
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Α. Θέματα σχετικά με την νομοθεσία 

Τελωνεία Εξαγωγής και Εξόδου 

1. Ποιο είναι το αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής(Customs office of export) στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η διασάφηση; 
Σύμφωνα με το άρθρο 161(5) του Καν(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 η «διασάφηση εξαγωγής κατατίθεται στο Τελωνείο που είναι αρμόδιο για την 
εποπτεία του τόπου που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για την μεταφορά 
εξαγωγής».  Σχετική είναι η  επιστολή του Τμήματος Τελωνείων προς το Σύνδεσμο Τελωνειακών Πρακτόρων ημε/νίας 21/10/2013 με θέμα 
Διαδικασία Εξαγωγής εμπορευμάτων. 
 

2. Ποιο πρέπει να δηλώνεται σαν Τελωνείο Εξόδου (Customs office of exit); 
Σύμφωνα με την νομοθεσία, άρθρο 793(2) του 2454/93, το Τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο Τελωνείο πριν τα εμπορεύματα 
εγκαταλείψουν το Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Στην περίπτωση της άμεσης εξαγωγής (διαδρομή κατευθείαν σε Τρίτη Χώρα) 
τελωνείο εξόδου θα είναι πάντα κυπριακό τελωνείο. 
Στην περίπτωση της έμμεσης εξαγωγής (διαδρομή μέσω άλλου Κράτους Μέλους) για σκοπούς ταχύτερης διεκπεραίωσης της διασάφησης 
εξαγωγής μπορεί να δηλώνεται ως τελωνείο εξόδου το κυπριακό τελωνείο στις εξής δύο περιπτώσεις: 

• Εάν υπάρχει ενιαίος τίτλος μεταφοράς (φορτωτική με τελικό προορισμό την Τρίτη χώρα)  και δεν γίνει μεταφόρτωση και τα 
εμπορεύματα θα συνεχίσουν στον τελικό προορισμό με το ίδιο μεταφορικό μέσο  

• Εάν υπάρχει ενιαίος τίτλος μεταφοράς αλλά γίνει μεταφόρτωση σε άλλο μεταφορικό μέσο (αεροπορική μεταφορά π.χ Lufhtansa, 
British Airways) 

Σημειώνεται ότι εάν δεν υπάρχει ενιαίος τίτλος μεταφοράς και γίνει μεταφόρτωση των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος νοουμένου 
ότι υπάρχει συνδυασμένη μεταφορά (πχ. Θαλάσσια-οδική), προτού αναχωρήσουν για Τρίτη χώρα τότε το τελωνείο εξόδου θα δηλώνεται 
το  τελευταίο τελωνείο του άλλου Κράτους Μέλους. 

3. Όταν έχω εξαγωγή μέσω ταχυδρομείου ποιο θα είναι το τελωνείο εξαγωγής και ποιο θα είναι το τελωνείο εξόδου;  
Το τελωνείο εξαγωγής θα είναι το ταχυδρομικό γραφείο από το οποίο θα σταλούν τα εμπορεύματα. Τα τελωνειακά γραφεία βρίσκονται 
μέσα στο σύστημα και μπορούν να επιλεχθούν ανάλογα 150 Ταχ. Λευκωσίας ,450 Ταχ.Λάρνακας,550 Ταχ.Λεμεσού,650 Ταχ. Πάφου. 
Τελωνείο εξόδου θα είναι πάλι το ίδιο ταχυδρομικό γραφείο. 



Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου - ΕXS 
4. Πότε δεν απαιτείται διασάφηση και απαιτείται EXS; 

Για το θέμα αυτό έχει εκδοθεί εγκύκλίος ΣΔΕΞ/ECS (10) ημε/νίας 10 Φεβρουαρίου 2013. Με βάση την ισχύουσα Κοινοτική Τελωνειακή 
Νομοθεσία (άρθρο. 842α του καν. 2454/93), η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου απαιτείται εκεί όπου δεν απαιτείται Τελωνειακή Διασάφηση 
Εξαγωγής εκτός από τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται εξαιρέσεις. Πιο κάτω συνοψίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες αναμένεται να 
κατατεθεί  Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (EXS) στην Κύπρο:  

• Για τις επανεξαγωγές μη κοινοτικών εμπορευμάτων από Προσωρινή Εναπόθεση όταν το φορτίο έχει μείνει εκεί πέραν των 14 
ημερών.  
• Για τις επανεξαγωγές μη κοινοτικών εμπορευμάτων από Προσωρινή Εναπόθεση όταν το φορτίο έχει μείνει εκεί κάτω των 14 
ημερών, με την προϋπόθεση ότι έχει αλλάξει ο παραλήπτης ή ο τελικός προορισμός. 
• Για τα κοινοτικά φορτία που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ με μεταφόρτωση σε λιμάνι ή αεροδρόμιο τρίτης χώρας.   
• Για τα άδεια εμπορευματοκιβώτια  για τα οποία μεσολαβεί συμβόλαιο μεταφοράς. 
 

Διόρθωση Διασάφησης  

5. Ο διασαφηστής εφόσον υποβάλει την διασάφηση μπορεί να την διορθώσει; 
Ο διασαφιστής μπορεί να αιτηθεί τροποποίηση της διασάφησης μέσω του συστήματος με την λειτουργία «amendment request». Το 
μήνυμα για το αίτημα τροποποίησης (ΙΕ513 - amendment request) είναι υπό ανάπτυξη και αναμένεται η υλοποίηση του.  
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές, (τελευταία παράγραφος σελ 14) εναπόκειται στον Τελωνείο κατά πόσο θα 
δεχθεί τις διορθώσεις. 
 

6. Τι γίνεται όταν μετά την αποδέσμευση των εμπορευμάτων (released for export) η διασάφηση πρέπει να διορθωθεί; Πχ άλλαξε το 
μεταφορικό μέσο γιατί το πλοίο/πτήση καθυστέρησε; 
Ειδοποιείται το Τελωνείο εξόδου ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.  Σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές εναπόκειται 
στον τελωνειακό αν θα δεχθεί τις διορθώσεις καθώς αυτό εξαρτάται από το ποιος είναι ο λόγος διόρθωσης. 
 
 
 
 



Συσκευασίες  

7. Όταν διάφορα είδη εμπορευμάτων συσκευάζονται στο ίδιο πακέτο τότε πως δηλώνεται ο αριθμός πακέτων ανά είδος? Πχ 3 είδη σε 2 
πακέτα; 
Στο εμπόρευμα με την λιγότερη ποσότητα βάζω πακέτα 0 ώστε να συμφωνεί το άθροισμα. Π.χ 3 είδη  εμπορευμάτων σε 2 πακέτα τότε το  
total number of packages = 2, πρώτο είδος = 1 πακέτο, δεύτερο είδος= 1 πακέτο, τρίτο είδος= 0 πακέτο. Σημειώνεται ότι σε τέτοια 
περίπτωση για το είδος με πακέτα 0 στο πεδίο marks and numbers θα υπάρχει λεπτομερή περιγραφή  της συσκευασίας η οποία πρέπει να 
είναι ίδια με το άλλο είδος που συσκευάστηκε στο ίδιο πακέτο. (R160) 
 

8. Όταν έχω πολλαπλές συσκευασίες πχ 100 χαρτόνια σε 5 παλέτα τι δηλώνω στο είδος συσκευασίας; 
Δηλώνεται η  συσκευασία η οποία θα μετρηθεί σε περίπτωση ελέγχου από το Τελωνείο. Στο πεδίο marks and number μπορώ να γράψω 
λεπτομέρειες για την συσκευασία. πχ  100 cartons in 5 pallets.  
 

Τρόποι μεταφοράς  

9. Τι πρέπει να συμπληρώσω στο πεδίο 25 και στο πεδίο 26. Τι δηλώνω όταν τα εμπορεύματα θα φύγουν από Λάρνακα με αεροσκάφος 
μέσω άλλου κράτους μέλους και μετά με πλοίο προς την Τρίτη χώρα;  
Στο πεδίο 25 καταγράφεται ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα δηλαδή για το μεταφορικό μέσο με το οποίο τα εμπορεύματα θα εξέλθουν 
του εδάφους της κοινότητας. Στο πεδίο 26 καταγράφεται ο τρόπος μεταφοράς κατά την αναχώρηση για την εξαγωγή. Στο παράδειγμα στο 
25 θα καταχωρηθεί κωδικός 1 (θαλάσσια) και στο πεδίο 26 ο κωδικός 4 (αεροπορική). 
 

10. Όταν έχω έμμεση εξαγωγή , το Τελωνείο Εξαγωγής είναι η πχ η Λευκωσία και το Τελωνείο εξόδου είναι σε άλλο Κράτος Μέλος πχ 
Γερμανία τότε υπάρχει συνδυασμός εσωτερικής μεταφοράς, δηλαδή αρχικά οδικώς από Λευκωσία –Λάρνακα και μετά αεροπορικώς 
Λάρνακα - Γερμανία και από το Βέλγιο θα πάνε θαλασσίως στην Τρίτη χώρα. Τι πρέπει να δηλώσω στο πεδίο 25 και στο πεδίο 26; 

Στο πεδίο 25  θα δηλώσω 1 –sea θαλασσίως που είναι ο τρόπος που θα εξέλθουν της κοινότητας από την Γερμανία  και στο πεδίο 26 
δηλώνω τον τρόπο μεταφοράς που αφορά  την μεγαλύτερη απόσταση  μέσα στην Ε.Ε που είναι 4-air Λάρνακα-Γερμανία. Η οδική 
μεταφορά Λευκωσία-Λάρνακα δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 



Απαγόρευση εξαγωγής  
11.  Σε περίπτωση που απαγορευτεί η εξαγωγή και σταλεί μήνυμα «not released for export» θα κοινοποιείται και ο λόγος απαγόρευσης; 

Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει το μήνυμα ΙΕ561 και το στάδιο της κίνησης μετατρέπεται σε not released for export χωρίς όμως να  
κοινοποιείται μέσα από το σύστημα ο λόγος απαγόρευσης.  

Β. Γενικά θέματα σχετικά με το σύστημα 

1. Η διασάφηση έχει υποβληθεί και έχει δοθεί αριθμός MRN αλλά δεν μπορεί να τυπωθεί;  
Για να μπορεί να εκτυπωθεί η διασάφηση και να θεωρείται επίσημο έγγραφο (barcode) πρέπει να έχει περάσει το στάδιο released for 
export, έχει δηλαδή δοθεί έγκριση για να εξαχθούν τα εμπορεύματα.  Σε περίπτωση που η διασάφηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο αλλά 
πάλι δεν τυπώνεται τότε πιθανόν να πρέπει να αλλάξουν κάποιες ρυθμίσεις στον πλοηγό(browser).  Ενώ βρίσκομαι μέσα στο σύστημα 
επιλέγω  tools - Internet options - security-customs level - download file - εάν είναι disable το  κάνω enable. 
1.           2.        3.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Θα πρέπει να καταχωρούνται και πρόσθετοι κωδικοί εκτός από την δασμολογική ταξινόμηση; 
Ο οικονομικός φορέας προτού υποβάλει την δήλωση πρέπει να ελέγχει τα απαιτούμενα μέτρα (πρόσθετοι κωδικοί, πιστοποιητικά, 
συμπληρωματικές μονάδες κλπ)  σύμφωνα με την δασμολογική ταξινόμηση μέσα στο σύστημα Taric στην πιο κάτω διεύθυνση, 
επιλέγοντας «μέτρα - μέσω ονοματολογίας». Σε περίπτωση που στα μέτρα υπάρχουν  πρόσθετοι κωδικοί τότε πρέπει να καταχωρηθούν 
στα αντίστοιχα πεδία της διασάφησης. 
http://10.183.18.11:8003/tariff/uc/qry/ccrm/search.jsf?conversationId=4229 
 

 
 
 

3. Συνδέεται η δασμολογική ταξινόμηση μέσα στο taric με τον κωδικό επικίνδυνων εμπορευμάτων;  
Όχι δεν συνδέεται , σε περίπτωση που τα εμπορεύματα ανήκουν σε κάποια κατηγορία επικίνδυνων εμπορευμάτων τότε το δηλώνω στο 
κατάλληλο πεδίο. 
 

4. Μπορώ να φυλάξω τα δεδομένα μιας διασάφησης για να τα επαναχρησιμοποιήσω (temporary save) ; 
Ενώ συμπληρώνω την διασάφηση μπορώ να την φυλάξω στην προσωρινή αποθήκευση (temporary save) σε οποιοδήποτε στάδιο την 
συμπληρώνω και να της δώσω όποιο ενδεικτικό όνομα επιθυμώ (π.χ clothing, Andreas ltd, scrap, EK108 17/9/13 etc). Την ίδια διασάφηση 
μπορώ να την επαναχρησιμοποιήσω και να την τροποποιήσω όσες φορές χρειάζεται και να την φυλάξω  με τα τροποποιημένα δεδομένα 
αφού πατήσω πάλι temporary save. Για να φυλάξω μια νέα με εντελώς διαφορετικά στοιχεία αλλά να έχω και φυλαγμένη την παλιά 
πρέπει να την δημιουργήσω από την αρχή.  
 
 
 

http://10.183.18.11:8003/tariff/uc/qry/ccrm/search.jsf?conversationId=4229


5. Αριθμός σφραγίδας του εμπορευματοκιβωτίου που καταχωρείται;  
Στο πεδίο seals σύμφωνα με την ορολογία από το παράρτημα 30Α του Καν.2454/93,  καταχωρείται ο αριθμός αναγνώρισης των 
μολυβοσφραγίδων που τίθενται στον εξοπλισμό μεταφοράς, όταν χρησιμοποιούνται. Δηλαδή ο αριθμός σφραγίδας που θα βάλει ο 
εξαγωγέας πάνω στο εμπορευματοκιβώτιο ή σε άλλο εξοπλισμό μεταφοράς. 
 

6. Όταν η διασάφηση αφορά προσωπικές εξαγωγές (personal effects) ποιον κωδικό θα καταχωρήσω στο πεδίο «κωδικός συναλλαγής/ 
nature of  transaction;» 
Στο συγκεκριμένο πεδίο  θα γίνει επιλογή του κωδικού 99 (άλλες συναλλαγές).   
 

7. Όταν η περιγραφή εμπορευμάτων περιέχει πολλές λεπτομέρειες πχ παπούτσια, μοντέλλο, είδος κλπ που το καταχωρώ; 
Tο πεδίο description-περιγραφή έχει χωρητικότητα μέχρι και 280 χαρακτήρες. Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων και 
αφορά την ίδια ταξινόμηση και η περιγραφή είναι μεγαλύτερη από 280 χαρακτήρες τότε μπορώ να δημιουργήσω δεύτερο χώρισμα με την 
περιγραφή των υπόλοιπων μοντέλων, την αξία τους ,το  βάρος κλπ, έστω και αν η δασμολογική ταξινόμηση είναι η ίδια. 
 

8. Όταν η διασάφηση αφορά επανεξαγωγή ποια η διαφορά από την κανονική διασάφηση;  
Υπάρχουν 3 σημεία όπου ο διασαφηστής πρέπει να προσέξει. Θα πρέπει στο πεδίο warehouse να καταχωρηθεί ο αριθμός της Αποθήκης. 
Στο πεδίο procedure code πρέπει να καταχωρηθεί ο κατάλληλος κωδικός διαδικασίας και στο πεδίο administrative references θα πρέπει 
να καταχωρηθεί ο αριθμός stock ΘΗΣΕΑ. Ο τρόπος καταχώρησης στα πεδία πρέπει να γίνει ως εξής :  
1. Αριθμός Αποθήκης    2. Κωδικός διαδικασίας   3. Αρ. Αποθέματος ΘΗΣΕΑ 



9. Όταν η διασάφηση αφορά επανεξαγωγή απενεργοποιείται το πεδίο 18 πτήση ή πλοίο identity means of transport at departure. Δεν πρέπει 
να το καταχωρήσω; 

Σε τέτοια περίπτωση καταχωρούμε την πτήση/πλοίο και την ημερομηνία στο πεδίο 21-identity of means of transport at border. Σε 
μελλοντική έκδοση του συστήματος το πρόβλημα αυτό δεν θα υπάρχει και θα καταχωρείται στο πεδίο  18 ο αριθμός πτήσης/ πλοίου. 
 

10. Που  καταχωρώ τα διάφορα πιστοποιητικά πχ για απορρίμματα, EUR 1; 
Στα πεδία των goods, στο πεδίο documents/certificates καταχωρώ τα διάφορα πιστοποιητικά/άδειες τα οποία  είναι κωδικοποιημένα. Π.χ 

• Ν380 εμπορικό τιμολόγιο  
• Ν740 φορτωτική  
• C672 πιστοποιητικό για απορρίματα (scrap) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1013/2006 
• Ν705 Bill of lading 
• N271 Packing list 
• N954  EUR 1 
• N740 air way bill 

Σημειώνεται ότι προς το παρόν μόνο τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από το TARIC μπορουν να καταχωρηθούν στο συγκεκριμένο 
πεδίο. Τα εθνικά πιστοποιητικά μπορούν να καταχωρηθούν στο πεδίο  περιγραφή/description.  
 

11. Πως θα είμαι σίγουρος τι πρέπει να συμπληρώσω σε κάθε πεδίο; 
Η ηλεκτρονική διασάφηση συμπληρώνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και η έντυπη διασάφηση. Έχει δημοσιευτεί στην  ιστοσελίδα 
έγγραφο με ακριβή περιγραφή του τι πρέπει να συμπληρώνεται σε κάθε πεδίου με βάση τον Καν. 2454/93 στο εξής link: 
 http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/6FFC8A57366CA745C2257BF3002ACDE3?opendocument,  
 

12. Γιατί δεν εμφανίζονται όλα τα τελωνεία των χωρών στις επιλογές για τελωνεία εξόδου ;  
Στο συγκεκριμένο πεδίο υπάρχει επιλογή για τα τελωνεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί από τα Κράτη Μέλη σε κεντρικό σύστημα της 
Επιτροπής ότι έχουν ρόλο exit όπως τα έχουν δηλώσει τα Κράτη Μέλη. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται κάποιο τελωνείο τότε να σταλεί 
σχετικό ερώτημα στο helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy 

 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/6FFC8A57366CA745C2257BF3002ACDE3?opendocument
mailto:helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy


 

13. Στο πεδίο 30 location τι συμπληρώνω;  
Σύμφωνα με την νομοθεσία στο πεδίο αυτό Συμπληρώνω τον ακριβή χώρο, στον οποίο είναι δυνατό να εξεταστούν τα εμπορεύματα. Σε 
περίπτωση δηλαδή που η διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο αυτός είναι ο χώρος που θα προσέλθει ο τελωνειακός να ελέγξει τα 
εμπορεύματα. (πχ code: Nicosia goods: exporter premises, Latsia factory etc) Εάν ο διασαφηστής επιλέξει να μην συμπληρώσει τίποτα στο 
πεδίο αυτό τότε αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο τότε ο έλεγχος θα γίνει στο τελωνείο εξαγωγής και 
ο διασαφηστής/εξαγωγέας θα προσέλθει μαζί με τα εμπορεύματα στο τελωνείο για να γίνει ο έλεγχος.  
 

14. Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω μερική εξαγωγή της ποσότητας που δηλώθηκε στην διασάφηση  
Εάν γνωρίζω εκ των προτέρων ότι δεν θα εξαχθεί όλη η  ποσότητα εμπορευμάτων με το μεταφορικό μέσο  σε συγκεκριμένη ημερομηνία 
είναι προτιμότερο να υποβάλω διαφορετικές   διασαφήσεις ώστε να μην εκκρεμεί η διεκπεραίωση τους μέχρι να εξαχθεί όλη η ποσότητα. 
Σε περίπτωση που η μερική εξαγωγή της ποσότητας προκύψει αφότου υποβληθεί η διασάφηση, τότε θα πρέπει το εκτυπωμένο MRN να 
φέρει ευκρινής χειρόγραφη ένδειξη part shipment. σε τέτοια περίπτωση πρέπει να κρατείται αντίγραφο της διασάφησης και  να 
καταχωρείται δευτερη ένδειξη για part shipment όταν εξαχθεί δεύτερο μέρος της ποσότητας.  H διασάφηση θα διεκπεραιωθεί (exported) 
όταν εξαχθεί όλη η ποσότητα.  
 

15. Όταν έχω προσωπική εξαγωγή και χρησιμοποιώ σαν EORI του εξαγωγέα τον αριθμό CY99999981G, που θα καταχωρήσω τα στοιχεία του 
εξαγωγέα; 

Στο πεδίο περιγραφή/description μαζί με την περιγραφή των εμπορευμάτων καταχωρώ το όνομα, ταυτότητα/διευθυνση του εξαγωγέα. 
 
 

 

 

 

 

 



Γ. Θέματα σχετικά με τις διαδικασίες 

1. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια διασάφηση εξαγωγής για να εγκριθεί και να γίνει released for export. 
Οι διασαφήσεις εξαγωγής αφότου υποβληθούν εμφανίζονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολής στις οθόνες των 
Λειτουργών του Κλάδου Εξαγωγών. Οι λειτουργοί ανάλογα με το φόρτο εργασίας προχωρούν τις διασαφήσεις με βάση την σειρά που 
έχουν υποβληθεί.  
 

2. Τα συνοδευτικά έγγραφα θα ελέγχονται κατά την υποβολή της διασάφησης ή κατά την φόρτωση.  
Αυτό εξαρτάται από το Τελωνείο εξαγωγής και τις οδηγίες ελέγχου που θα δώσει. 
 

3. Σε περίπτωση που θέλω να εξουσιοδοτήσω εκτελωνιστή να υποβάλει τις διασαφήσεις πως θα γίνεται  
Εάν υπάρχει ήδη κατατιθέμενη εξουσιοδότηση προς τελωνειακό πράκτορα για το Σύστημα Εισαγωγών, τότε ειδοποιώ το Τελωνείο –Τομέα 
Εξαγωγών να καταχωρήσει την εξουσιοδότηση  και στο Σύστημα Εξαγωγών. Για νέες εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα 
με τη συνήθη διαδικασία  στο έντυπο Τελ.1002 με χαρτόσημα. Οι τελωνειακοί πράκτορες μπορούν να αποστείλουν αίτημα στο 
helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy  στο οποίο να ζητούν να καταχωρηθούν οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν ήδη  στο σύστημα 
Εισαγωγών για τους πελάτες τους που είναι και εξαγωγείς.   
 

4. Όταν υποβάλω μια διασάφηση και το τελωνείο είναι κλειστό τι γίνεται? 
Προς το παρόν η διασάφηση γίνεται αποδεκτή από το σύστημα και παραμένει σε στάδιο accepted μέχρι να ανοίξει το Τελωνείο εξαγωγής.  
 

5. Τι γίνεται με τις διασαφήσεις για τα εμπορεύματα τα οποία εξάγονται με συνοδεία επιβάτη σε πτήση? 
Θα κατατίθεται κανονικά ηλεκτρονική διασάφηση αλλά στο πεδίο description θα καταχωρείται και το λεκτικό “goods accompanied by 
passenger” accompanying  
 

6. Όταν η διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο (στάδιο under control) ή έχει γίνει released for export  επιτρέπεται να γίνει διόρθωση 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές το αίτημα τροποποίησης δεν επιτρέπεται μετά που η διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο και σταλεί το μήνυμα 
ΙΕ560 ούτε όταν η διασάφηση γίνει released for export. Εντούτοις μέσω της διαδικασίας ελέγχου από τον τελωνειακό μπορούν να γίνουν 
κάποιες διορθώσεις. Σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές (τελευταία παράγραφος σελ 14) εναπόκειται στον τελωνειακό αν θα 
δεχθεί τις διορθώσεις.  
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