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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 



  
• Οι εκτελωνισμοί είναι το βασικό αντικείμενο της εταιρείας μας 

και το γραφείο μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
σύγχρονα γραφεία του κλάδου.  

• Έχουμε επενδύσει σε ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό και 
σε πρωτοποριακό τεχνολογικό εξοπλισμό με αποτέλεσμα να 
έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε 
πρόκληση είτε αυτή αφορά μέγεθος εργασίας, είτε αφορά 
αυτοματισμούς και ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

• Έχουμε μόνιμους συνεργάτες σε όλα τα τελωνεία της χώρας 
και μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε οπουδήποτε χρειαστεί. 
Εγγυόμαστε ταχύτητα, συνέπεια και οικονομία.  

• Συνεργαζόμαστε με τους πλέον αξιόπιστους μεταφορείς, με 
κάθε είδους αποθήκες - logistics - ψυγεία και μπορούμε να σας 
εξασφαλίσουμε τις καλύτερες λύσεις στις καλύτερες τιμές. 



  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Το εκτελωνιστικό μας γραφείο ιδρύεται το 1973 στον Πειραιά 
και από το 1977 αρχίζει να γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη.  

• Το 1980 ιδρύει γραφεία στον Βόλο και αμέσως μετά στην 
Πτολεμαΐδα.  

• Τον Ιούλιο του 2016 μετασχηματίζεται στην εταιρεία GLOBAL 
CUSTOMS BROKERS E.E. 

• Από τον Ιούλιο του 2016, έχουμε άδεια Εγκεκριμένου 
Οικονομικού Φορέα (AEO Certified).  

• Μέχρι και σήμερα, συνεχίζουμε να παραμένουμε ένα από τα 
πιο αναπτυσσόμενα εκτελωνιστικά γραφεία στην Ελλάδα. 



 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η GLOBAL CUSTOMS BROKERS έχει προσωπικό μόνιμα σε κάθε 
τελωνείο της Αττικής, περιλαμβανομένων του Λαυρίου και της 
Οινόης. Επίσης, έχει υποκαταστήματα στον Βόλο και στη 
Θεσσαλονίκη.   



  

        ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 Εκτελωνισμοί εισαγωγών -εξαγωγών 

 Μεταφορτώσεις υποκείμενων σε δασμούς 
εμπορευμάτων (Τ1) 

 Αποταμιεύσεις υποκείμενων εμπορευμάτων και 
παρακολούθηση υπολοίπων  

 Αναλυτικές εκτιμήσεις κόστους 

 Ίδρυση και υποστήριξη τελωνειακής αποθήκης 

 Διαδικασίες χορήγησης Α.Ε.Ο. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εκτελωνισμών και 
διεθνούς εμπορίου 

 Γνωμοδοτήσεις για δασμολογική κατάταξη 
εμπορευμάτων  

 Χορήγηση τελωνειακών απλουστεύσεων  

• ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 Εθνικές μεταφορές για κάθε είδους φορτία 

 Διεθνείς μεταφορές 

 

• LOGISTICS 
    Αποθηκεύσεις και διανομές σε:  

 Τελωνειακές αποθήκες 

 Ελεύθερες αποθήκες 

 

• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ 
 Εκτέλεση και παρακολούθηση οποιασδήποτε 

συμπληρωματικής εργασίας για τους πελάτες μας του 
εξωτερικού προκειμένου οι δραστηριότητές τους στην 
Ελλάδα να ολοκληρώνονται απρόσκοπτα 

 



  

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η εταιρείας μας διαθέτει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος 
διαρκώς ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται. Για κάθε μονάδα, κάθε 
συσκευή, υπάρχει πάντα εναλλακτική λύση αναπλήρωσης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: έχουμε γραμμές τηλεφώνου και 
internet από δυο παρόχους για λόγους ασφάλειας.  

Εξασφαλίζουμε έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία του γραφείου και 
την άμεση ανταπόκριση στους πελάτες μας.  

Ειδικά software και τροποποιημένο ERP για τις ανάγκες των 
πελατών μας, προσδίδουν εξαιρετική παραγωγικότητα στο 
γραφείο μας.  

Συστήματα ασφαλείας, όπως κάμερες, συναγερμοί, ανιχνευτές 
καπνού φωτιάς, θωρακισμένες πόρτες και ισχυρό σύστημα UPS 
εξασφαλίζουν τις εγκαταστάσεις μας, αλλά και την 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων μας.  

 

  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία μας διαθέτει πτυχιούχους εκτελωνιστές σε όλα τα 
τελωνεία της Αττικής.  

Ταυτόχρονα, μια ομάδα από στελέχη ειδικά εκπαιδευμένα, όλοι 
πτυχιούχοι, οικονομικών επιστημών τους υποστηρίζει από το 
γραφείο μας. 

Συνεργάτες μας, πρώην διευθυντές υπουργείου οικονομικών, μας 
παρέχουν διαρκή ενημέρωση για ευαίσθητα ζητήματα της 
τελωνειακής νομοθεσίας. 



  
   

         ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Το γραφείο μας έχει διαφορετική οργάνωση και δομή από 
τα υπόλοιπα του κλάδου.  

Εκτός από τους εκτελωνιστές που υπάρχουν σε κάθε 
τελωνείο, διαθέτουμε μια ομάδα στελεχών στο γραφείο, τα 
οποία προετοιμάζουν τις εργασίες.  

Η ομάδα αυτή επικοινωνεί και ανταποκρίνεται στα αιτήματα 
των πελατών, οργανώνει τις εργασίες, συντάσσει τα 
έγγραφα και τα υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο.  

Προωθεί έτοιμες τις υποθέσεις στους εκτελωνιστές μας οι 
οποίοι είναι εστιασμένοι μόνο στο τελωνειακό μέρους της 
δουλειάς μέσα στα τελωνεία. 

• Η παραγωγικότητά μας είναι κορυφαία 

• Οι πελάτες έχουν άμεση επικοινωνία και ανταπόκριση για 
κάθε θέμα τους 

• Όλα διεκπεραιώνονται με ένα e-mail, καμία χρονοτριβή, 
καμία απασχόληση, καμία έννοια για τους πελάτες μας 
στα τελωνειακά θέματα 

 

Η GLOBAL CUSTOMS BROKERS διαθέτει πιστοποίηση 
Α.Ε.Ο. (AEO certified), καθώς και εργατικό δυναμικό  
εξοπλισμένο με επαγγελματικά πιστοποιητικά και πτυχία.  

Ο Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (A.E.O.) θεωρείται 
αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος στη διεθνή εφοδιαστική 
αλυσίδα και επομένως δικαιούται και απολαμβάνει 
συγκεκριμένα οφέλη, ανάλογα με τον τύπο του 
πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί,  όπως μείωση του 
διοικητικού κόστους, επιτάχυνση των εμπορευματικών 
ροών, βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών, και ως εκ 
τούτου αύξηση της αποδοτικότητας και της 
ανταγωνιστικότητάς του. 

 

 



  

Ενδεικτικά, κάποιες από τις μεγάλες εταιρείες που μας 
εμπιστεύονται: 

 
 
 
 
 
• ΔΕΗ Α.Ε. 

 
 
 
 
 

• Α.Δ.Μ.Η.Ε.  Α.Ε. 
 
 
 

• ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 
 
 

• ADIDAS INTERNATIONAL TRADING BV 
 
 
 

• GOLDAIR Α.Ε. 
 
 
 
 

• SUDZUCKER HELLAS Ε.Π.Ε. 
 
 

 
 



  

 

          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

 

www.e-ektelonismos.gr 

Θεοφράστου 28, Κερατσίνι 18756 

Τηλ: 210-4082725 

Fax: 210-4082765 

email: vlachos_vas@globalbrokers.gr 


