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ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση θέσης 44-1 από τους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς

Υπενθυμίζεται ότι οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να συμπληρώνουν στη θέση 44-1
της διασάφησης τον αριθμό της άδειας που τους έχει χορηγηθεί, προκειμένου να «αναγνωρίζονται»
από  το  σύστημα  ως  Εγκεκριμένοι  Οικονομικοί  Φορείς  και  να  μπορούν  να  απολαμβάνουν  τα
πλεονεκτήματα που απορρέουν από την συγκεκριμένη ιδιότητα, όπως των λιγότερων τελωνειακών
ελέγχων και της προτεραιότητας κατά τον τελωνειακό έλεγχο των αποστολών τους. 

Συγκεκριμένα, οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν τη θέση 44-1 της
διασάφησης, ως ακολούθως:

Για  τα  Εισαγωγικά  Τελωνειακά  Καθεστώτα:  στη  θέση  44-1  της  διασάφησης  θα  πρέπει  να
συμπληρώνονται οι κωδικοί Υ023 «Παραλήπτης» (δηλαδή ο δηλωθείς στη θέση 8 της διασάφησης) ή/
και Υ025 «Αντιπρόσωπος» (δηλαδή ο δηλωθείς στη θέση 14 της διασάφησης), κατά περίπτωση.

Για  τα  Εξαγωγικά  Τελωνειακά  Καθεστώτα:  στη  θέση  44-1  της  διασάφησης  θα  πρέπει  να
συμπληρώνονται οι κωδικοί Υ022 «Αποστολέας» (δηλαδή ο δηλωθείς στη θέση 2 της διασάφησης) ή/
και Υ025 «Αντιπρόσωπος» (δηλαδή ο δηλωθείς στη θέση 14 της διασάφησης) κατά περίπτωση. 

Για τη Διαμετακόμιση: στη θέση 44-1 της διασάφησης θα πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός Y026
«Κύριος Υπόχρεος» (δηλαδή ο δηλωθείς στη θέση 50 της διασάφησης) ή/και Υ025 «Αντιπρόσωπος»
(δηλαδή ο δηλωθείς στη θέση 14 της διασάφησης) κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι το πλεονέκτημα των λιγότερων τελωνειακών ελέγχων αφορά μόνο στους κατόχους
άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα που δηλώνονται στις θέσεις 2, 8, ή 50, κατά περίπτωση και
σύμφωνα με τα ανωτέρω, της διασάφησης. Ειδικότερα, για την περίπτωση της αντιπροσώπευσης, το
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πλεονέκτημα των λιγότερων τελωνειακών ελέγχων συνδέεται με τη συμπλήρωση της θέσης 14 μόνο
για την περίπτωση της έμμεσης αντιπροσώπευσης. 

Επίσης, οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς που έχουν λάβει την αντίστοιχη άδεια από την Ελλάδα,
στις  διασαφήσεις  που υποβάλουν στη χώρα μας  θα συμπληρώνουν στους ανωτέρω κωδικούς  τον
εθνικό αριθμό πιστοποιητικού που τους έχει αποδοθεί από το Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του
ICISnet.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση στη θέση 44-1 με έναν εκ των κωδικών που αναφέρονται
ανωτέρω δε πρέπει να συγχέεται με τη συμπλήρωση άλλων κωδικών που ενδεχομένως συνδέονται με
την παροχή τελωνειακών απλουστεύσεων. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
          ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

2



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Προς Ενέργεια
Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς

Β. Προς Κοινοποίηση
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
     1.1 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ)
     1.2 Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
     1.3 Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
     1.4. Τελωνειακές Περιφέρειες
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (e-mail: keeuhcci@uhc.gr)
3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (e-mail: info@acci.gr)
4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (e-mail:

root@ebeth.gr)
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (commerce  @  pcci  .  gr  )
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (e-mail: pse@otenet.gr)
7. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (e-mail: oete@oete.gr)
8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ  –  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΘΗΝΩΝ (e-mail: sepa@otenet.gr)
9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ  –  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(e-mail: info@seth.gr)
10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (e-mail: contact@synddel.gr)

Γ. Προς Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
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