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Αρ.Πρωτ.: 109 Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2022 

   

Εξαιρετικά Επείγον 

 

Προς:  1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Α’ Τελωνείο 

Θεσσαλονίκης, γραφείο Διευθυντή, κου Ιωάννη Ρεϊζάκη 

 2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γραφείο Διοικητή κου 

Γεωργίου Πιτσιλή 

 3. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση 

Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., γραφείο Γενικού Διευθυντή κου 

Κωνσταντίνου Μουρτίδη 

  

Κοιν.: 1. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Τελωνειακή Περιφέρεια 

Θεσσαλονίκης, γραφείο Διευθύντριας κας Αγγελικής Γωγάκου 

 2. Ο.Ε.Τ.Ε. με την παράκληση για κοινοποίηση στους 

Ομόσπονδους Συλλόγους 

 3. Επιμελητήρια 

 4. Σύλλογο Ναυτικών Πρακτόρων 

 5. Μεταφορείς 

  

Θέμα: Προτάσεις Σ.Ε.Τ.Α.Θ. για νέα διαδικασία εξαγωγής 

εμπορευματοκιβωτίων 

  

Σχετ.: Υπ’ αριθμ.: 38501/18.11.2022 έγγραφο του Α’ Τελωνείου 

Θεσσαλονίκης 

  

Αξιότιμε κε Διευθυντά 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας και της προφορικής μας 

επικοινωνίας σας ενημερώνουμε επιγραμματικά για τους προβληματισμούς του 

Συλλόγου μας αναφορικά με την προτεινόμενη νέα διαδικασία εξαγωγής 

εμπορευματοκιβωτίων από τον λιμένα της Θεσσαλονίκης. 

Αρχικά, απορούμε για το επείγον έναρξης της διαδικασίας. Ο 

ακολουθούμενος τρόπος εξαγωγής, που ακολουθείται εδώ και δεκαετίες, 

θεωρούμε ότι είναι σύννομος και δεν επιβαρύνει οικονομικά τους εξαγωγείς, 
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προσφέρει στην εθνική οικονομία και ταυτόχρονα διασφαλίζει το δημόσιο 

συμφέρον. Προς το παρόν δεν εξετάζουμε εάν η απόφαση για τη νέα διαδικασία 

προσκόμισης του συνόλου των εμπορευματοκιβωτίων στους χώρους του Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. είναι σωστή, αλλά, ακόμα και εάν δεχθούμε a priori την ορθότητα της 

διαδικασίας, αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο δε δίνεται μεγαλύτερος 

χρόνος προσαρμογής. Εκτιμούμε, λοιπόν, ότι χρειάζεται να δοθεί ικανός χρόνος, 

(τουλάχιστον 6 μήνες) για αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος, ώστε να 

ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες στην ομαλή και χωρίς αύξηση κόστους, 

διακίνηση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων. 

Επίσης, θεωρούμε ότι θα προκύψουν τελωνεία δυο ταχυτήτων στη βόρεια 

Ελλάδα. Στα μεν επαρχιακά τελωνεία θα μπορούν να καταθέτονται παραστατικά 

εξαγωγών και τα εμπορεύματα να εξακολουθούν να παραμένουν σε ιδιωτικούς 

χώρους μέχρι τον χρόνο φόρτωσης επί του πλοίου, επιλέγοντας, από τον κάτοχο 

των εμπορευμάτων, το μικρότερο δυνατό κόστος παραμονής αυτών σε ιδιωτικούς 

χώρους της επιλογής των, ενώ για τα εμπορεύματα για τα οποία θα καταθέτονται 

παραστατικά στο Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, δεν παρέχεται η ευχέρεια αυτή και 

μονοπωλιακά, θα καθορίζεται το κόστος παραμονής των προς εξαγωγή 

εμπορευμάτων από το διαχειριστή της ελεύθερης ζώνης. 

Χρειάζεται ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία, η κατάθεση και αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής γίνεται αφού 

«προσκομιστούν τα εμπορεύματα στο τελωνείο ή σε χώρο που έχει εγκριθεί από το 

τελωνείο». Συνεπώς, ο κανόνας είναι, τα εμπορεύματα να προσκομίζονται στις 

αποθήκες του τελωνείου ή στον τελωνειακό περίβολο. Κάθε άλλος χώρος που θα 

εγκριθεί υπάγεται στην σφαίρα των εξαιρέσεων. Αν τυχόν εγκριθεί ως χώρος 

παραμονής μόνο αυτός της ελεύθερης ζώνης θεωρούμε ότι παραβιάζονται οι 

ενωσιακές διατάξεις δεδομένου ότι στην ίδια απόσταση από το τελωνείο υπάρχουν 

ή μπορούν να δημιουργηθούν και άλλοι χώροι που να παρέχουν τα μέσα και τις 

εγκαταστάσεις που παρέχει ο διαχειριστής της Ε.Ζ. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει 
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ο ανταγωνισμός και θα επιβαρύνονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Παρακαλούμε, τέλος, όπως συζητηθούν οι λεπτομέρειες ως προς το 

ημερήσιο κόστος από την παραμονή εντός της Ε.Ζ. των προς εξαγωγή 

εμπορευμάτων, την δυνατότητα που έχει ο διαχειριστής για σώρευση και όγκο 

εμπορευμάτων εντός της Ε.Ζ., αν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας σε 24ωρη 

βάση τόσο του τελωνείου όσο και της Ε.Ζ. για τυχόν φυσικούς ελέγχους, αν 

διαμόρφωσε ειδικούς χώρους ο φορέας διαχείρισης της Ε.Ζ. για τα εμπορεύματα 

που διακινούνται από ΑΕΟ ώστε να επωφεληθεί ο κάτοχος της άδειας των 

πλεονεκτημάτων που τους παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας και θα σας συμπαρασταθούμε έμπρακτα 

σε οποιοδήποτε πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διακίνησης των 

εμπορευματοκιβωτίων και την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων και της εμπορευματικής κίνησης του λιμανιού της 

Θεσσαλονίκης και δεσμευόμαστε για επιπλέον προτάσεις, αφού διαπιστωθούν 

τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες, που θα προκύψουν από την έναρξη 

λειτουργίας των νέων διαδικασιών, αρχής γενομένης από 1ης Δεκεμβρίου 2022. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Α.Θ. 

Ο Πρόεδρος  

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Γεώργιος Κοσμίδης Αθανάσιος Τσιταμπάνης 

 


