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ΠΡΟ:

Ωσ Π.Δ.

Θζμα: Παροχή οδηγιϊν για την ζκδοςη τελωνειακϊν αποφάςεων κατά την περίοδο ιςχφοσ των μζτρων
πρόληψησ τησ εμφάνιςησ και αντιμετϊπιςησ τησ διάδοςησ του κορωνοϊοφ
χετ.: α) ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ 2020/07.01.2020 εγκφκλιοσ ΑΑΔΕ «Είςοδοσ εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ – Ρροςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο – Ρροςωρινι εναπόκεςθ»
(ΑΔΑ: ΨΛΛ446ΜΡ3Η-3Τ)
β) Ε.2176/25.09.2019 εγκφκλιοσ ΑΑΔΕ με κζμα «Οδθγίεσ για τθ διακίνθςθ εμπορευμάτων
προσ/από τθν Ελεφκερθ Ηϊνθ-Εφαρμογι τθσ αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-9-18
Απόφαςθσ Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10-18-ΑΔΑ: ΩΡΨΨ46ΜΡ3Η-ΘΑ7) με κζμα
“Κδρυςθ και λειτουργία των Ελευκζρων Ηωνϊν”»
γ) ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ 2017/24.03.2017 εγκφκλιοσ ΑΑΔΕ με κζμα «Κοινοποίθςθ τθσ αρικ.
ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.01.2017 Απόφαςθσ Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ “Εφαρμογι του ειδικοφ
κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ” (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχι οδθγιϊν”»
Σε ςυνζχεια των ζκτακτων μζτρων πρόλθψθσ τθσ εμφάνιςθσ και αντιμετϊπιςθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ και
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυςχζρειεσ που προκφπτουν από τθν εκ περιτροπισ εργαςία των τελωνειακϊν
υπαλλιλων βάςει προγράμματοσ βαρδιϊν και τθν μείωςθ τθσ φυςικισ ςυναλλαγισ για τθν προςταςία τθσ
υγείασ των ςυναλλαςςομζνων και των τελωνειακϊν υπαλλιλων, παρζχονται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ προσ τισ
τελωνειακζσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ όςον αφορά τθν ζκδοςθ τελωνειακϊν αποφάςεων:
1. Προτεραιοποίηςη των αιτημάτων για ζκδοςη τελωνειακϊν αποφάςεων
Οι οικονομικοί φορείσ καλοφνται να αναβάλουν, για μεταγενζςτερθ χρονικι ςτιγμι, τθν υποβολι
αίτθςθσ για ζκδοςθ τελωνειακισ απόφαςθσ θ οποία δεν ζχει επείγοντα χαρακτιρα και δεν αποτελεί
προτεραιότθτα κατά τθν τρζχουςα ζκτακτθ ςυγκυρία (π.χ. νζα αίτθςθ για ζκδοςθ άδειασ
απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν με χριςθ εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του διαςαφιςτι, για τθν
οποία απαιτείται αξιολόγθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του αιτοφντα) προσ αποφυγι τθσ
ςυμφόρθςθσ αιτθμάτων ςτισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ.
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Στο ίδιο πνεφμα, οι τελωνειακζσ αρχζσ ζκδοςθσ τελωνειακϊν αποφάςεων, ζχοντασ ωσ κφριο γνϊμονα
τθν οικονομικι ανάγκθ του οικονομικοφ φορζα για άμεςθ χριςθ τθσ αιτοφμενθσ απόφαςθσ
προκειμζνου να μετριαςτοφν οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ λόγω των εξαιρετικϊν μζτρων κατά του κορωνοϊοφ,
καλοφνται όπωσ διεκπεραιϊνουν κατά προτεραιότθτα τα εν λόγω αιτιματα.
Ρεραιτζρω, όςον αφορά ςτισ άδειεσ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα (Ε.Ο.Φ.), οι Τελωνειακζσ
Ρεριφζρειεσ, προκειμζνου να επικεντρωκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ των πλζον επειγόντων κεμάτων
εφόςον γνωρίηουν περιπτϊςεισ οικονομικϊν φορζων που ενδιαφζρονται να υποβάλλουν αίτθςθ για τθν
απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του Ε.Ο.Φ., όπωσ ςυςτιςουν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν αίτθςθ ςε
μεταγενζςτερο χρόνο όταν ομαλοποιθκεί θ κατάςταςθ.
2. Παράταςη τησ προθεςμίασ για τη λήψη τελωνειακήσ απόφαςησ
Για τισ ιδθ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ και δεν είναι υψθλισ προτεραιότθτασ,
ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα ςτο ςθμείο 1, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να
χρθςιμοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ που παρζχει ο Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ ςχετικά με τθν
παράταςθ τθσ προκεςμίασ για τθ λιψθ τελωνειακϊν αποφάςεων, ωσ ακολοφκωσ:
 Σφμφωνα με το άρκρο 22, παρ. 3, δεφτερο εδάφιο του Κϊδικα, οι τελωνειακζσ αρχζσ, εφόςον δεν
είναι ςε κζςθ να τθριςουν τθν αρχικι προκεςμία για τθν ζκδοςθ τθσ τελωνειακισ απόφαςθσ,
μποροφν να παρατείνουν τθν προκεςμία λιψθσ τθσ απόφαςθσ ζωσ 30 θμζρεσ και, ειδικά για τισ
άδειεσ Ε.Ο.Φ. ζωσ 60 θμζρεσ με βάςθ το άρκρο 28 παρ. 1 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ)
2446/2015. Οι τελωνειακζσ αρχζσ υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν τον αιτοφντα, πριν από τθ λιξθ
τθσ αρχικισ προκεςμίασ, για τθ μθ τιρθςθ αυτισ, τουσ λόγουσ και το περαιτζρω χρονικό διάςτθμα
που απαιτείται για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. Εντοφτοισ, οι προαναφερόμενεσ περίοδοι παράταςθσ
δεν μποροφν να επεκτακοφν περαιτζρω, οφτε καν ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ.
 Σφμφωνα με το άρκρο 22, παρ. 3, τρίτο εδάφιο του Κϊδικα, οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να
παρατείνουν τθν προκεςμία λιψθσ τθσ απόφαςθσ εφόςον αυτό ηθτθκεί από τον αιτοφντα
προκειμζνου να πραγματοποιιςει προςαρμογζσ τζτοιεσ ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι προχποκζςεισ
και τα κριτιρια για τθ χοριγθςθ τθσ τελωνειακισ απόφαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο αιτϊν
κοινοποιεί ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι τισ απαιτοφμενεσ προςαρμογζσ και το χρονικό διάςτθμα
για τθν πραγματοποίθςι τουσ. Πςον αφορά τον προςδιοριςμό του εν λόγω χρονικοφ διαςτιματοσ,
δεν προκφπτει περιοριςμόσ από τισ ενωςιακζσ διατάξεισ και είναι δυνατόν αυτό να κακοριςτεί
ζπειτα από ςυνεννόθςθ του αιτοφντα με τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα
δεδομζνα.
Στο πεδίο εφαρμογισ αυτισ τθσ διάταξθσ εμπίπτουν και οι περιπτϊςεισ που θ εξζταςθ των
κριτθρίων για χοριγθςθ άδειασ ΑΕΟ δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί για λόγουσ που ςχετίηονται με τον
αιτοφντα (π.χ. αδυναμία διενζργειασ επίςκεψθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του), οπότε οι τελωνειακζσ
αρχζσ μποροφν να παρατείνουν τθν προκεςμία για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ εφόςον θ παράταςθ
ηθτθκεί από τον αιτοφντα.
3. Αξιολόγηςη/επαναξιολόγηςη αδειϊν Ε.Ο.Φ.
Τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 2 ιςχφουν και για τθ διαδικαςία επαναξιολόγθςθσ ιςχυουςϊν αδειϊν που
βρίςκεται ςε εξζλιξθ.
Επιπλζον, δεδομζνου ότι επίκειται θ επαναξιολόγθςθ αδειϊν Ε.Ο.Φ. για τισ οποίεσ είχε παρζλκει τριετία
από τθν εξζταςθ και χοριγθςι τουσ, αυτι μπορεί να ξεκινιςει ςε μεταγενζςτερο χρόνο εφόςον δεν ζχει
ιδθ ξεκινιςει θ διαδικαςία επαναξιολόγθςθσ, προκειμζνου να γίνει ςωςτά και να μποροφν να
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αντεπεξζλκουν πλιρωσ και αποτελεςματικά ςτισ απαιτιςεισ τθσ τόςο οι αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ
όςο και οι οικονομικοί φορείσ.
Οι Τελωνειακζσ Αρχζσ ςυνιςτάται να προχωριςουν, κατά το δυνατό, ςτο κομμάτι των ελζγχων των
κριτθρίων που μποροφν να διενεργθκοφν από απόςταςθ (π.χ. ζλεγχοσ οικονομικϊν καταςτάςεων
υποψιφιου), ζτςι ϊςτε μετά το πζρασ τθσ κατάςταςθσ κινδφνου να μπορζςει να προχωριςει θ
διαδικαςία αδειοδότθςθσ/επανεξζταςθσ των οικονομικϊν φορζων όςο το δυνατόν πιο γριγορα.
Εξυπακοφεται ότι οι ρυκμίςεισ και οι λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ τθσ ιδιότθτασ του Ε.Ο.Φ.,
τθσ διαχείριςθσ των εν λόγω αδειϊν, κακϊσ και των ςχετικϊν υποχρεϊςεων τόςο των αρμοδίων
τελωνειακϊν Αρχϊν όςο και των οικονομικϊν φορζων ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω διαδικαςίασ
εξακολουκοφν να ιςχφουν ωσ ζχουν και όπωσ περιγράφονται από τθ δζςμθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ
Κϊδικα.
4. Δυνατότητα ζκδοςησ προςωρινϊν αδειϊν
Ωσ προσ τισ άδειεσ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ και αποκθκϊν τελωνειακισ
αποταμίευςθσ (ςχετ. δ), παρζχεται θ δυνατότθτα ζκδοςθσ προςωρινισ άδειασ με θλεκτρονικι υποβολι
τθσ αίτθςθσ και των υποςτθρικτικϊν αυτισ εγγράφων, χωρίσ τθν προθγοφμενθ διενζργεια αυτοψίασ από
το αρμόδιο τελωνείο. Πςον αφορά τον τόπο και τθν καταλλθλότθτα των εγκαταςτάςεων, ο αιτϊν
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία περιλαμβάνονται:
 τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ τθσ εγκατάςταςθσ,
 ο χϊροσ που καταλαμβάνει θ εγκατάςταςθ και το είδοσ τθσ περίφραξθσ,
 ο εξοπλιςμόσ που περιζχει,
 ανάλθψθ τθσ υποχρζωςθσ, από τον αιτοφντα, εκ των υςτζρων προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν
που προβλζπεται ότι προςκομίηονται ςτο αρμόδιο τελωνείο ςφμφωνα με τθν ανωτζρω α) ςχετικι,
 επιςφναψθ ςχετικοφ φωτογραφικοφ υλικοφ από τουσ εςωτερικοφσ και υπαίκριουσ χϊρουσ τθσ
αποκικθσ και χάρτθ που υποδεικνφει το ακριβζσ ςθμείο τθσ εγκατάςταςθσ.
Θ αρμόδια τελωνειακι αρχι αναγράφει ςτθν άδεια που εκδίδει ότι πρόκειται περί προςωρινισ άδειασ
με ςυγκεκριμζνθ περίοδο ιςχφοσ. Μετά τθ λιξθ των ζκτακτων μζτρων που ζχουν λθφκεί ςτο πλαίςιο
αντιμετϊπιςθσ του κορωνοϊοφ, θ αρμόδια τελωνειακι αρχι επανεξετάηει τθν άδεια δυνάμει του άρκρου
23, παρ. 4, ςτοιχείο α) του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (Καν.(ΕΕ)952/13) και του άρκρου 15 του κατ’
εξουςιοδότθςθ Καν.(ΕΕ)2446/15 και εκδίδει τθν οριςτικι άδεια, εφόςον εξακολουκεί να υπάρχει
ενδιαφζρον από τον οικονομικό φορζα. Κατά τθν επανεξζταςθ τθσ άδειασ, πραγματοποιείται αυτοψία
του χϊρου από το αρμόδιο τελωνείο και ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα
δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τθν υποχρζωςθ που ανζλαβε κατά τθν ζκδοςθ τθσ προςωρινισ άδειασ.
Ρεραιτζρω, παρζχεται θ δυνατότθτα ζκδοςθσ προςωρινισ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ για περιπτϊςεισ ιδθ αδειοδοτθμζνων εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ
προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ αποκικευςθ των εμπορευμάτων με αναςτολι δαςμϊν και φόρων
για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 90 θμερϊν που προβλζπεται για τθν προςωρινι εναπόκεςθ
(άρκρο 149 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα). Οι αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ τθσ προςωρινισ άδειασ
τελωνειακζσ αρχζσ παρακαλοφνται όπωσ διεκπεραιϊςουν τα εν λόγω αιτιματα κατά προτεραιότθτα,
χωρίσ τθν απαίτθςθ υποβολισ τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ δεδομζνου ότι ζχουν ιδθ διενεργθκεί
όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αδειοδότθςθ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ.
Εξυπακοφεται ότι απαιτείται θ υποβολι διαςάφθςθσ για τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ των εμπορευμάτων που ιταν προθγουμζνωσ ςε κατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ.
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5. Διαδικαςία επανεξζταςησ φορζων διαχείριςησ των Ελευθζρων Ζωνϊν και των εγκατεςτημζνων
επιχειρήςεων ςφμφωνα με τα κριτήρια του Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα ωσ προσ την αςφάλεια
και προςταςία (AEOS)
Τα ανωτζρω αναφερκζντα ςτο ςθμείο (3) τθσ παροφςασ ιςχφουν κατ' αναλογία και για τθ διαδικαςία
επανεξζταςθσ των φορζων που διαχειρίηονται/δραςτθριοποιοφνται τισ/ςτισ Ελεφκερεσ Ηϊνεσ (ςχετ. γ).
Ειδικότερα, οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ παρακαλοφνται ςτο μζτρο
του δυνατοφ να προχωριςουν ςτο κομμάτι του ελζγχου των κριτθρίων που μποροφν να διενεργθκοφν εξ
αποςτάςεωσ (π.χ. ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ, οικονομικι φερεγγυότθτα κλπ), οφτωσ ϊςτε με το πζρασ τθσ
παροφςασ κατάςταςθσ να μπορζςει να προχωριςει θ διαδικαςία επανεξζταςθσ όςο το δυνατόν πιο
γριγορα.

Οι τελωνειακζσ αρχζσ παρακαλοφνται για τθν πιςτι τιρθςθ των ανωτζρω και τθν αναφορά τυχόν
προβλθμάτων προσ επίλυςθ ςτισ ακόλουκεσ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:
Για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν: dtd@2001.syzefxis.gov.gr.
Για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν: gdtdasmo@otenet.gr και ipr@otenet.gr.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πλεσ οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ
(για άμεςη ενημζρωςη των Τελωνειακϊν Αρχϊν αρμοδιότθτάσ τουσ)
Β)
















ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΕΙΣ
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θες/νίκθσ
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ
Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ
Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν
Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Θεςςαλονίκθσ
Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων
Σφνδεςμοσ κεςςαλικϊν Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν
Σφνδεςμοσ Διεκνϊν Διαμεταφορζων Ελλάδοσ
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Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β.
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ
Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ
Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Κριτθσ
Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων
Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν Ρελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν
Σφνδεςμοσ Εταιριϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.)
Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιριϊν & Ε.Ρ.Ε.
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν
Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων
Σφνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων Αυτοκινιτων Ελλάδοσ
Incofruit - Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ, Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικϊν και Χυμϊν
Σφνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΣΕΟ)
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ροτϊν (ΣΕΑΟΡ)
Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Θες/κθσ
Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων
Διεκνισ Ναυτικι Ζνωςθ
Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν
Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν
Ζνωςθ Αςφαλιςτικϊν Εταιριϊν Ελλάδοσ
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ
ΟΦΑΕ-Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ
Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου
Ομοςπονδία Ναυτικϊν Ρρακτόρων Ελλάδασ
Ρανελλινιο Συνδικάτο Χερςαίων Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν (Ρ.Σ.Χ.Ε.Μ.) Σωματείο Ναυτικϊν Ρρακτόρων Αττικισ – Ρειραιά (ΣΩΝΡΑΡ)
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Σ.Ε.Ρ. Α.Ε.
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου-ΟΛΘ
ΑΚΑΡΟΤ Α.Ε.
Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν A.E.
D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A.
FEDERAL EXPRESS (FedEx)
TNT GREECE
UPS GREEC
ΕΛΤΑ ΑΕ
ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε.
MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
ΔΙΥΛΙΣΤΘΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Ριτςιλι
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και ΕΦΚ κ. Μουρτίδθ
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3.
4.
5.
6.
7.

Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν
Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων
Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & ΦΡΑ
Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν/Υποδιεφκυνςθ Βϋ
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