ΕΒΕΑ 22/06/2021
Α. Π.: Εισερχ. 5315

Θέμα: Fwd: Διαβίβαση πρόσκλησης σε τηλεδιάσκεψη για εξαγωγές εμπορευμάτων προς το
Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας

---------- Forwarded message --------Από: Customs Procedures Directorate <dtd@aade.gr>
Date: Παρ, 18 Ιουν 2021 στις 3:32 μ.μ.
Subject: Διαβίβαση πρόσκλησης σε τηλεδιάσκεψη για εξαγωγές εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο
Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας
To: <keeuhcci@otenet.gr>, <info@acci.gr>, <evep@pcci.gr>, <root@ebeth.gr>, <oee@oe-e.gr>,
<oete@oete.gr>, <sepa@otenet.gr>, <info@seth.gr>, <pse@otenet.gr>, <info@seve.gr>,
<incofruit@incofruit.gr>
Cc: <e.petropoulou@aade.gr>, <a.katrinaki@aade.gr>, <c.bilanakos@aade.gr>
Αξιότιμοι συνεργάτες,
Σε συνέχεια οδηγιών της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης που έχουν ήδη
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
<https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/Infographie_BREXIT_Export_E
N.PDF> σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων
εξαγωγής/εξόδου από τους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν εξαγωγές
προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας, σας διαβιβάζουμε
κατωτέρω πρόσκληση της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης σε σχετική
τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα (Ελλάδας)
4:30 μμ-6:30 μμ με αντικείμενο την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για την
ομαλή ολοκλήρωση των εξαγωγών εμπορευμάτων που αποστέλλονται στο Ηνωμένο
Βασίλειο και εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω γαλλικών
τελωνείων εξόδου.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ευδοκία Πετροπούλου
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
Τηλ.: 2106987433
E-mail: dtd@aade.gr

From: Gerome Nicolini [mailto:gerome.nicolini@douane.finances.gouv.fr]
Sent: Wednesday, June 09, 2021 7:06 PM
To: 'Anne Borup'; 'Astrid Brieke'; 'Barbara Jenes'; 'Carla Simoes Filipe';
'Christos Bilanakos'; 'Davorin Loncar'; 'Demetra Tsangaridou'; 'Eleanor
Birmingham'; 'Enrico Petrai'; 'Freek Berends'; 'Hynek Petrovic'; 'Klaus
Schacherl'; 'Kristina Kostova'; 'Krzysztof Gil'; 'Lotta Lindh'; 'Mara
Mizga'; 'Marco Catania'; 'Marian Trojak'; 'Martin Svreck'; 'Michael
Schroter'; 'Michael Spitzer'; 'Mircea Catalin Oancea'; 'Nenad Fonjak';
'Neringa Motiejunaite'; 'Newton Moraes'; 'Nuria Esther Fernandez Alvarez';
'Petri Paastela'; 'Robert Scheueren'; 'Tiiu Kaup'; 'Wouter De Vlieger';

DUBLOIS Claire; caroline.de-saussure@douane.finances.gouv.fr; Raphael Gach
Cc: 'ROUX Nicolas'; 'BOISSAVY Stephane'
Subject: Webinar with national trade federations about FR Smart Border
When: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 4:30 μμ-6:30 μμ (Γκρίνουιτς+02:00) Αθήνα,
Βουκουρέστι, Κωνσταντινούπολη.
Where: MS Teams
Good morning to all,

In view of the difficulties in clearing export declarations on exit by
France via the smart border in trade with the UK, French Customs is
organizing a webinar on Wednesday 30th June at 3:30 p.m. CET, aimed in
particular at professional federations of customs declarants, shippers or
carriers. The aim of this webinar will be to present the best practices to
be implemented throughout the logistics chain in order to make a successful
export thanks to the smart border.

As EU Member State customs directorates, you are, of course, invited to
attend this webinar.
We would need you to inform national trade federations of the organization
of this webinar to ensure that information on this subject is disseminated
as widely as possible.

You will find below the modalities of participation to this webinar.

For information, this webinar will be held in English.

We are at your disposal for any further information and thank you in advance
for the help you can give us.
Best regards,
Gérôme Nicolini
Direction générale de douanes et droits indirects
Chef de projet AMOA
Bureau Étude et projets du système d’information
Pôle Projets communautaires
11 rue des deux communes, 93558 Montreuil
Tél: +33 (0) 1 57 53 29 18 / +33 (0) 6 64 55 72 21
douane.gouv.fr <https://douane.gouv.fr/>

____________________________________________________________________________
____

Microsoft Teams Meeting

Join the meeting on your computer or on your mobile app
Click here to join the meeting
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzExODAxMmMtZGYxYi00
YWZlLWI3NGMtNDM3MGRlZmE3MGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a8f6e
2-64cc-4aa1-9466-475faae181dd%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f813ce-4c55-4691-bf1d-a2
7b1ba67f98%22%7d>

Find out more <https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Meeting options
<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e3f813ce-4c55-4691bf1d-a27b1ba67f98&tenantId=88a8f6e2-64cc-4aa1-9466-475faae181dd&threadId=19_
meeting_NzExODAxMmMtZGYxYi00YWZlLWI3NGMtNDM3MGRlZmE3MGRl@thread.v2&messageId
=0&language=fr-FR>

-UNION OF HELLENIC CHAMBERS
6, AKADEMIAS STR, ATHENS 10671-GR
TEL ++30 210 3387104
Fax ++30 210 3622320

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
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