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Αρ.Πρωτ.: 26 Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2021 

 

Εξαιρετικά Επείγον 
 

Προς:  Ο.Λ.Θ. Α.Ε , γραφείο Προέδρου Δ.Σ. κου Λιάγκο 

  

Κοιν.: 1. Ο.Λ.Θ. Α.Ε , γραφείο Διευθύνοντα Συμβούλου-Γενικού 

Εκτελεστικού Διευθυντή κου Cupolo 

 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 

 4. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Τελωνειακή Περιφέρεια 

Θεσσαλονίκης, γραφείο Διευθύντριας κας Αγγελικής Γωγάκου 

 5. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδος, υπόψη Προέδρου, κου 

Γεωργίου Ηρωδίωνα Ζωγράφου, με την παράκληση για 

ενημέρωση όλων των Ομόσπονδων Συλλόγων 

 6. Σύλλογο Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, γραφείο 

Προέδρου κου Καμπάκη με την παράκληση για κοινοποίηση στα 

μέλη 

 7. Ε.Β.Ε.Θ., γραφείο Προέδρου κου Μασούτη με την παράκληση για 

κοινοποίηση στα μέλη 

 8. Ε.Ε.Θ., γραφείο Προέδρου κου Ζορπίδη με την παράκληση για 

κοινοποίηση στα μέλη 

 9. Ο.Ε.Ε., 3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, γραφείο 

Προέδρου κου Γεωργιάδη με την παράκληση για κοινοποίηση στα 

μέλη 

 10. Σ.Β.Ε., γραφείο Προέδρου κου Σαββάκη με την παράκληση για 

κοινοποίηση στα μέλη 

 11. Σ.Ε.Β.Ε., γραφείο Προέδρου κου Κωνσταντόπουλου με την 

παράκληση για κοινοποίηση στα μέλη 

  

Θέμα: Απαλλαγή από της χρέωσης του κόστους επιπλέον αποθηκεύτρων των 

εμπορευματοκιβωτίων και των οχημάτων που παραμένουν στους 

χώρους του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία 

τελωνισμού, εξαιτίας συνεχιζόμενης υπολειτουργίας του υποσυστήματος 

IcisNet 
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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Ως γνωστόν το ηλεκτρονικό υποσύστημα IcisNet της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο 

χρησιμοποιείται για τον εκτελωνισμό όλων των προς εισαγωγή ή εξαγωγή 

εμπορευμάτων δυσλειτουργεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως 

αποτέλεσμα, τελωνειακές διαδικασίες που διεκπεραιώνονταν σε λίγες ώρες πλέον 

καθυστερούν ενδεχομένως και πλέον των δύο ημερών, με επακόλουθο την παραμονή 

των εμπορευμάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους χώρους του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Για τον παραπάνω λόγο, αλλά και για την αποφυγή της μετακύλησης του 

κόστους αυτού στις ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

δυστυχώς δέχονται καθημερινά καίριο πλήγμα στις δραστηριότητες, αλλά και στη 

βιωσιμότητά τους, σας καλούμε να απαλλάξετε από τα επιπλέον κόστη τόσο τα 

εμπορευματοκιβώτια και τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα προς εισαγωγή 

και καθυστερούν, πλέον του συνήθους χρόνου παραμονής στις εγκαταστάσεις του 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., όσο και των προς εξαγωγή αντίστοιχων εμπορευμάτων, που 

παραμένουν και διανυκτερεύουν εντός λιμένος Θεσσαλονίκης. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Γεώργιος Κοσμίδης Αθανάσιος Τσιταμπάνης 

 


