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ΘΕΜΑ:  Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
ΣΧΕΤ.:  Το  αριθμ.  9382/15  Φεβρουαρίου  2019  έγγραφο του  Υπουργείου  Εξωτερικών «Σχέσεις
Ελλάδας-Δημοκρατίας  την Βόρειας  Μακεδονίας  –Εφαρμογή Συμφωνίας  των Πρεσπών ως προς το
όνομα και τις ορολογίες της γειτονικής χώρας».

Μετά την υπογραφή της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις
Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη της
Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών
στις  17.06.2018  και  τη  θέση  αυτής  σε  ισχύ  στις  12.02.2019 και  τον  τερματισμό  της  ισχύος  της
Ενδιάμεσης  Συμφωνίας  του  1995,  σας  γνωστοποιούμε  το  ανωτέρω  σχετικό  έγγραφο  και  σας
γνωρίζουμε αναλυτικότερα τα ακόλουθα για ενημέρωση και εφαρμογή:

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το  συνταγματικό  όνομα  της  χώρας  είναι  «Δημοκρατία  της  Βόρειας  Μακεδονίας» και  όταν
χρησιμοποιείται το σύντομο όνομα αυτό πρέπει να είναι : «Βόρεια Μακεδονία». 

Το νέο όνομα της γείτονος είναι για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς, erga omnes. Ισχύει σε
διεθνές επίπεδο, ήτοι σε όλους τους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς
και  Fora και θα χρησιμοποιείται σε όλες τις διμερείς σχέσεις της γειτονικής χώρας με όλα τα κράτη
μέλη του ΟΗΕ καθώς και στο εσωτερικό της.

Όλα  τα  έγγραφα  που  θα  εκδίδει  η  γειτονική  χώρα (ταξιδιωτικά  έγγραφα,  ταυτότητες,  άδειες
οδήγησης, πιστοποιητικά κλπ)  κάθε είδους αλληλογραφία και συναφές υλικό προερχόμενα από τις
Αρχές της γείτονος χώρας τα οποία φέρουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη αυτής της θέσεως
σε ισχύ της Συμφωνίας, θα πρέπει να φέρουν το νέο όνομα και τις ορολογίες που αφορούν τη χώρα.
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Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των υφιστάμενων εγγράφων και υλικού που εκδόθηκαν από τις Αρχές
της  γείτονος  πριν  από  τη  θέση  σε  ισχύ  της  Συμφωνίας,  η  τελευταία  προβλέπει  δύο  μεταβατικές
περιόδους, μια τεχνική και μια πολιτική.

α) Η «τεχνική» μεταβατική περίοδος αφορά όλα τα επίσημα έγγραφα και υλικό της δημόσιας διοίκησης
της  βορείου  γείτονος  για  διεθνή  χρήση  και  εκείνα  για  εσωτερική  χρήση  που  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό. Αυτά τα έγγραφα και υλικό θα ανανεωθούν, σύμφωνα με το όνομα
και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της Συμφωνίας, εντός πέντε ετών από τη θέση της
σε ισχύ, το αργότερο. 

β) Η «πολιτική» μεταβατική περίοδος αφορά όλα τα έγγραφα και υλικό αποκλειστικά για εσωτερική
χρήση  στη  βόρεια  γείτονα.  Η  έκδοση  των  εγγράφων  και  του  υλικού  που  εμπίπτουν  σε  αυτή  την
κατηγορία, σύμφωνα με το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της Συμφωνίας,
θα ξεκινά με το άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχετικό
πεδίο, και θα ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών από τότε, το αργότερο

Παύει  επίσης  οριστικά  με  τη  θέση  σε  ισχύ  της  Συμφωνίας  η  χρήση  της  παλιάς  συνταγματικής
ονομασίας  «Δημοκρατία  της  Μακεδονίας/Republic of Macedonia» της  βορείου  γείτονος  σε  κάθε
επίσημο  επίπεδο,  διμερές,  διεθνές  και  στο  εσωτερικό  της.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  οιεσδήποτε
παραλλαγές  του  ονόματος  πχ  «Macedonia»,  «FYR Macedonia»,  «FYR of Macedonia»,
«FYROMacedonia» κλπ.

Παύουν να ισχύουν η προσωρινή ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας»/
the former Yugoslav Republic of Macedonia» και το ακρωνύμιο ΠΓΔΜ ή πΓΔΜ/FYROM ή fYROM σε
κάθε επίσημο επίπεδο, διμερές και διεθνές.

Με βάση  τη  νέα  Συμφωνία,  στην  περίπτωση  που,  κατά  την  επίσημη  αλληλογραφία  των κρατικών
Αρχών και φορέων της γείτονος χώρας με της ελληνικές Αρχές, δεν τηρούνται η ορθή ονομασία και οι
συναφείς  ορολογίες  της  Συμφωνίας,  η  αλληλογραφία  δεν  γίνεται  αποδεκτή  και  θα  πρέπει  να
επιστρέφεται άμεσα στον αποστολέα της.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Σε όλα τα τελωνειακά παραστατικά που υποβάλλονται στα αρμόδια τελωνεία είτε κατά την είσοδο
στη  χώρα  είτε  στα  τελωνεία  τελικού  προορισμού,  συμπληρώνεται  στις  αντίστοιχες  θέσεις  15
(Κωδικός  χώρας  αποστολής)  ή/και  34  (Κωδικός  χώρας  καταγωγής)  ο  κωδικός  «ΜΚ:  Βόρεια
Μακεδονία».  

 Όλα  τα  υποστηρικτικά  της  διασάφησης  εισαγωγής  έγγραφα  (φορτωτικά  έγγραφα,  τιμολόγια,
πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις κλπ) φέρουν το προβλεπόμενο από τη Συμφωνία όνομα. Ως εκ
τούτου εφιστούμε την προσοχή στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τα τελωνεία
να φροντίσουν ώστε να τηρείται  η ορθή ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας σε όλα τα έγγραφα
που αποστέλλουν οι προμηθευτές τους.
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 Ως προς τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες των εμπορευμάτων που
εισάγονται στη χώρα μας, δεν προκύπτει υποχρέωση ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές, καθώς
από  τη  Συμφωνία  (άρθρο  1  παρ.  3  στοιχείο  θ)   προβλέπεται  η  δημιουργία  διεθνούς  ομάδας
ειδικών με  σκοπό την  επιδίωξη αμοιβαίως  αποδεκτών λύσεων σε  βάθος  τριετίας.  Συνεπώς,  η
υφιστάμενη εμπορική πρακτική γίνεται αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές και σε περίπτωση
που υπάρξουν εξελίξεις, θα εκδοθούν νεότερες οδηγίες 

 Τα  ανωτέρω  διαλαμβανόμενα  ισχύουν  και  για  τα  πιστοποιητικά  κυκλοφορίας  εμπορευμάτων
EUR1 και EUR-MED τα οποία θα πρέπει στις αντίστοιχες θέσεις να φέρουν πλέον το προβλεπόμενο
από τη Συμφωνία όνομα.
Όσον  αφορά  στη  σφραγίδα  που  αυτά  θα  φέρουν  στη  θέση  11  αυτή  είναι  η  σφραγίδα  που
εμφανίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Σφραγίδων (SMS) της Επιτροπής όπως ήδη το ενημέρωσε η
Επιτροπή (Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης-TAXUD) και στο οποίο έχουν πρόσβαση,
όλες οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας. 
Σε  περίπτωση  εντοπισμού  πιστοποιητικού  με  χρήση  ονόματος  μη  αποδεκτού,  το  εν  λόγω
πιστοποιητικό θα απορρίπτεται για τεχνικούς λόγους (σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο
17 του Προσαρτήματος Ι & ΙΙ  της Περιφερειακής Σύμβασης για Πανευρωμεσογειακούς κανόνες
καταγωγής)  και  θα πρέπει  να εκδίδεται  από τις αρμόδιες  αρχές της Βόρειας Μακεδονίας,  νέο
πιστοποιητικό «εκδοθέν εκ των υστέρων».
Το προβλεπόμενο από τη Συμφωνία όνομα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στις δηλώσεις των
εγκεκριμένων  εξαγωγέων  για  την  καταγωγή,  επί  των  τιμολογίων  ή  οποιουδήποτε  εμπορικού
εγγράφου.

2. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ 

Η Γείτων  χώρα  είναι  μέλος  της  σύμβασης  για  το  καθεστώς  κοινής  διαμετακόμισης  καθώς  και  της
σύμβασης  TIR.  Στα  προσκομιζόμενα  στα  τελωνεία,  στα  πλαίσια  της  διαμετακόμισης,  έγγραφα
(παραστατικά,  φορτωτικά  έγγραφα  κ.λ.π.)  όπου  καταχωρείται  το  όνομα  ή  ο  κωδικός  της  γείτονος
χώρας υποχρεωτικά θα χρησιμοποιείται το όνομα και οι κωδικοί που προβλέπονται από την ισχύουσα
συμφωνία.  

3. ΕΞΑΓΩΓΗ 

 Κατά τις εξαγωγές εμπορευμάτων από τη χώρα μας με προορισμό τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο οι
υποβαλλόμενες διασαφήσεις εξαγωγής όσο και τα υποστηρικτικά σ΄αυτήν έγγραφα (τιμολόγια,
φορτωτικές κλπ) υποχρεωτικά θα φέρουν ως χώρα προορισμού την κατά τα ανωτέρω παραδεκτή
από τη χώρα μας ονομασία. 

 Προς το σκοπό αυτό θα συμπληρώνεται η θέση 17 «Κωδικός Χώρας Προορισμού» με τον κωδικό
«ΜΚ: Βόρεια Μακεδονία».

 Το ίδιο ισχύει και για τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR1 και EUR-MED τα οποία
εκδίδονται από τις Τελωνειακές Αρχές κατά την εξαγωγή.

 Συνεπώς εφιστούμε την προσοχή στους οικονομικούς φορείς  που εξάγουν εμπορεύματα,  στην
ορθή  αναγραφή  της  ονομασίας  σε  όλα  τα  εκδιδόμενα  ιδιωτικά  έγγραφα  για  την  αποφυγή
ενδεχόμενων  προβλημάτων  κατά  την  εισαγωγή  των  εμπορευμάτων  στη  γείτονα.  Σε  αυτά
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συμπεριλαμβάνονται και οι δηλώσεις των εγκεκριμένων εξαγωγέων για την καταγωγή, επί των
τιμολογίων ή οποιουδήποτε εμπορικού εγγράφου.

4. ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Μέχρι να εκδοθούν τα νέα διαβατήρια οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας θα θέτουν σφραγίδα επί των
ταξιδιωτικών εγγράφων (υφιστάμενων και όσων εκδόθηκαν κατά τη μεταβατική περίοδο) με την οποία
θα διευκρινίζεται ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα ανήκουν στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Οι κωδικοί για τις πινακίδες των οχημάτων της Βόρειας Μακεδονίας θα είναι ΝΜ ή ΝΜΚ. Για τις ήδη
υφιστάμενες πινακίδες με τους παλαιούς κωδικούς υπάρχει υποχρέωση αλλαγής εντός πενταετίας
το αργότερο.

Ως  μεταβατική  λύση,  οι  αρχές  της  Βόρειας  Μακεδονίας  έχουν  αναλάβει  τη  δέσμευση  ότι  θα
εξασφαλίσουν αυτοκόλλητα με την ένδειξη ΝΜΚ για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων. 
Εξυπακούεται, ότι τα τελωνεία εισόδου δεν θα θέτουν πλέον το αυτοκόλλητο με την επιφύλαξη «Το
διακριτικό  σήμα «ΜΚ» δεν αναγνωρίζεται  από την Ελλάδα/  The sign “MK”  is not recognized by
Greece».

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  καταργείται  η  αρ.πρωτ.  Ε.2748/315/Α0019  /  24-10-1995  ΑΥΟ
«Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με FYROM» όπως και κάθε άλλη που αντίκειται σ΄αυτή
και  οι  Προϊστάμενοι  των  Τελωνειακών  Αρχών  παρακαλούνται  για  την  άμεση  καταστροφή  των
σφραγίδων με την ένδειξη «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΠΓΔΜ / RECOGNISED BY GREECE
AS FYROM».

Συνημμένο: Το ανωτέρω σχετικό (Σελίδες 6)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής
2. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
3. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας 
(για άμεση διαβίβαση στα τελωνεία αρμοδιότητάς τους)

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
2. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
3. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής
4. ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης
5. Υπουργείο Εξωτερικών

- Γενική Δ/νση Πολιτικών Υποθέσεων
Α3 Δ/νση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(a03@mfa.gr)

- Γενική Δ/νση Οικονομικών Σχέσεων
Β2 ΔΟΣ με Χώρες Βαλκανικής κλπ
(b02@mfa.gr)

6. Υπουργείο Οικονομικών
- Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση Ε.Ε. & Διεθνών Σχέσεων 
7. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

- Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής
8. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

- Γενική Δ/νση Μεταφορών 
9. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

- Γενική Δ/νση Γεωργίας
- Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
- Γενική Δ/νση Αλιείας
- Γενική Δ/νση Τροφίμων

10. Ελληνική Στατιστική Αρχή (Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 – Πειραιάς)
11. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, 106 71 – Αθήνα)
12. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, 106 71 – Αθήνα)
13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Πειραιάς)
14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32 – Αθήνα)
15. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, 185 32 – Πειραιάς)
16. Σύλλογος Εκτελωνιστών - Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς Αθηνών (Τσαμαδού 38, 185 31 – 

Πειραιάς)
17. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (Κουντουριώτου 13, 546 25 – Θεσσαλονίκη)
18. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) (Ξενοφώντος 5, 105 57 – Αθήνα)
19. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10, 106 71 –Αθήνα)
20. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 – Θεσσαλονίκη)
21. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 4, 382 21 – Βόλος)
22. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Λ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 413 35 – 

Λάρισα)
23. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (Βότση 2, 262 21 – 

Πάτρα)
24. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, 105 52 – Αθήνα)
25. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 – Θεσσαλονίκη)
26. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, 105 63 – Αθήνα)
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27. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Αγ. Σοφίας 21 & Κόδρου 3, 154 51 – Ν. Ψυχικό)
28. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων (Πλ. Θεάτρου 24, 105 52 – Αθήνα)
29. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (Λεωφ. 

Συγγρού 137, 171 21 – Ν. Σμύρνη)
30. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Πανεπιστημίου 6, 106 74 – Αθήνα)
31. Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.) (Ίωνος Δραγούμη 46, 115 28 – Αθήνα)
32. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Πειραιάς)
33. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, 185 38 – Πειραιάς)
34. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών & Ε.Π.Ε. (Πανεπιστημίου 16, 106 72 – Αθήνα)
35. Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Λαγουμιτζή 23, 176 71 – Αθήνα)
36. Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Αμερικής 21Α, 106 72 – Αθήνα)
37. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ξενοφώντος 10, 105 57 – Αθήνα)
38. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.) (Πατησίων 351, 111 41 – Αθήνα)
39. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) (Πειραιώς 4, 10431, e-

mail: info@psxem.gr) 
40. Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 – Πειραιάς)
41. Σ.Ε.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2, 185 38 – Πειραιάς)
42. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Λιμάνι Θεσ/νίκης, 540 00 – Θεσ/νίκη)
43. Ο.Λ.Η. Α.Ε. (Λιμάνι Ηρακλείου, 711 10 – Ηράκλειο Κρήτης)
44. ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 – Μαρούσι)
45. Πίνακας Αποδεκτών ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς
46. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A.E. (airport  _  info  @  aia  .  gr  , SiorisA@aia.gr)
47. Εμπορευματική Κοινότητα Δ.Α.Α.  (cargo  @  aia  .  gr  )
48. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A.:  panagiotis.ziakris@dhl.com, dimitris  .  stamatioo  @  dhl.com  , 

lefteris.samaras@dhl.com 
49. FEDERAL EXPRESS (FedEx): ejeremias@fedex.com 
50. TNT GREECE: kostas.kalafatis@tnt.com 
51. UPS GREECE: dChristogeorgoo@ops.com, EUR8MYP@eorope.ops.com 
52. ΕΛΤΑ ΑΕ

- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου: secretary.ceo@elta-net.gr      
- Γενικό Δ/ντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών: gr_genikiepistolikoo@elta-net.gr
- Δ/νση Διεθνούς Ταχυδρομείου: P.Koogia@elta-net.gr

53. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων
54. Διεθνής Ναυτική Ένωση
55. Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσ/κης
56. Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής – Πειραιά (ΣΩΝΠΑΠ)
57. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Καρόλου 1-3, Μεταξουργείο, 10437, Αθήνα, e-mail: secofceo@trainose.gr)  
58. Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας (onpe@onpe.gr)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή 
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ
3. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
4. Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ
5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
6. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
7. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
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