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ΤΕΥΧΟΣ 5ο 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
 

Η  πρώτη  επίσημη  γνωριμία  της  Επιχειρησιακής  Συντονιστικής  Επιτροπής  για  τη 
Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου με όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα της 
εξωστρέφειας  πραγματοποιήθηκε  στις  18  Μαρτίου  2014.  Παράλληλα  με  το  Διήμερο 
Διεθνές  Συνέδριο  που  διοργάνωσε  ο  Πανελλήνιος  Σύνδεσμος  Εξαγωγέων,  σε  ειδική 
εκδήλωση  της  ΕΣΕ,  με  τίτλο:  «Οδικός  Χάρτης  για  τη  Διευκόλυνση  του  Εξωτερικού 
Εμπορίου.  Ένας Χρόνος Μετά.  Παρόν & Μέλλον»,  στην  κατάμεστη αίθουσα Εσπερίδες 
του  ξενοδοχείου Athens Hilton, περισσότεροι  των 250  συμμετεχόντων από  το χώρο του 
διεθνούς  εμπορίου,  Έλληνες  Εξαγωγείς,  Πρέσβεις  ξένων  χωρών,  εκπρόσωποι  Διεθνών 
Οργανισμών,  αλλά  και  στελέχη  του  Δημόσιου  Τομέα  επιφορτισμένα  με  την  υλοποίηση 
όλων  των  σχετικών  μεταρρυθμίσεων,  είχαν  την  ευκαιρία  να  αναλύσουν  και  να 
συζητήσουν  την  πρόοδο  που  συντελείται  στην  Ελλάδα  γύρω  από  τις  διαδικασίες  που 
συνδέονται άμεσα με την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. 

Αξιοσημείωτη  είναι  η  αναφορά  των  συμμετεχόντων  στην  μεγάλη  άνοδο  της  θέσης  της 
Ελλάδας  σε  θέματα  διευκόλυνσης  του  εξωτερικού  εμπορίου.  Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι η άνοδος της χώρας από την 84η θέση για το 2012 στην 52η θέση 
για  το 2014 στην μέτρηση της Παγκόσμιας Τράπεζας για  το εξωτερικό εμπόριο  (Doing 
Business/Trading Across Borders) αλλά και η άνοδος της χώρας από την 69η θέση το 2012 
στην  44η  θέση  το  2014  στον  Δείκτη  Logistics  (Logistics  Performance  Index)  του  ίδιου 
Οργανισμού.  

Η  εντυπωσιακή  ανταπόκριση  εκπροσώπων  του  επιχειρηματικού  κόσμου  και  ειδικά 
εξαγωγικών επιχειρήσεων ενίσχυσε την απόφαση της ΕΣΕ για  τη διοργάνωση ανάλογων 
ενημερωτικών  εκδηλώσεων,  καθώς  και  εξειδικευμένων  σεμιναρίων  και  στην  ελληνική 
Περιφέρεια και ειδικά στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Για τις εκδηλώσεις αυτές 
σύντομα θα ακολουθήσουν και επίσημες ανακοινώσεις, μέσα από τα επόμενα τεύχη του 
Newsletter, τον εδραιωμένο δίαυλο επικοινωνίας της Επιτροπής με τους εμπλεκόμενους 
στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας. 

Μέχρι  τότε,  ακολουθούν  συνοπτικά  οι  έλεγχοι  προόδου  του  Οδικού  Χάρτη,  όπως 
παρουσιάστηκαν στην Ειδική Εκδήλωση της ΕΣΕ, αλλά και όπως καταγράφηκαν από τον 
Παγκόσμιο  Οργανισμό  Τελωνείων  κατά  την  πρόσφατη  επίσκεψη  κλιμακίου  του  στην 
Ελλάδα. 

ΕΣΕ 
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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ. ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ  

Η Επιχειρησιακή  Συντονιστική  Επιτροπή Διευκόλυνσης Εξωτερικού  Εμπορίου,  διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία  στις  18  Μαρτίου  2014,  την  ειδική  εκδήλωση  «Οδικός  Χάρτης  Διευκόλυνσης  Εξωτερικού 
Εμπορίου. Ένας χρόνος μετά. Παρόν και μέλλον» στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Εξαγωγέων με θέμα «η Εξωστρέφεια ως Στρατηγική Επιλογή: Όραμα και Πραγματικότητα».  

Στην εκδήλωση μετείχαν με ομιλίες τους οι συναρμόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
κ. Κωστής Χατζηδάκης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρης ενώ από την πλευρά του 
Υπουργείου Οικονομικών ομιλητής ήταν ο  Γενικός Διευθυντής Τελωνείων  και  Ε.Φ.Κ.  κ.  Κωνσταντίνος 
Νηχωρίτης.  Ο  Γενικός  Γραμματέας  Δημοσίων  Εσόδων  κ.  Θ.  Θεοχάρης,  λόγω  ανειλημμένων 
υποχρεώσεων απηύθυνε την εισήγησή του στις 19/3/2014 στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου του 
ΠΣΕ. Με ομιλίες τους συμμετείχαν και οι κ.κ. Johannes Luchner, επικεφαλής του ελληνικού γραφείου 
της  Ομάδας  Κρούσης  για  την  Ελλάδα  (Task  Force Greece, Athens Office),    Αντώνης  Καστρισιανάκης 
Διευθυντής DG TAXUD της Ευρ. Επιτροπής και Tom Butterly Αναπληρωτής Διευθυντής Trade and Land 
Management Division της Οικονομικής Επιτροπής για τη Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

Στην  εκδήλωση  έγινε  αρχικά  επισκόπηση  του  πρώτου  χρόνου  υλοποίησης  του  Οδικού  Χάρτη  που 
ξεκίνησε  να  υλοποιείται  στις  αρχές  του  2013  με  ένα  πλέγμα  25  δράσεων  με  συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα  και  σαφείς  στόχους.  Να  μειώσει  τον  αριθμό  των  ημερών  που απαιτούνται  για  την 
ολοκλήρωση της εξαγωγής κατά 50% έως το 2015, να μειώσει το διοικητικό κόστος της εξαγωγής κατά 
20% ως τον  ίδιο χρόνο, να απλοποιήσει το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες και να καθιερώσει την 
Ενιαία Εθνική Θυρίδα για τις εξαγωγές (Single Window).  

Οι  ξένοι  ομιλητές  αναφέρθηκαν  τόσο  στις  διεθνείς  εξελίξεις  της  διευκόλυνσης  του  εξωτερικού 
εμπορίου  (trade  facilitation) όσο και στις εκτιμήσεις  τους για  την πρόοδο της χώρας μας στον τομέα 
αυτό.  Συγκεκριμένα  ο  κ.  Luchner  αφού  συνεχάρη  την  ελληνική  πλευρά  για  τις  προσπάθειες  του 
τελευταίου έτους, αναφέρθηκε α) στο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι εξαγωγές για τη χώρα, β) στη 
αναγκαιότητα για ριζικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό, γ) στην πρόοδο της χώρας μας ιδιαίτερα σε 
θέματα  διευκόλυνσης  του  εξωτερικού  εμπορίου,  δ)  στην  πλήρη  υποστήριξη  και  αρωγή  της  Ευρ. 
Επιτροπής και ε) στην ανάγκη ανάληψης μέρους της ευθύνης που αναλογεί κατά την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων και από την πλευρά των εξαγωγέων και των φορέων τους.   

Ο κ. Καστρισιανάκης, εστίασε στον ρόλο της τελωνειακής διοίκησης για την απρόσκοπτη διέλευση του 
διεθνούς  εμπορίου  και  τις  προτεραιότητες  της  Ελληνικής  Διοίκησης  για  την  αύξηση  της 
ανταγωνιστικότητας,  όπως  η  ηλεκτρονική  οργάνωση  των  τελωνειακών  διαδικασιών,  η  πλήρης 
εφαρμογή  σύγχρονων  συστημάτων  ανάλυσης  και  διαχείρισης  κινδύνου,  η  πρόσβαση  σε 
απλουστευμένες  διαδικασίες,  όπως  είναι  ο  θεσμός  του  Εγκεκριμένου  Οικονομικού  Φορέα  και  η 
ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών. Τέλος εξήρε την προτεραιότητα που δίνει η πολιτική ηγεσία στην 
μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια η οποία ήδη έχει παράγει πολλά και απτά αποτελέσματα. 
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Ο κ. Tom Butterly, αφού συνεχάρη και αυτός από την πλευρά του τη ελληνική διοίκηση τόσο για την 
πρωτοβουλία του Οδικού Χάρτη και τη δέσμευση της υλοποίησής του όσο και για την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί  στην  υλοποίηση  των  μεταρρυθμίσεων,  τόνισε  ότι  το  ελληνικό  παράδειγμα  συζητείται  σε 
πολλές χώρες του εξωτερικού σαν μια υποδειγματική συνεργασία τόσο των υπουργείων μεταξύ τους 
όσο  και  του  ιδιωτικού  τομέα.  Αναφέρθηκε  επίσης  στο  ρόλο  της  UNECE  η  οποία  συμμετείχε 
συμβουλευτικά,  από  την  αρχή  της  προσπάθειας  αυτής,  στα  πλαίσια  της  τεχνικής  βοήθειας  ενώ 
επανέλαβε τη δέσμευση του οργανισμού για την παροχή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, διοργανώθηκαν δύο κύκλοι συζητήσεων (panel) για το παρόν και το 
μέλλον  των  μεταρρυθμίσεων,  το  πρώτο  για  τις  προτελωνειακές  και  το  δεύτερο  για  τις  τελωνειακές 
διαδικασίες  οι  οποίες  αποτελούν  ένα  μεγάλο  μέρος  των  δράσεων  του  Οδικού  Χάρτη.  Στα  panel 
συμμετείχαν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι των εξαγωγικών φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου 
οι  οποίοι  αναφέρθηκαν  και  στα  πλεονεκτήματα  που  τους  παρείχαν  ήδη  όλες  οι  τελευταίες 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση επιβεβαίωσαν ότι τα βήματα που έχουν γίνει από τη χώρα μας 
είναι  μεγάλα.  Η  απλοποίηση  των  διαδικασιών,  οι  στοχευμένες  αλλαγές  στο  κανονιστικό  πλαίσιο,  η 
λειτουργία του θεσμού του εγκεκριμένου εμπόρου νωπών οπωροκηπευτικών, η εφαρμογή συστήματος 
ανάλυσης  κινδύνου  κατά  την  έκδοση  πιστοποιητικών  ποιότητας  από  το  ΥΠΑΑΤ,  η  αλλαγή  του 
κανονιστικού πλαισίου σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται από 
άλλα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ,  το  ηλεκτρονικό  τελωνείο  και  το  νέο  σύστημα  ICISnet,  η  επέκταση  των 
καινοτόμων  διαδικασιών  που  δοκιμάζονται  σε  πιλοτικά  τελωνεία  η  διεύρυνση  του  ωραρίου  των 
σημαντικότερων  τελωνείων  της  χώρας,  η  μείωση  του  κόστους  κατά  την  εξαγωγή,  η  αλλαγή  των 
συστημάτων ελέγχου μέσω εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων ανάλυσης κινδύνου, η μεγάλη μείωση 
του χρόνου εκτέλεσης των τελωνειακών εργασιών με την αποδέσμευση των εμπορευμάτων χαμηλού 
και μεσαίου κινδύνου σε χρόνους κάτω της μιας ώρας  (με σχεδιασμό να μειωθεί περαιτέρω ο χρόνος 
αυτός σε 10 λεπτά μέσω συστήματος χρονοδιακόπτη), η έμφαση στον θεσμό του Εγκεκριμένου Φορέα 
αλλά και η πρόσβαση σε απλουστευμένες διαδικασίες, η πελατοκεντρική αντίληψη των υπηρεσιών των 
αρμόδιων  Υπουργείων  είναι  μόνο  μερικές  από  τις  αλλαγές  που  ήδη  βλέπουν  οι  επιχειρήσεις  στην 
πράξη να αποδίδουν.  

Στα συμπεράσματα της εκδήλωσης περιλαμβάνεται και η άποψη των συμμετεχόντων ότι ένα από τα 
βασικά συστατικά των τελευταίων επιτυχιών αποτελεί και η υποδειγματική συνεργασία της Διοίκησης 
με  εξαγωγικούς  φορείς  οι  οποίοι  συμμετέχουν  ισότιμα  στην  Επιχειρησιακή  Συντονιστική  Επιτροπή, 
καθώς και ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί επικουρούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τελωνείων (ΠΟΤ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την UNECE καθώς και από εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκών 
Κρατών – Μελών, υπό τον συντονισμό της Task Force Greece.  
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HIGHLIGHTS 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕ (18/3/2014, ΑΘΗΝΑ) 

 

«Ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Τελωνείων  πιστοποίησε  τις  θετικές  αλλαγές  στις  τελωνειακές 
διαδικασίες,  στην  πρόσφατη  έκθεση  αξιολόγησης  που  έκανε  για  τη  χώρα  μας.  Η  βελτίωση 
καταγράφεται  και  από  τον  δείκτη  της  Παγκόσμιας  Τράπεζας  Trading  Across  Borders:  η  Ελλάδα 
βρίσκεται  σήμερα  στην  52η  θέση  από  την  84η  θέση  που  βρισκόταν  το  2012.  Η  προσπάθεια 
συνεχίζεται  ώστε  η  εξαγωγή  των  ελληνικών  προϊόντων  να  γίνεται  συντομότερα  και  φθηνότερα. 
Είναι  καθήκον  μας  να  βελτιώσουμε  το  επιχειρηματικό  περιβάλλον  και  να  στηρίξουμε  τους 
εξαγωγείς. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, αλλά όλους αυτούς τους μήνες λειτουργήσαμε πράγματι με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και  χρονοδιάγραμμα. Διότι μόνον έτσι θα αντιμετωπίσουμε  την ύφεση 
και την τεράστια ανεργία, που δοκιμάζουν σήμερα τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας. Μόνο έτσι 
θα δημιουργήσουμε νέο πλούτο και νέες δουλειές για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες». 

Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κύριος Κωστής Χατζηδάκης 

«Προσπάθειες  που  είτε  εκ  του  αποτελέσματος  φαίνονταν  πετυχημένες  –  βλέπουμε  τη  ραγδαία 
αύξηση  των  αγροτικών  προϊόντων.  Θέλω  να  πω  ότι  χαιρόμαστε  γιατί  όχι  μόνο  εκ  του 
αποτελέσματος,  αλλά  και  επί  των  διαδικασιών  προσπαθήσαμε  να  βοηθήσουμε  για  να 
διευκολύνουμε αυτό το στόχο. Μάλιστα πήραμε τα εύσημα από διεθνείς φορείς, συνεργάτες στον 
τομέα του Διεθνούς Εμπορίου από την Ε.Ε και από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Για μας 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί μεγάλη τιμή να προσπαθήσουμε και να πετύχουμε σε 
ένα  τόσο  δύσκολο  τομέα.  Εμείς  δεν  περιορίζουμε  την  υποστήριξή  μας  μόνο  σε  αυτό  τον  κρίκο. 
Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όλη  την αλυσίδα. Από  τον πρωτογενή  τομέα,  τη μεταποίηση  τα 
παρακάτω βήματα  της  εξωστρέφειας  να  τα υποστηρίξουμε  και πιστεύουμε  ότι  δεν  χρειάζεται  σε 
αυτό  το  ακροατήριο  να  τονίσουμε  τη  σημασία που  έχει  αυτή  τη  στιγμή,  αυτή  η  προσπάθεια  της 
εξωστρέφειας και της ενίσχυσης των εξαγωγών». 

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κύριος Αθανάσιος Τσαυτάρης 

 «Είναι γεγονός ότι θεωρούμε πλέον αυτονόητο ότι η σύγχρονη τελωνειακή υπηρεσία στοχεύει στο 
πελατοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης  των δράσεων  της.  Να διαβουλεύεται  με  τους φορείς  ισότιμα 
και να ενισχύει και να διευκολύνει τις συναλλαγές τους μ  τις διεθνείς αγορές. Ένα είναι το βέβαιο: 
ότι  τα ελληνικά Τελωνεία έχουν ήδη μπει σε  τροχιά εκσυγχρονισμού σύμφωνα με  τα ευρωπαϊκά  
πρότυπα και τα  αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και μετρήσιμα.  

Γενικός Διευθυντής Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., κύριος Κωνσταντίνος Νηχωρίτης 
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ΟΙ 9 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΟΤ 

Το  Υπουργείο  Οικονομικών  υλοποιεί  κατά  το  τελευταίο  έτος  σειρά  δράσεων  στο  πλαίσιο  της 
στρατηγικής  για  τη  βελτίωση  της  λειτουργίας  των  τελωνείων  και  την  απλοποίηση  των  διαδικασιών 
τους. Η πρωτοβουλία αυτή που έχει αναληφθεί από την Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση, επικουρείται 
από  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Τελωνείων  (ΠΟΤ),  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  καθώς  και  από 
εμπειρογνώμονες  Ευρωπαϊκών  Κρατών  –  Μελών,  υπό  τον  συντονισμό  της  Task  Force  Greece.  Η 
σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί ειδικά κατά τους τελευταίους μήνες, επαληθεύτηκε πρόσφατα 
από τον ΠΟΤ, ο οποίος αξιολόγησε 3 τελωνεία και τις αρμόδιες κεντρικές τελωνειακές υπηρεσίες του 
Υπουργείου  Οικονομικών.  Στην  έκθεση  αξιολόγησης  του,  o  ΠΟΤ  δίνει  συγχαρητήρια  στην  Ελληνική 
Κυβέρνηση για την επιτυχή εφαρμογή των διεθνών τελωνειακών πρακτικών. 

Κύριες δράσεις για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων  αποτελούν: 

‐η απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών 

‐η  δημιουργία  της  «Ενιαίας  Θυρίδας»  για  την  παροχή  υπηρεσιών  μιας  στάσης,  προς  τους 
συναλλασσόμενους. 

Οι 9 σημαντικότερες τελωνειακές μεταρρυθμίσεις που εντόπισε ο ΠΟΤ είναι: 

1. ‐Η  μείωση  του  κόστους  των  εξαγωγών,  με  την  εφαρμογή  του  ευρωπαϊκού  νομοθετικού 

πλαισίου για την είσπραξη των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) μόνο 

εκτός τελωνειακού καταστήματος και εκτός ωραρίου λειτουργίας. 

2. Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης μιας εξαγωγής, με την άμεση απελευθέρωση όλων των 

τελωνειακών διασαφήσεων, χάρη στο εξελιγμένο σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου του  ICISnet. 

Όλα  τα  εμπορεύματα  μεσαίου  και  χαμηλού  κινδύνου  αποδεσμεύονται  πλέον  σε  χρόνο 

λιγότερο της 1 ώρας. 

3. Ο περιορισμός της ανάγκης της φυσικής παρουσίας του συναλλασσόμενου στο τελωνείο και 

με την ηλεκτρονική εφαρμογή αποστολής των εγγράφων της διασάφησης μέσω του ICISnet.  

4. Η αποδοχή όλων των εγγράφων και με fax/mail, καταργώντας την υποχρέωση προσκόμισής 

τους στο τελωνείο σε πρωτότυπη μορφή. 

5. Η  δυνατότητα  να  ελέγχονται  τα  εμπορεύματα  και  εκτός  τελωνείου,  σε  καθορισμένες 

τοποθεσίες. 
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6. Η  περαιτέρω  διευκόλυνση  του  εξαγωγέα  με  την  παρακολούθηση  της  πορείας  της 

διασάφησης εξαγωγής μέσα από το ICISnet, μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων με 

το Τελωνείο. 

7. Η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των 2 μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας, με σκοπό 

τη συνεχή εξυπηρέτηση των εξαγωγέων: 

• το τελωνείο του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργεί σε 24‐ωρη βάση 

• το Ε΄ τελωνείο Πειραιά λειτουργεί μέχρι τις 9μμ 

8. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των υπολοίπων εξαγωγών και εκτός ωραρίου και εκτός 

τελωνείου, με μια απλή αίτηση στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής 

9. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, μέσω του  ICISnet, όπου το αποτέλεσμα της ανάλυσης 

κινδύνου δεν αναγράφεται πλέον πάνω στη διασάφηση εξαγωγής και  έτσι οι  τελωνειακοί 

έλεγχοι είναι αιφνιδιαστικοί,  ενισχύοντας  την αποτελεσματικότητά τους. Η δράση αυτή σε 

συνδυασμό  με  περισσότερο  στοχευμένους  ελέγχους,  συμβάλλει  στην  πάταξη  του 

λαθρεμπορίου και στον περιορισμό φαινομένων διαφθοράς. 

Πέραν  των ανωτέρω, σύμφωνα με  το  Γενικό Διευθυντή Τελωνείων &  Ε.Φ.Κ.  Κων/νο Νηχωρίτη έχουν 
ήδη δρομολογηθεί οι ενέργειες για την υλοποίηση εντός του 2014 και των παρακάτω δράσεων: 

• Εκσυγχρονισμός των τεχνικών μέσων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
διενεργούμενων  ελέγχων  (όπως  X‐Ray,  συστήματα  αυτόματης  καταγραφής 
οχημάτων, ιχνηλασία – σήμανση καπνικών / αλκοολούχων προϊόντων). 

• Εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων 
για  την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων. 

• Ολοκληρωμένη  στρατηγική  για  την  παράνομη  διακίνηση  καπνικών  προϊόντων  σε 
συντονισμό με την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. 

• Αναδιάρθρωση  της  δομής  και  λειτουργίας  της  Τελωνειακής  Διοίκησης,  σε  κεντρικό 
και περιφερειακό επίπεδο, με στόχο τη μείωση τουλάχιστον 20% των υφιστάμενων 
δομών,  την  αύξηση  των  εσόδων,  των  διενεργούμενων  ελέγχων  και  γενικά  της 
αποτελεσματικότητας των τελωνειακών λειτουργιών. 

• Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας και αξιολόγησης υπηρεσιών και προϊσταμένων. 
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HIGHLIGHTS 
 

 «Είναι  πολύ  σημαντικό  για  την  ανάκτηση  της  εικόνας  της  Ελλάδας  στο  εξωτερικό,  να 
αναγνωρίζονται  οι  μεταρρυθμίσεις  της  ελληνικής  διοίκησης  από  διεθνείς  φορείς,  όπως  ο  ΠΟΤ. 
Επιπρόσθετα οι μεταρρυθμιστικές δράσεις των τελωνείων συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση των 
ελληνικών εξαγωγών. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιούμε τον Οδικό Χάρτη για 
τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου, με στόχο τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξαγωγής 
κατά 50% και του σχετικού κόστους κατά 20% έως το 2015».  

Υπουργός Οικονομικών, κύριος Γιάννης Στουρνάρας 

«Συνεργαζόμαστε  στενά  με  οργανισμούς,  όπως  ο World  Customs Organization,  η United Nations 
Economic Commission for Europe και η Task Force Greece, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε τις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές στην  εθνική  τελωνειακή διοίκηση.  Έχει  ήδη αρχίσει η  εφαρμογή  του  νέου και 
σύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  ICISnet, το οποίο αυτοματοποιεί δεκάδες 
τελωνειακές  διαδικασίες,  με  απώτερο  στόχο  τη  διαμόρφωση  ενός  πλήρους  ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος για τα τελωνεία». 

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κύριος Χάρης Θεοχάρης

 

 

 

 

 

 

Το Newsletter της ΕΣΕ θα μπορείτε να το βρείτε και στις ιστοσελίδες:

• Του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr/?p=6807) 

• Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) 

• Της Τελωνειακής Διοίκησης – ICISNet  (http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet) 

• Του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (www.hepo.gr/) 

• Του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (www.pse.gr/) 

• Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (www.seve.gr/) 

• Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (http://crete‐exporters.com/) 

• Του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (www.sev.org.gr/online/index.aspx) 

• Του EXPORTGATE.GR (https://www.exportgate.gr/communities/community/ese) 
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tradefacilitation@ypanyp.gov.gr 

 

http://www.mindev.gov.gr/?p=6807
http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
http://www.hepo.gr/)
http://www.pse.gr/)
http://www.seve.gr/)
http://crete-exporters.com/)
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx

	OSC Newsletter ISSUE 5-EVENT.pdf
	leaflet1.pdf
	leaflet2.pdf

