 Επέκηαζη ηος Πλαιζίος  2 
Τν ηκήκα πνπ αλαπηύζζεηαη θάησ από  

             

 
 
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αηόκνπ 
όπσο αλαιύνληαη ζην Πεδίν 2. Exporter Contact Information. 

 

Επέκηαζη ηος Πλαιζίος 3 
Τν ηκήκα πνπ αλαπηύζζεηαη θάησ από  
 

  
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα δηεπθξηλίζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εμαγσγέα 
επηιέγνληαο έλα από ηα δύν πεδία (Παξαγσγή- Εκπόξην) 

 
 

Επέκηαζη ηος Πλαιζίος 4 
Τν ηκήκα πνπ αλαπηύζζεηαη θάησ από  
 

  
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα δηαρεηξηζηεί ηελ Πεξηγξαθή ησλ Εκπνξεπκάησλ 
όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Box 4. Description of Goods. 

 

Επέκηαζη ηος Πλαιζίος 5 
Τν ηκήκα πνπ αλαπηύζζεηαη θάησ από 
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παξέρεη ηελ πεξηγξαθή ησλ δεζκεύζεσλ : 

 
 
ην ππνρξεσηηθό checkbox απνδνρήο ησλ δεζκεύζεσλ, θαζώο θαη ηα 3 ζρεηηθά πεδία 
πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ: 

 
(ε εκεξνκελία είλαη κόλν γηα αλάγλσζε θαη ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα κε ηελ 
ηξέρνπζα εκεξνκελία). 

 

Επέκηαζη ηος Πεδίος 6 
Τν ηκήκα πνπ αλαπηύζζεηαη θάησ από  

  
παξέρεη ην checkbox απνδνρήο ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ εμαγσγέα γηα ηε δεκνζίεπζε ζην 
δεκόζην ηζηόηνπν (πξναηξεηηθό): 

 
θαη ηα 3 ππνρξεσηηθά πεδία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ζε πεξίπησζε πνπ ε 
ζπγθαηάζεζε έρεη επηιεγεί: 

 
(ε εκεξνκελία είλαη κόλν γηα αλάγλσζε θαη ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα κε ηελ 
ηξέρνπζα εκεξνκελία). 
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Πλήκηπο Υποβολήρ Αίηηζηρ 

Με θιηθ ζην πιήθηξν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζην ζύζηεκα REX back-
office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
Μόιηο ππνβιεζεί, ην ζύζηεκα δείρλεη έλα πιεξνθνξηαθό κήλπκα: 

 
θαη, θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν OK αλαθαηεπζύλεηαη πίζσ ζηελ ζειίδα  «Τν Ιζηνξηθό 
κνπ ζην REX». 
 
Μέρξη ε Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή λα επεμεξγαζηεί ηελ αίηεζε, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
κε ην πιήθηξν: «Πξνβνιή ηνπ κε επεμεξγαζκέλνπ αηηήκαηόο κνπ» λα δείηε ηελ αίηεζε. 
 
Δεκηνπξγείηαη κία θαηαρώξεζε  ζηελ ζειίδα EUCTP: Search for Submission 
(αλαδήηεζε γηα ππνβνιή) : 

 
Τα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ: 
- από ηε ζειίδα «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX», κε ην πιήθηξν «Πξνβνιή ηνπ κε 
επεμεξγαζκέλνπ αηηήκαηόο κνπ» ή: 
- από ηε ζειίδα EUCTP, αλαδήηεζε γηα ηε ζειίδα ππνβνιήο, ρξεζηκνπνηώληαο  ηελ 

ππεξζύλδεζε  (Αλαδήηεζε γηα ππνβνιή) ή θάλνληαο θιηθ 

ζηελ εηθόλα  .  
 
 

 

Πλήκηπο αποθήκεςζη υρ ππόσειπο 

Με ην πιήθηξν  αλνίγεη έλα αλαδπόκελν παξάζπξν γηα λα 
ζπκπιεξώζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ πξνρείξνπ πνπ ζα απνζεθεπηεί  : 
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Σπκπιεξώλνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ πξνρείξνπ  θαη θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν Yes, ε θόξκα 
ζα απνζεθεπηεί σο πξόρεηξν γηα κειινληηθή επεμεξγαζία. 
Θα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεηε θαη λα επεμεξγαζηείηε ην πξόρεηξν 
ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζειίδα EUCTP Drafts (Σρέδηα): 

  
  
 

 

Πλήκηπο ακύπυζηρ 

Τν πιήθηξν αθπξώλεη ηε δεκηνπξγία λέαο αίηεζεο εγγξαθήο ζην 
REX θάλνληαο επηζηξνθή πίζσ ζηελ ζειίδα  «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX». 
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Θέζη  2. Πποζυπικά ζηοισεία επικοινυνίαρ 
Η θαξηέια απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο. 

 

 
 

 

Επεξεπγαζία ζηοισείυν επικοινυνίαρ ηος εξαγυγέα 

Με ην εηθνλίδην γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ ηξερόλησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ 
εμαγσγέα κέζσ αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ  : 

 
- Close button: Κιείλεη ην αλαδπόκελν παξάζπξν ρσξίο λα απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο. 
- Save button: Κιείλεη ην αλαδπόκελν παξάζπξν απνζεθεύνληαο ηηο αιιαγέο. 

 
 

Καηάπγηζη ζηοισείυν επικοινυνίαρ εξαγυγέα 

Τν εηθνλίδην θαηαξγεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ εμαγσγέα. 
 

Πποζθήκη νέυν ζηοισείυν επικοινυνίαρ εξαγυγέα 

Τν εηθνλίδην  αλνίγεη έλα αλαδπόκελν παξάζπξν πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζεί 



REX-STP User Guide 13 

REX-STP User Guide 

έλα λέν ζηνηρείν επηθνηλσλίαο ηνπ εμαγσγέα: 

 
- Close button: Κιείλεη ην αλαδπόκελν παξάζπξν ρσξίο θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα. 
- Save button: Κιείλεη ην αλαδπόκελν παξάζπξν απνζεθεύνληαο ηα λέα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο ηνπ εμαγσγέα. 
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Θέζη 4. Πεπιγπαθή ηυν εμποπεςμάηυν 
Απηή ε θαξηέια δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαρεηξηζηεί ηελ πεξηγξαθή ησλ 
εκπνξεπκάησλ. 

 

 
 

 

Καηάπγηζη ηηρ πεπιγπαθήρ ηυν εμποπεςμάηυν 

Τν εηθνλίδην  θαηαξγεί ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 

 

Πποζθήκη νέαρ πεπιγπαθήρ ηυν εμποπεςμάηυν 

Τν εηθνλίδην αλνίγεη έλα αλαδπόκελν παξάζπξν γηα λα επηιέμεηε κία λέα 
πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ: 

 
- Κσδηθόο Ελαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο: αλνίγεη αλαπηπζζόκελε ιίζηα κε όια ηα 
Κεθάιαηα θαη ηηο Δαζκνινγηθέο θιάζεηο πνπ ηζρύνπλ ζηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία. 
- Πεξηγξαθή: ρξήζε κόλν γηα αλάγλσζε θαη ζα ζπκπιεξσζεί απηόκαηα όηαλ επηιεγεί ν 
θσδηθόο Κιάζεο ηνπ Ελαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο.  
-Close button: Κιείλεη ην αλαδπόκελν παξάζπξν ρσξίο λα απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο. 
-Save button: Κιείλεη ην αλαδπόκελν παξάζπξν θαη ε πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ 
απνζεθεύεηαη. 
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1.2. Μη Εγγεγπαμμένορ Εξαγυγέαρ - Υπάπσει εκκπεμήρ αίηηζη 
 

Η θαξηέια «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX» εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο θαη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο όηαλ ν 
Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δελ είλαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο αιιά ππάξρεη αίηεζε ζε εθθξεκόηεηα 
ζην Σύζηεκα REX Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
 

 
 
 

Μήνςμα καλυζοπίζμαηορ 

   
            Πξνζαξκνζκέλν κήλπκα θαισζνξίζκαηνο κε ην όλνκα ρξήζηε πνπ έρεη ζπλδεζεί θαη ην 
EORI ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα. 
 

Τπέσοςζα καηάζηαζη εγγπαθήρ 

 
            Πιεξνθόξεζε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ζην πιαίζην ηνπ 
Εγγεγξακκέλνπ Εμαγσγέα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε θαηάζηαζε είλαη «Με Εγγεγξακκέλνο» 
επεηδή ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δελ έρεη έγθπξε εγγξαθή ζην REX. 
 

Πλήκηπο «Πποβολή ηος μη επεξεπγαζμένος αιηήμαηόρ μος» 

Τν πιήθηξν  καο πινεγεί ζηελ ζειίδα πνπ ππάξρεη ε αίηεζε 
ζε εθθξεκόηεηα, κε ζθνπό λα εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ REX πνπ εθθξεκνύλ 
πξνο επεμεξγαζία. 
          Σε απηή ηελ πεξίπησζε, θαζώο ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο, ε 
εθθξεκήο αίηεζε ζεσξείηαη αίηεζε εγγξαθήο.  
          Τν πιήθηξν απηό είλαη δηαζέζηκν κόλν ζε πεξίπησζε πνπ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία (γηα 
ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα λα γίλεη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο) θαη είλαη ζε εθθξεκόηεηα πξνο 
επεμεξγαζία από ην Σύζηεκα REX Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
 



REX-STP User Guide 16 

REX-STP User Guide 

1.3. Εγγεγπαμμένορ Εξαγυγέαρ- Δεν ςπάπσει εκκπεμήρ αίηηζη 
 

Η ζειίδα My REX History εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο θαη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο όηαλ ν Οηθνλνκηθόο 
Φνξέαο είλαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο θαη δελ ππάξρεη αίηεζε ζε εθθξεκόηεηα ζην Σύζηεκα 
REX Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
 

 
 
 

 Μήνςμα καλυζοπίζμαηορ 

   
             Πξνζαξκνζκέλν κήλπκα θαισζνξίζκαηνο κε ην όλνκα ρξήζηε πνπ έρεη ζπλδεζεί θαη ην 
EORI ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα. 
 

 Τπέσοςζα καηάζηαζη εγγπαθήρ 

 
            Πιεξνθόξεζε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ζην πιαίζην ηνπ 
Εγγεγξακκέλνπ Εμαγσγέα. Σηελ πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη ν Αξηζκόο Εγγξαθήο κόιηο 
θαηαρσξεζεί ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο σο «Εγγεγξακκέλνο». 
 

Πλήκηπο έναπξηρ αιηήμαηορ ηποποποίηζηρ 

Τν πιήθηξν μεθηλά έλα αίηεκα ηξνπνπνίεζεο εγγξαθήο REX, κέζσ 
πινήγεζεο ζηελ ζειίδα «Τξνπνπνίεζε εγγξαθήο REX». 
 
          Τν πιήθηξν είλαη δηαζέζηκν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ:   

- ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο έρεη κία ελεξγή εγγξαθή εμαγσγέα 
- θαη δελ έρεη μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθθξεκεί, από ην 
Σύζηεκα REX Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
- θαη ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο έρεη εθηειεζηηθό ξόιν. 
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Πλήκηπο Πποβολή ηος REX μος  

Τν πιήθηξν  πινεγεί ζηελ ζειίδα  κε ζθνπό λα ζπκβνπιεπζείηε ηε θόξκα 
εγγξαθήο REX . 

 

Πλήκηπο εκηύπυζηρ 

Τν πιήθηξν  θάλεη ιήςε ζε κνξθή PDF ηελ πην πξόζθαηε εηδνπνίεζε, ζρεηηθή 
κε ηελ ελεξγή θόξκα εγγξαθήο REX . 

 

Εξαγυγή δεδομένυν ζαν εικόνα CSV  

            Κάλνληαο θιηθ ζηελ εηθόλα  ζα θάλεηε ιήςε ζε κνξθή CSV ηo ηζηνξηθό ηνπ REX. 
 

Εικονίδιο ηαξινόμηζηρ 

Τν εηθνλίδην   ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία ηνπ REX  ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζρεηηθή ζηήιε. 
 

Πεδία θιληπαπίζμαηορ 
To  ηζηνξηθό ηνπ REX κπνξεί λα θηιηξάξεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα πεδία ζηελ θνξπθή 
θάζε ζηήιεο: 

 
 

 

Εικονίδιο εκηύπυζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην   ζα γίλεη ιήςε εηδνπνίεζεο ζρεηηθή κε ηελ εγγξαθή, ζε κνξθή 
PDF (ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην ηζηνξηθό ηνπ REX). 
 

Εικόνα πποβολήρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην  γίλεηαη πινήγεζε ζηελ ζειίδα «Πξνβνιή ηνπ REX κνπ» κε 
ζθνπό λα ζπκβνπιεπζείηε ηελ αληίζηνηρε θόξκα εγγξαθήο REX (ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην 
ηζηνξηθό ηνπ REX) . 
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1.3.1. Τποποποίηζη εγγπαθήρ REX 
 
Απηή ε ζειίδα παξνπζηάδεη ηελ ηξέρνπζα Αίηεζε Εγγξαθήο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα 
επηθαηξνπνίεζεο  / αιιαγήο νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ππνβνιήο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο. 
 

 
 

 

Εθνική Απσή ςποβολήρ αίηηζηρ ηποποποίηζηρ 
Τν πεδίν

είλαη πξν-ζπκπιεξσκέλν κε ηελ θαηαρσξεκέλε Εζληθή Αξρή, αιιά κπνξείηε λα επηιέμεηε 
νπνηαδήπνηε άιιε Εζληθή Αξρή γηα λα ππνβάιιεηε ηελ ηξνπνπνίεζε κέζσ ηεο 
αλαπηπζζόκελεο ιίζηαο κε ηηο δηαζέζηκεο Εζληθέο Αξρέο ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ Εμαγσγέα. 
 

Τμήμα ηαςηοποίηζηρ ηος REX  
 

    Τν ηκήκα  δείρλεη ζηνηρεία κόλν γηα αλάγλσζε πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ηξέρνπζαο εγγξαθήο. 
 

Πλήκηπο ανανέυζηρ ζηοισείυν εξαγυγέα 
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Τν πιήθηξν  επαλεκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ εμαγσγέα πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζην “Box 1. Σηνηρεία εμαγσγέα” κε ηηο αληίζηνηρεο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο 
όπσο παξαθάησ:  

 
 
 

 Εικονίδιο Επέκηαζηρ ενόηηηαρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην  ην ζρεηηθό πιαίζην επεθηείλεηαη. 
 

Box 2 

Τν ηκήκα  εκθαλίδεηαη κε ηα ηξέρνληα ζηνηρεία εγγξαθήο θαη κε ηα 
πιήθηξα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα   πξνζηεζνύλ /επηθαηξνπνηεζνύλ/ αθαηξεζνύλ νη επαθέο 
ηνπ εμαγσγέα όπσο ζηελ ζειίδα δεκηνπξγίαο (Creation page): 

 

 
 

Box 3 

Τν ηκήκα    εκθαλίδεηαη κε ηα ηξέρνληα ζηνηρεία εγγξαθήο. Τα πεδία είλαη 
επεμεξγάζηκα θαη κπνξείηε λα ηα επηιέμεηε ή λα ηα θαηαξγήζεηε. 
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Box 4 

Τν ηκήκα  εκθαλίδεηαη κε ηα ηξέρνληα ζηνηρεία εγγξαθήο θαη κε  
θνπκπηά πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζηεζνύλ/αθαηξεζνύλ νη πεξηγξαθέο ησλ 
εκπνξεπκάησλ όπσο ζηελ ζειίδα δεκηνπξγίαο (Creation page): 

 
 

Box 5 

Τν ηκήκα   εκθαλίδεηαη  κόλν γηα αλάγλσζε: 

 
 

Box 6 
Τν ηκήκα

 
 
εκθαλίδεηαη κε ηα ηξέρνληα ζηνηρεία εγγξαθήο. Τα πεδία, εθηόο από ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηνπ Εμνπζηνδνηεκέλνπ Πξνζώπνπ, είλαη επεμεξγάζηκα θαη κπνξείηε λα ηα 
επηθαηξνπνηήζεηε αθνινπζώληαο ηνπο ίδηνπο θαλόλεο όπσο ζηελ ζειίδα δεκηνπξγίαο 
(Creation page). 
 

 

Πλήκηπο Ακύπυζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν  αθπξώλεηαη ε ελέξγεηα ηξνπνπνίεζεο αίηεζεο REX κε ηελ 
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πινήγεζε πίζσ ζηελ ζειίδα  «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX». 
 
 
 

Πλήκηπο ςποβολήρ αίηηζηρ ηποποποίηζηρ  

Με ην πιήθηξν   ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο εγγξαθήο REX ζην 
ζύζηεκα REX back-office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 

Μόιηο ππνβιεζεί, εκθαλίδεηαη έλα πιεξνθνξηαθό κήλπκα: 

 
θαη, θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν OK  γίλεηαη πινήγεζε πίζσ ζηελ  ζειίδα «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην 
REX». 
 

Απηή ε ελέξγεηα δίλεη ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ηεο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο από ην 
ζύζηεκα back-office (View My Unprocessed Request button). 
Δεκηνπξγεί παξάιιεια κία θαηαρώξεζε ζηελ ζειίδα EUCTP, Search for Submission 
(αλαδήηεζε γηα ππνβνιή): 

 
 

Μπνξείηε λα ζπκβνπιεπζείηε ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία : 
 
- από ηελ ζειίδα «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX», ρξεζηκνπνηώληαο ην πιήθηξν  View My 
Unprocessed Request button (Πξνβνιή ηνπ κε επεμεξγαζκέλνπ αηηήκαηόο κνπ) ή: 

- από ηελ ζειίδα EUCTP ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ππεξζύλδεζκν  

(αλαδήηεζε γηα ππνβνιή), ή θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν .  
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1.4. Εγγεγπαμμένορ Εξαγυγέαρ- Νέα εκκπεμήρ αίηηζη 
 

Η ζειίδα My REX History εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο θαη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο όηαλ ν Οηθνλνκηθόο 
Φνξέαο είλαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο θαη ππάξρεη αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζε εθθξεκόηεηα ζην 
Σύζηεκα REX Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 

 

Μήνςμα καλυζοπίζμαηορ 

   
             Πξνζαξκνζκέλν κήλπκα θαισζνξίζκαηνο κε ην όλνκα ρξήζηε πνπ έρεη ζπλδεζεί θαη ην 
EORI ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα. 
 

 Τπέσοςζα καηάζηαζη εγγπαθήρ 

 
Πιεξνθόξεζε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ζην πιαίζην ηνπ 
Εγγεγξακκέλνπ Εμαγσγέα. Σηελ πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη ν Αξηζκόο Εγγξαθήο κόιηο 
θαηαρσξεζεί ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο σο «Εγγεγξακκέλνο»             
 

 Πλήκηπο Αίηημα ζε εκκπεμόηηηα 

Τν πιήθηξν  πινεγεί ζηελ ζειίδα «Πξνβνιή ηνπ κε 
επεμεξγαζκέλνπ αηηήκαηόο κνπ» κε ζθνπό λα εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο 
εγγξαθήο  ηνπ REX πνπ εθθξεκνύλ πξνο επεμεξγαζία. 
          Τν πιήθηξν απηό είλαη δηαζέζηκν κόλν ζε πεξίπησζε πνπ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία (γηα 
ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα λα γίλεη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο) θαη εθθξεκεί πξνο επεμεξγαζία από 
ην Σύζηεκα REX Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
 

Πλήκηπο View My Rex  

Τν πιήθηξν  πινεγεί ζηελ ζειίδα «Πξνβνιή ηνπ Rex κνπ» κε ζθνπό λα 
ζπκβνπιεπζείηε ηε θόξκα εγγξαθήο REX  
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Πλήκηπο Εκηύπυζηρ 

Τν πιήθηξν  θάλεη ιήςε ζε κνξθή PDF ηελ πην πξόζθαηε εηδνπνίεζε, ζρεηηθή 
κε ηελ ελεξγή θόξκα εγγξαθήο REX. 

Εξαγυγή δεδομένυν ζαν εικόνα CSV  

Κάλνληαο θιηθ ζηελ εηθόλα ζα θάλεηε ιήςε ζε κνξθή CSV ην ηζηνξηθό ηνπ REX. 
 

Εικονίδιο ηαξινόμηζηρ 

Τν εηθνλίδην   ηαμηλνκεί ζηνηρεία ηνπ REX  ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζρεηηθή ζηήιε. 
 

 

Πεδία θιληπαπίζμαηορ 
Τν ηζηνξηθό ηνπ  REX κπνξεί λα θηιηξάξεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα πεδία ζηελ θνξπθή θάζε 
ζηήιεο: 

 
 

 

Εικονίδιο πποβολήρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην  γίλεηαη πινήγεζε ζηελ ζειίδα «Πξνβνιή ηνπ REX κνπ» κε 
ζθνπό λα ζπκβνπιεπζείηε ηελ αληίζηνηρε θόξκα εγγξαθήο REX (ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην 
ηζηνξηθό ηνπ REX) . 
 
 

Εικονίδιο εκηύπυζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην   ζα γίλεη ιήςε εηδνπνίεζεο ζρεηηθή κε ηελ εγγξαθή, ζε κνξθή 
PDF (ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην ηζηνξηθό ηνπ REX). 
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2. Σηοισεία εγγπαθήρ εξαγυγέα 
 
Απηή ή ζειίδα παξνπζηάδεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην REX. Τα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη θαη 
ηα δηαζέζηκα πιήθηξα είλαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην REX, επνκέλσο 
κπνξεί λα δείηε: 
 
- κία Αίηεζε εγγξαθήο ζε εθθξεκόηεηα 
- κία Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζε εθθξεκόηεηα  
- κία εγγξαθή ζην REX (νινθιεξσκέλε). 
 
Τα πεδία απηήο ηεο ζειίδαο δελ είλαη επεμεξγάζηκα. 
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2.1. Αίηηζη εγγπαθήρ ζε εκκπεμόηηηα 
 
Απηή ε ζειίδα παξνπζηάδεη ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο REX. Τα πεδία απηήο ηεο ζειίδαο δελ είλαη 
επεμεξγάζηκα. 
 

 
 

 

Πλήκηπο ακύπυζηρ 

Τν πιήθηξν  καο πινεγεί πίζσ ζηελ ζειίδα  «Τν ηζηνξηθό 
κνπ ζην REX» ρσξίο άιιε ελέξγεηα.  

 
 

Πλήκηπο απόζςπζηρ 

Τν πιήθηξν απόζπξζεο   εκθαλίδεη έλα αλαδπόκελν παξάζπξν : 

 
Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν Yes ζε απηό ην αλαδπόκελν παξάζπξν, αθαηξείηε ηελ 
αίηεζε εγγξαθήο ζην REX. 

 
          Απηή ε ελέξγεηα είλαη δηαζέζηκε αλ ην ζηάδην ηεο αίηεζεο είλαη ζε «Εθθξεκόηεηα» ζην 
ζύζηεκα REX Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
 

Εικονίδιο επέκηαζηρ ενόηηηαρ  
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Τν εηθνλίδην  επεθηείλεη θάζε ζέζε/πιαίζην ηεο αίηεζεο ηνπ REX θαη εκθαλίδεη ηα πεδία 
απηνύ ηνπ ηκήκαηνο σο κε επεμεξγάζηκα. 
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2.2. Αίηηζη ηποποποίηζηρ ζε εκκπεμόηηηα 
 
Απηή ε ζειίδα παξνπζηάδεη ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο REX. Τα πεδία απηήο ηεο ζειίδαο δελ είλαη 
επεμεξγάζηκα. 

 
 

 

Πλήκηπο ακύπυζηρ 

Τν πιήθηξν  καο πινεγεί πίζσ ζηελ ζειίδα  «Τν ηζηνξηθό κνπ 
ζην REX» ρσξίο άιιε ελέξγεηα.   

 

 Πλήκηπο απόζςπζηρ 

Τν πιήθηξν απόζπξζεο   εκθαλίδεη έλα αλαδπόκελν παξάζπξν: 

 
Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν Yes , ζε απηό ην αλαδπόκελν παξάζπξν, αθαηξείηε ηελ 
αίηεζε ηξνπνπνίεζεο εγγξαθήο ζην REX. 

 
         Απηή ε ελέξγεηα είλαη δηαζέζηκε αλ ην ζηάδην ηεο αίηεζεο είλαη ζε «Εθθξεκόηεηα» ζην 
ζύζηεκα REX Back-Office (Αξκόδηα Τεισλεηαθή Αξρή). 
 

 Εικονίδιο επέκηαζηρ ενόηηηαρ 

Τν εηθνλίδην  επεθηείλεη θάζε ζέζε/πεδίν ηεο αίηεζεο ηνπ REX θαη εκθαλίδεη ηα πεδία απηνύ 
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ηνπ ηκήκαηνο σο κε επεμεξγάζηκα. 
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2.3. Εγγπαθή REX  
 
Απηή ε ζειίδα παξνπζηάδεη ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο REX πνπ ζρεηίδνληαη κε νινθιεξσκέλε 
αίηεζε. Τα πεδία απηήο ηεο ζειίδαο δελ είλαη επεμεξγάζηκα. 
 

 
 

 

Πλήκηπο ακύπυζηρ 

Τν πιήθηξν  καο πινεγεί πίζσ ζηελ ζειίδα  «Τν ηζηνξηθό κνπ ζην REX» 
ρσξίο άιιε ελέξγεηα.   
 

Πλήκηπο λήτηρ γνυζηοποίηζηρ ζε μοπθή PDF  

Τν πιήθηξν  θάλεη ιήςε ηεο γλσζηνπνίεζεο εγγξαθήο ζε κνξθή PDF. 
 
 
 

 Εικονίδιο επέκηαζηρ ενόηηηαρ 

Τν πιήθηξν  επεθηείλεη θάζε ζέζε/πιαίζην ηεο αίηεζεο ηνπ REX θαη εκθαλίδεη ηα 
πεδία απηνύ ηνπ ηκήκαηνο σο κε επεμεξγάζηκα. 
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3. Ενημεπυηικέρ Ειδοποιήζειρ 
 
Η δηαρείξηζε ησλ Ελεκεξσηηθώλ Εηδνπνηήζεσλ ηνπ REX γίλεηαη κέζσ ηεο θνηλήο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο EUCTP. 

Επνκέλσο, ζα ελεκεξσζείηε γηα ηηο εηδνπνηήζεηο ηνπ REX κε ην εηθνλίδην  . 
Μπνξείηε λα ηηο ζπκβνπιεπζείηε θάλνληαο θιηθ ζην παξαπάλσ εηθνλίδην ή αλαδεηώληαο ηηο ζην 
ηακπιό EUCTP : 
 

 

 
 

 

 Υπεπζύνδεζμορ ηίηλος ειδοποίηζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ππεξζύλδεζκν ηνπ ηίηινπ εηδνπνίεζεο REX   ζα 
πινεγεζείηε  ζηελ ζειίδα ησλ εηδνπνηήζεσλ. 

 
Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εηδνπνηήζεηο REX αλάινγα κε ηνλ ηίηιν ηνπο θαη ηνλ ηύπν 
ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί: 
 
- REX Αίηεζε απνδεθηή 
- REX Αίηεζε κε απνδεθηή 
- REX Αίηεζε πνπ απνζύξζεθε 
- REX Αίηεζε πνπ αλαηέζεθε ζε άιιε Εζληθή Αξρή  
- REX Δεκηνπξγία εγγξαθήο 
- REX Τξνπνπνίεζε εγγξαθήο 

 

Εικόνα ειδοποίηζηρ 
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Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην κπνξείηε λα πινεγεζείηε ζηελ ζειίδα ησλ 
εηδνπνηήζεσλ, ή θάλνληαο θιηθ ζην  Notification title hyperlink (ηίηινο εηδνπνίεζεο). 
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3.1. Αποδοσή ηηρ αίηηζηρ εγγπαθήρ REX  
 

Απηή ε εηδνπνίεζε ιακβάλεηαη όηαλ ε αίηεζε REX γίλεηαη απνδεθηή από ηνλ Τεισλεηαθό 
Υπάιιειν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα REX back office. 
  

 
 
 

Πλήκηπο εκηύπυζηρ ειδοποίηζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν  ζα εθηππώζεηε ηελ εηδνπνίεζε. 
 

Καπηέλα ππόζθεηηρ πληποθόπηζηρ 

Η θαξηέια   δείρλεη ηελ εκεξνκελία αίηεζεο θαη ηελ Εζληθή Αξρή ε νπνία 
απνδέρεηαη ηελ αίηεζε. 
 

Απηή ε θαξηέια δηαζέηεη δύν πξόζζεηα πιήθηξα: 

-  εθηππώλεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

- πινεγεί ζηελ ζειίδα πξνβνιήο ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην REX πξνθεηκέλνπ 
λα εκθαληζηεί ε πξσηόηππε αίηεζε κόλν γηα αλάγλσζε. 
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3.2.  Απόζςπζη αιηήμαηορ εγγπαθήρ REX  
 

Η εηδνπνίεζε απηή ιακβάλεηαη όηαλ ε αίηεζε REX έρεη απνζπξζεί από ηνλ ρξήζηε. 
 

 
 
 

Πλήκηπο εκηύπυζηρ ειδοποίηζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν  ζα εθηππώζεηε ιεπηνκέξεηεο ηεο εηδνπνίεζεο. 
 

 Καπηέλα ππόζθεηηρ πληποθόπηζηρ 

Η θαξηέια    δείρλεη ηελ εκεξνκελία αίηεζεο θαη ηελ Εζληθή Αξρή ε νπνία 
απνδέρεηαη ηελ αίηεζε. 
 

Απηή ε θαξηέια δηαζέηεη δύν πξόζζεηα πιήθηξα: 

-  εθηππώλεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

-  πινεγεί ζηελ ζειίδα πξνβνιήο ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην REX 
πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε πξσηόηππε αίηεζε κόλν γηα αλάγλσζε. 
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3.3. Αίηηζη εγγπαθήρ REX η οποία αναηέθηκε ζε άλλη Εθνική Απσή  
 

Απηή ε εηδνπνίεζε ιακβάλεηαη όηαλ ν Τεισλεηαθόο Υπάιιεινο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα 
REX back office, αιιάδεη ηελ Εζληθή Αξρή ηεο αίηεζεο πνπ είλαη ζε επεμεξγαζία. 
 
 

 
 
 

Πλήκηπο εκηύπυζηρ ειδοποίηζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν  ζα εθηππώζεηε ιεπηνκέξεηεο ηεο εηδνπνίεζεο. 
 
 

Καπηέλα ππόζθεηηρ πληποθόπηζηρ 

Η θαξηέια   δείρλεη ηελ εκεξνκελία αίηεζεο θαη ηελ Εζληθή Αξρή ε νπνία 
απνδέρεηαη ηελ αίηεζε. 
 

Απηή ε θαξηέια δηαζέηεη δύν πξόζζεηα πιήθηξα: 

-  εθηππώλεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

-  πινεγεί ζηελ ζειίδα πξνβνιήο ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην REX 
πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε πξσηόηππε αίηεζε κόλν γηα αλάγλσζε. 
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3.4. Δημιοςπγία εγγπαθήρ REX  
 

Απηή ε εηδνπνίεζε ιακβάλεηαη όηαλ ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο γίλεηαη Εγγεγξακκέλνο Εμαγσγέαο. 
 

 
 
 

 Πλήκηπο εκηύπυζηρ ειδοποίηζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν  ζα εθηππώζεηε ιεπηνκέξεηεο ηεο εηδνπνίεζεο. 
 
 

 Καπηέλα ππόζθεηηρ πληποθόπηζηρ 

Η θαξηέια   δείρλεη ηνλ αξηζκό εγγξαθήο θαη ηελ Εζληθή Αξρή ε νπνία 
απνδέρεηαη ηελ εγγξαθή. 
 

Απηή ε θαξηέια δηαζέηεη δύν πξόζζεηα πιήθηξα: 

-  εθηππώλεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

- πινεγεί ζηελ ζειίδα πξνβνιήο ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην REXπξνθεηκέλνπ 
λα εκθαληζηεί ε αίηεζε εγγξαθήο κόλν γηα αλάγλσζε.  
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3.5. Τποποποίηζη Εγγπαθήρ REX  
 

Απηή ε εηδνπνίεζε ιακβάλεηαη όηαλ ε εγγξαθή ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ηξνπνπνηείηαη. 
 

 
 
 

 Πλήκηπο εκηύπυζηρ ειδοποίηζηρ 

Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν  ζα εθηππώζεηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εηδνπνίεζεο.  
 

 Καπηέλα ππόζθεηηρ πληποθόπηζηρ 

Η θαξηέια   δείρλεη ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο, ηνλ αξηζκό εγγξαθήο θαη 
ηελ Εζληθή Αξρή ε νπνία απνδέρεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αίηεζεο. 

Απηή ε θαξηέια δηαζέηεη δύν πξόζζεηα πιήθηξα: 

-  εθηππώλεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

- πινεγεί ζηελ ζειίδα  «Τν Ιζηνξηθό κνπ ζην REX»  πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε 
πξσηόηππε εγγξαθή, κόλν γηα αλάγλσζε. 


