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Απιθ. Γ.247/13/6.4.88
(1)

 ΑΤΟ (ΦΔΚ 195 Β)  
 

                                                      ΑΠΟΦΑΖ 
  

 Πεπί  πποζωπινήρ ειζαγωγήρ οπιζμένων μεηαθοπικών μέζων και ειδών 

αηομικήρ χπήζηρ.  

 

 

 

 
 

                          Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

 
Έρνληαο ππφςε:   
                                 
 1.Τελ 83/182/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 28εο Μαξηίνπ  1983 “Γηα 
θνξνινγηθέο αηέιεηεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο 
πξνζσξηλέο εηζαγσγέο νξηζκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ” πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Τεχρνο L 105/23.4.83). 
 2.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΟΚ 3599/82 θαη ηνπ άξζξνπ 108 
ηνπ Ν.1684/87 (ΦΔΚ 18/Α/26.2.87). 
 3.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 1041/2.4.80 (ΦΔΚ 75/Α/ 80). 
 4.Τηο δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρείνπ α, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 21, ηνπ Ν. 
1642/86 (ΦΔΚ 125/Α/21.8.86). 
 5.Τελ Υ.1362/Α/25.9.87 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ “Πεξί αλάζεζεο 
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ” (ΦΔΚ 535/Β/5.10.87). 
 6. Τα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή 
ησλ δηαηάμεσλ πνπ είραλ ζεζπηζηεί γηα ηελ κεηαηξνπή ζε εζσηεξηθφ δίθαην ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο παξαπάλσ Οδεγίαο, απνθαζίδνπκε: 
  
 
 
 

                                                ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
 

                                                Πεδίο εθαπμογήρ 

 
                                                         Άξζξν 1  
 
 1.Με ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
παξνχζα απφθαζε, επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή, ρσξίο ηελ είζπξαμε ησλ 
αλαινγνχλησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ θφξσλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηδησηηθήο 
ρξήζεο (επηβαηηθψλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ νρεκάησλ πνπ ξπκνπιθνχληαη 
απ’απηά, ζθαθψλ αλαςπρήο, αεξνπιάλσλ θαη αιφγσλ ηππαζίαο), ηα νπνία 
πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ πξνζσξηλά ζηε ρψξα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
επαλεμαρζνχλ, κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε θαηά πεξίπησζε πξνζεζκία. 
 
 
 
 
1. H απφθαζε απηή θπξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ N.1839/89,ΦΔΚ 90/Α/7-4-89 
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  2. Καη’εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΟΚ 3599/82 
θαη ζην άξζξν 108 ηνπ Ν. 1684/87, ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, 
πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε, ηίζεληαη θαη ηα είδε αηνκηθήο ρξήζεο 

πνπ εηζάγνπλ ηα δηθαηνχρα ηεο απφθαζεο απηήο πξφζσπα. 
 

  3. Σην ίδην θαζεζηψο ηίζεληαη επίζεο ηα ζπλήζε αληαιιαθηηθά, εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκφο, πνπ εηζάγνληαη καδί κε ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1. 
 
  4

 
α. Γηα λα ηεζνχλ ζην θαζεζηψο απηφ ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ηα κεηαθνξηθά 

κέζα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξα-κέινο ηεο ΔΟΚ, πξέπεη ε απφθηεζε ή ε 
εηζαγσγή ηνπο ζηε ρψξα απηή λα έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο 
θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ εζσηεξηθή ηεο αγνξά θαη λα κε ηπραίλνπλ ιφγσ ηεο 
εμαγσγήο ηνπο θακηάο απαιιαγήο ή επηζηξνθήο δαζκψλ θαη ινηπψλ θφξσλ. 
   Πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηεγά νρήκαηα, ν φξνο απηφο ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη, 
φηαλ ην φρεκα είλαη εθνδηαζκέλν κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαλνληθήο ζεηξάο ηεο 
ρψξαο έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, φηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα επηβαηηθά 
νρήκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα θπθινθνξίαο ζε ρψξα κέινο ζηελ νπνία ε 
ρνξήγεζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαλνληθήο ζεηξάο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ηήξεζε 
ησλ γεληθψλ φξσλ θνξνινγίαο ηεο εζσηεξηθήο ηεο αγνξάο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα 
απνδεηθλχνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν φηη έρνπλ πιεξσζεί νη πξνβιεπφκελνη 
θφξνη. 
   β. Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζηνηρείνπ  α΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ απαηηνχληαη 
γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ: 

- απνθηψληαη ζηα πιαίζηα ησλ δηπισκαηηθψλ θαη Πξνμεληθψλ ζρέζεσλ, 
- πξννξίδνληαη γηα ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηε ρψξα καο δηεζλείο νξγαληζκνχο 
θαη ην πξνζσπηθφ απηψλ, κέζα ζηα φξηα θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηνπο ή απφ ηηο ζπκθσλίεο 
γηα ηελ έδξα ηνπο, 
- απνθηψληαη ζηα πιαίζηα ηεο Σπλζήθεο ηεο Βνξεηναηιαληηθήο Σπκκαρίαο. 

 
  5

(1)
…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………
… 
 
  6. Τα επηβαηηθά νρήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο 
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ 
θπθινθνξίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε δηάηαμε ηεο παξνχζαο. 
 
  7. Γελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ηεο απφθαζεο 
απηήο, ηα νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο. 
  
 
 
 
 
 
1.Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 1 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 92 ηνπ N.2127/93, ΦΔΚ48/Α/93 
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                                                       Οπιζμοί 
  
                                                        Άξζξν 2  
 
   Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο απηήο λννχληαη σο: 
 

   1. “Όρεκα δεκφζηαο ρξήζεο”: θάζε νδηθφ φρεκα ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 
θαηαζθεπήο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, είλαη θαηάιιειν θαη πξννξίδεηαη γηα κεηαθνξέο  
κε ή ρσξίο θφκηζηξν:          
   α. δέθα αηφκσλ θαη άλσ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν oδεγφο. 
   β. εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιν νδηθφ φρεκα εηδηθήο ρξήζεο εθηφο απφ 
ηελ θαζ’απηφ κεηαθνξά. 
 
   2.“Δπηβαηεγφ φρεκα”: θάζε νδηθφ φρεκα ηδησηηθήο ρξήζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, αλ ππάξρεη, θαη ηνπ νρήκαηνο πνπ ξπκνπιθείηαη απ απηφ, 
εθηφο απφ ηα νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 
Δπηβαηεγά νρήκαηα απνηεινχλ: 
  α. Τα ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηεγά απηνθίλεηα ή απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα κε ηα 
ξπκνπιθνχκελα ηνπο. 
  β. Τα ηδησηηθήο ρξήζεο κνηνπνδήιαηα ή κνηνζηθιέηεο. 
                                                               
  3. “Δπαγγεικαηηθή ρξήζε”: ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ γηα ηελ 
άκεζε άζθεζε ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη 
θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ. 
 

  4. “Ιδησηηθή ρξήζε” : θάζε ρξήζε εθηφο απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηε δεκφζηα. 
 
  5. “Δίδε αηνκηθήο ρξήζεο”: ηα είδε ξνπρηζκνχ θαη άιια θνξεηά αηνκηθά 
αληηθείκελα, θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα, πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνζσπηθέο 
απνζθεπέο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Γ ηνπ Ν. 1402/83, ή πνπ θέξλεη 
καδί ηνπ ην δηθαηνχρν πξφζσπν θαη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηηο πξνζσπηθέο θαη 
εχινγεο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ. 
 
  6. “Γηθαηνχρν πξφζσπν”: ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα παξαιάβεη κε 
ην θαζεζηψο ηεο απφθαζεο απηήο, κεηαθνξηθά κέζα θαη είδε αηνκηθήο ρξήζεο. 
 

  7. “Γαζκνί”: νη δαζκνί θαη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ηζνδπλάκνπ πξνο δαζκνχο 
απνηειέζκαηνο, πνπ εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή, θαζψο θαη νη γεσξγηθέο 
εηζθνξέο θαη άιιεο επηβαξχλζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο 
γεσξγηθήο πνιηηηθήο ή ζηα πιαίζηα εηδηθψλ θαζεζηψησλ, πνπ ηζρχνπλ γηα 
νξηζκέλα εκπνξεχκαηα πξνεξρφκελα απφ ηε κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 
 
  8. “Λνηπνί θφξνη”: Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), νη εηδηθνί θφξνη 
θαηαλάισζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ εηζπξάηηεηαη θαηά ηελ 
εηζαγσγή γηα ηε ζέζε ζε αλάισζε (ηεισληζκφ) ησλ εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 
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                                                Έννοια καηοικίαρ 
  
                                                        Άξζξν 3  
 
     Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο απηήο, σο “ζπλήζεο θαηνηθία” λνείηαη ν ηφπνο 
ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα 
πέληε (185) εκέξεο ζπλερείο ή φρη, αλά δσδεθάκελν, ιφγσ πξνζσπηθψλ θαη 
επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ ή ζε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχο 
δεζκνχο, ιφγσ πξνζσπηθψλ δεζκψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ζηελνί 
δεζκνί κεηαμχ απηνχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν θαηνηθεί. 
    Δλ ηνχηνηο ε ζπλήζεο θαηνηθία αηφκνπ ηνπ νπνίνπ νη επαγγεικαηηθνί δεζκνί 
βξίζθνληαη ζε ηφπν άιιν απφ ηνλ ηφπν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ θαη ην νπνίν 
γηα ην ιφγν απηφ, ππνρξεψλεηαη λα δηακέλεη δηαδνρηθά ζε δηαθφξνπο ηφπνπο πνπ 
βξίζθνληαη ζε δχν ε πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν ησλ 
πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη επηζηξέθεη ηαθηηθά ζηνλ ηφπν 
απηφ. Ο ηειεπηαίνο απηφο φξνο δελ απαηηείηαη, φηαλ ην άηνκν δηακέλεη ζε κηα ρψξα 
γηα ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο κε θαζνξηζκέλε δηάξθεηα. 
   Η θνίηεζε ζε Παλεπηζηήκην ή άιιε ζρνιή δελ ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά ζπλήζνπο 
θαηνηθίαο. 
                             

                             Πποζωπινή ειζαγωγή για ιδιωηική χπήζη 
  
                                                        Άξζξν 4  
 
  1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 
ηεο  παξνχζαο, ν ηδηψηεο πνπ επηζπκεί λα εηζάγεη πξνζσξηλά ηα είδε πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 πξέπεη ζσξεπηηθά: 
  α. Να έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ εθηφο Διιάδαο. 
  β. Να έξρεηαη πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα. 
  γ. Να ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηδησηηθή ηνπ ρξήζε. 
                                                              
  2. «Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ νξίδεηαη ζηνπο έμη (6) κήλεο ζπλερείο ή φρη 
αλά πεξίνδν δψδεθα κελψλ. Όζνλ αθνξά ηα επηβαηηθά νρήκαηα, κε ηε ιήμε ηεο 
παξαπάλσ δηάξθεηαο θπθινθνξίαο ηνπο, εθφζνλ δελ επαλεμάγνληαη, πξέπεη λα 
αθηλεηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή, γηα δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί 
λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. Τα επηβαηηθά νρήκαηα πνπ 
βξίζθνληαη ζε ηεισλεηαθή αθηλεηνπνίεζε ιφγσ ιήμεο ηεο δηάξθεηαο θπθινθνξίαο 
ηνπο, απνζθξαγίδνληαη θαη παξαδίδνληαη πάιη γηα θπθινθνξία κε ην θαζεζηψο ηεο 
πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζην δηθαηνχρν πξφζσπν, 
κφλνλ εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν, πξηλ απφ ηελ 
απνζθξάγηζε θαη παξάδνζε  ηνπ νρήκαηνο, παξέκεηλε ζην εμσηεξηθφ επί εθαηφλ 
νγδφληα πέληε (185) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. Αλ ην παξαπάλσ δηάζηεκα ησλ είθνζη 
ηεζζάξσλ (24) κελψλ ηεο ηεισλεηαθήο αθηλεηνπνίεζεο παξέιζεη, ρσξίο ην 
δηθαηνχρν πξφζσπν λα θξνληίζεη γηα ηελ κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν 
ηαθηνπνίεζε ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί αδεηήησλ. 
Η  θαηά ηα παξαπάλσ αθηλεηνπνίεζε γίλεηαη, χζηεξα απφ αίηεζε θαη κε δαπάλεο 
ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ, κε κνιπβδνζθξάγηζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ θαηά 
ηφπν  αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο,  πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθάιεηαο θαη αθνχ θαηαηεζεί εγγχεζε αμηφρξενπ ηξίηνπ 
πξνζψπνπ, πνπ λα θαιχπηεη ηνπο αλαινγνχληεο ζην φρεκα δαζκνχο θαη θφξνπο. 
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  3. Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα, πνπ θέξνπλ ηζρχνπζα άδεηα θπθινθνξίαο 
πξνζσξηλνχ ηχπνπ άιιεο ρψξαο, θαηαβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηέιε θπθινθνξίαο, απφ ηελ εκέξα ππαγσγήο ηνπο ζην 
θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα πνπ θέξνπλ 
ηζρχνπζα άδεηα θπθινθνξίαο θαλνληθήο ζεηξάο άιιεο ρψξαο θαη κε ηε ιήμε ηνπ 
αξρηθνχ εμακήλνπ θπθινθνξίαο δελ επαλεμάγνληαη, θαηαβάιινληαη ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηέιε θπθινθνξίαο, γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ θπθινθνξνχλ πέξαλ ηνπ αξρηθνχ εμακήλνπ.»

 (1)
 

   
 

       Πποζωπινή ειζαγωγή επιβαηικών οχημάηων για επαγγελμαηική χπήζη 

 
                                                       Άξζξν 5   
 
  1.Τν πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα εηζάγεη πξνζσξηλά επηβαηηθφ φρεκα γηα  
επαγγεικαηηθή ρξήζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2, 
πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
α.  Να έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ εθηφο Διιάδαο.  
β. Να κε ρξεζηκνπνηεί ην φρεκα ζηελ Διιάδα γηα ηελ εθηέιεζε κεηαθνξψλ 
πξνζψπσλ κε θφκηζηξν ή άιια πιηθά νθέιε, νχηε γηα βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο 
κεηαθνξέο  εκπνξεπκάησλ κε ή ρσξίο θφκηζηξν. 
 
   2. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο νξίδεηαη ζε επηά (7) κήλεο, 
ζπλερείο ή φρη αλά δσδεθάκελν γηα ηνπο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη ζε έμη (6) 
κήλεο, γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. 
 
   3. Όηαλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη παξά ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζηεθαλ 
γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο εμαθνινπζνχλ λα 
έρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο, ε ζέζε ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο επηβαηηθνχ νρήκαηνο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, ζα γίλεηαη 
κε ηελ θαηάζεζε εγγχεζεο, πνπ λα θαιχπηεη θάζε είδνπο απαίηεζε ηνπ δεκνζίνπ. 
Αλ φκσο ην δηθαηνχρν πξφζσπν απνδείμεη ηειηθά φηη έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ 
ζε άιιε ρψξα, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ηελ εγγχεζε, κέζα 
ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα πξνζθφκηζεο ηεο απφδεημεο απηήο. 
 

                                             Διδικέρ πεπιπηώζειρ 

 
                                                        Άξζξν 6    
 
   1. Δίδε ηνπ  άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη 
πξνζσξηλά θαη απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, κε ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε θαηεγνξία ρσξηζηά. 
   α. Πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη έξρνληαη 
πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα ζπνπδάζνπλ ζε αλψηεξα 
ή αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή ζρνιέο επηκφξθσζεο πνπ αλήθνπλ ζε Ννκηθά 
Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 
 
 
 
1.Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηίζεληαη φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 
1 ηνπ Ν.2648/98,ΦΔΚ 238/Α/22-10-98 
 

 
 



 
                                                          - 6 - 
 
   Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο 
πεξηνξίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη: 
  αα. Τα έηε ή εμάκελα, πνπ πξνβιέπνληαη ζε θάζε ίδξπκα ή ζρνιή κε ηελ 
πξνζζήθε ελφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
κπνξεί λα μεπεξάζεη ην έλα (1) έηνο ζπνπδψλ, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 
  ββ. Τν πξνθαηαξθηηθφ έηνο ζπνπδψλ, θαηά ην νπνίν αιινδαπφο ππνςήθηνο 
θνηηεηήο, παξαθνινπζεί καζήκαηα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, πξηλ 
θάλεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε αλψηεξν ή αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 
   Τν έηνο ζπνπδψλ ζα ππνινγίδεηαη κε αθεηεξία ηελ 1ε Οθηψβξε θάζε έηνπο θαη 
ζα  ηειεηψλεη ηελ 30ή  Σεπηέκβξε ηνπ επνκέλνπ έηνπο. 

   β. Πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη έξρνληαη 
πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα κεηεθπαίδεπζε ή εηδίθεπζε ζε 
αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή ζρνιέο επηκφξθσζεο πνπ αλήθνπλ ζε Ννκηθά 
πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή  Παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο. 
    «Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο 
νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) έηε, απφ ηελ έλαξμε ηεο κεηεθπαίδεπζεο ή εηδίθεπζεο . Τν 
ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα ηζρχζεη θαη γηα ηα είδε ηνπ άξζξνπ 1 πνπ είραλ 
εηζαρζεί απφ ηα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο α΄ , εθφζνλ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ 
ηε ιήμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο αξρίζνπλ  ηε κεηεθπαίδεπζε ή εηδίθεπζή ηνπο»

(1)
. 

    γ. Αιινδαπνί ππήθννη πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη 
έξρνληαη πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ λα εξγαζηνχλ, ζε  εθηέιεζε 
ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ην ειιεληθφ Γεκφζην, Οξγαληζκνχο Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ, Ννκηθά Πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γεκφζην, ζε αιινδαπά 
εκπνξηθά ή βηνκεραληθά επηκειεηήξηα ή ζε εγθαηεζηεκέλνπο ζηε ρψξα καο μέλνπο 
θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηλζηηηνχηα θαη νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξα 
εμεηδηθεπκέλε εξγαζία πξνζσξηλήο κνξθήο. 
   «Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο 
νξίδεηαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζχκβαζε»

(2)
. 

   δ. Αιινδαπνί ππήθννη πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη 
έξρνληαη πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα, γηα λα εξγαζηνχλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, σο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 
ηεο ρψξαο καο ή ζε ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κε βάζε δηκεξείο 
κνξθσηηθέο ζπκθσλίεο. 
   Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο νξίδεηαη 
γηα  φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζχκβαζε. 

   ε. «Οη Έιιελεο δηπισκαηηθνί, Πξνμεληθνί θαη ινηπνί ππάιιεινη ηνπ Υπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη νη εμνκνηνχκελνη κ απηνχο ππάιιεινη, πνπ επηζηξέθνπλ 
πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο. 
    Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο 
νξίδεηαη γηα δηάζηεκα κέρξη πέληε (5) έηε,  απφ ηελ εκεξνκελία άθημεο ησλ 
ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα, γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 
παξαπάλσ πξφζσπα εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα γηα 
εθηέιεζε ππεξεζίαο. 
 
 
 
1.Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο  β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6, ηίζεηαη φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3

α
 ηνπ Ν.2648/98,ΦΔΚ 238/Α/22-10-98 

2.Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6, ηίζεηαη φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3β ηνπ Ν.2648/98,ΦΔΚ 238/Α/22-1098 
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   Η πεληαεηήο δηάξθεηα παξαηείλεηαη γηα νιφθιεξν ην δηάζηεκα παξακνλήο ησλ 
ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, κε ηνλ φξν φηη ε παξακνλή ηνπο 
ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία, δελ νθείιεηαη ζε αίηεκά ηνπο, αιιά ζε ππεξεζηαθέο 
αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ζα βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Υπεξεζία. 
Παξάηαζε πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, ζα ρνξεγείηαη ηκεκαηηθά γηα δψδεθα (12) κήλεο 
θάζε θνξά θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ ζηελ Κεληξηθή 
Υπεξεζία»

(1)
. 

   ζη. Τα πξφζσπα κε ζπλήζε θαηνηθία ζηελ Διιάδα, πνπ παξακέλνπλ θαη 
εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο ην δσδεθάκελν, 
  Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο νξίδεηαη 
ζε έμη (6) κήλεο, ζπλερείο ή φρη αλά δσδεθάκελν. 
   δ. Οη Έιιελεο ππήθννη κε ζπλήζε θαηνηθία ζηελ Διιάδα, πνπ ζπνπδάδνπλ ζην 
εμσηεξηθφ σο θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο ή κεηεθπαηδεπφκελνη ζε ζρνιέο εμσηεξηθνχ, 
εθφζνλ παξακέλνπλ γηα ζπνπδέο εθηφο Διιάδνο θαηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα 
ηνπ έηνπο ζπνπδψλ. 
  Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο νξίδεηαη 
ζε ηξεηο (3) κήλεο, ζπλερείο ή φρη αλά εκεξνινγηαθφ έηνο. 

   ε. Οη Διιεληθήο ππεθνφηεηαο λαπηηθνί, πνπ ππεξεηνχλ ζε εκπνξηθά πινία 
γξακκψλ εμσηεξηθνχ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο ην δσδεθάκελν. 
  Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο νξίδεηαη 
ζε έμη (6) κήλεο, ζπλερείο ή φρη αλά δσδεθάκελν. 
   ζ. Οη επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο θαη νκνγελείο πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη ηα  
πξφζσπα ησλ Κεθαιαίσλ Β θαη *Η ηεο αξηζ. Γ. 245/11/1.3.88 ΑΥΟ, πνπ 
κεηαθέξνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ή επαλαπαηξίδνληαη νξηζηηθά ζηελ Διιάδα. 
 *(δελ ηζρχεη γηα ηα πξφζσπα ηνπ  θεθαιαίνπ Η, γηαηί κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2459/97,ΦΔΚ 17/Α/97 

θαηαξγήζεθε ή απαιιαγή γηα απηνθίλεην ζε απηή ηελ θαηεγνξία) 

    Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εηδψλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, 
νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο γηα ηνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο θαη ζε έλα κήλα γηα ηα 
άιια πξφζσπα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξφλνο απηφο δελ μεπεξλά ηελ 
πξνζεζκία, κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ηεισληζκφο ησλ 
εηζαγφκελσλ εηδψλ. 
 
   2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8, θάζε 
θαηεγνξία πξνζψπσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κπνξεί λα 
εηζάγεη πξνζσξηλά ηα παξαθάησ απφ ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1: 
-  Οη θαηεγνξίεο α΄, β΄, γ΄, δ΄ θαη ζη΄, ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθφ φρεκα θαη είδε 
αηνκηθήο ρξήζεο. 
-   Οη θαηεγνξίεο δ΄, ε΄ θαη ζ΄, κφλν ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθφ φρεκα. 
- «Η θαηεγνξία ε΄ κφλν ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθφ απηνθίλεην , ην νπνίν δελ 
κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ  παξά κφλν ζε πεξίπησζε θινπήο ή νιηθήο 
θαηαζηξνθήο απηνχ»

(2)
. 

 
 
 
 
 
1.Η πεξίπησζε  ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6, ηίζεηαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 
παξάγξαθνο 1 ηεο 1.108320/4590/0018/89 ΑΥΟ,ΦΔΚ799/Β/89 
2.Η ηειεπηαία θαηεγνξία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηίζεηαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 
20 παξάγξαθνο  22 ηνπ Ν. 2459/97,ΦΔΚ 17/Α/97 
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  3. Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα πνπ εηζάγνληαη θαη θπθινθνξνχλ κε ην θαζεζηψο ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο απφ ηα πξφζσπα ησλ θαηεγνξηψλ α΄, β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 1, νθείινληαη απφ ηελ εηζαγσγή ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο ηέιε θπθινθνξίαο, εθηφο απφ ηα πξφζσπα εθείλα ηεο θαηεγνξίαο α,΄ ηα 
νπνία έρνπλ ζπλήζε θαηνηθία ζε ρψξα-κέινο ηεο ΔΟΚ θαη εηζάγνπλ επηβαηηθφ 
φρεκα πνπ θέξεη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαλνληθήο ζεηξάο ηεο ρψξαο-κέινπο, πνπ 
έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο. 
  
 

                             Πποζωπινή ειζαγωγή αλόγων ιππαζίαρ 
 
                                                         Άξζξν 7 
 
   1. Η ζέζε ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο 
ησλ αιφγσλ ηππαζίαο, γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 
 α. Τα άινγα ηππαζίαο πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηε ρψξα ελ φςεη ή θαηά ηε δηάξθεηα  
πεξηπάησλ πνπ θάλνπλ νη αλαβάηεο ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζέζε ζην παξαπάλσ 
θαζεζηψο αιφγσλ ηππαζίαο πνπ κεηαθέξνληαη πάλσ ζε κεηαθνξηθά κέζα, φηαλ ε 
κεηαθνξά ηνπο, γίλεηαη απφ θάηνηθν Διιάδαο. 
  β. Η ζέζε ζην παξαπάλσ θαζεζηψο πξέπεη λα δεηεζεί ην αξγφηεξν θαηά ηελ 
είζνδν ζην έδαθνο ηεο ρψξαο. Όηαλ φκσο δεηεζεί πξηλ απφ ηελ είζνδν, ν 
αλαβάηεο κπνξεί λα απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα εηζέιζεη ζην έδαθνο 
ηεο ρψξαο απφ ζπλνξηαθφ ζηαζκφ. 
  γ. Τα άινγα ηππαζίαο λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιν ζθνπφ εθηφο απφ ηνλ 
πεξίπαην. 
 
   2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ ζίγνπλ άιιεο ξπζκίζεηο πνπ κπνξεί λα 
πεξηνξίδνπλ ηελ είζνδν αιφγσλ ζηε ρψξα, φπσο π.ρ. πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο 
θ.ιπ. 
  

                                                      Πεπιοπιζμοί 

 
                                                          Άξζξν 8 
 
  1. Τα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα είδε αηνκηθήο ρξήζεο πνπ ηίζεληαη ζην θαζεζηψο 
ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, πξέπεη λα 
επαλεμάγνληαη ην αξγφηεξν ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο 
ζην θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε. Τα ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 
πξέπεη λα επελεμάγνληαη καδί κε ην θπξίσο φρεκα. 
 

   2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 9 ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη είδε αηνκηθήο 
ρξήζεο, πνπ ηίζεληαη ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δελ επηηξέπεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηππηθφ ή 
άηππν: 
 α. λα κεηαβηβαζζνχλ, 
 β. λα εθκηζζσζνχλ, 
 γ. λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ελερχξνπ ή ρξεζηδαλείνπ, 
 δ. λα παξαρσξεζεί ε ρξήζε ηνπο ζε ηξίηνπο, 
 ε. λα νδεγνχληαη, πξνθεηκέλνπ γηα κέζα κεηαθνξάο, έζησ θαη γηα κία κφλνλ θνξά  
απφ ηξίηνπο, αλεμάξηεηα ηεο ππαηηηφηεηαο ή φρη ηνπ δηθαηνχρνπ. 
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    «Πάλησο, ηα επηβαηηθά νρήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε επηρείξεζε ελνηθίαζεο, ε 
θαηαζηαηηθή έδξα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη εθηφο Διιάδαο, επηηξέπεηαη λα 
εθκηζζσζνχλ πάιη ζε κε θάηνηθν Διιάδαο πξνθεηκέλνπ λα επαλεμαρζνχλ, εθφζνλ 
απηά βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ζε εθηέιεζε ζχκβαζεο κίζζσζεο ε νπνία έιεμε ζηε 
ρψξα καο. Δπηηξέπεηαη αθφκε λα επαλεμαρζνχλ απφ ππάιιειν ηεο επηρείξεζεο 
ελνηθίαζεο, έζησ θαη αλ ν ππάιιεινο απηφο είλαη θάηνηθνο Διιάδαο»

 (1)
. 

  
   3. Καη΄εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ, ζην ζηνηρείν ε΄ ηεο πξνεγνπκέλεο 
παξαγξάθνπ: 
   α. Δθηφο ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ, επηηξέπεηαη λα νδεγνχλ ηα κεηαθνξηθά 
κέζα  ηδησηηθήο ρξήζεο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο θαη άιια 
πξφζσπα, εθφζνλ ηα ηξίηα απηά πξφζσπα ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πξνζσξηλήο 
εηζαγσγήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 
ηζρχνπλ γηα ην δηθαηνχρν πξφζσπν. 
   Η έγθξηζε ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο γηα ηελ νδήγεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απφ 
ηξίηα πξφζσπα, δίλεηαη, αθνχ πξνεγνπκέλσο ην δηθαηνχρν πξφζσπν, δειψζεη ηα 
πξφζσπα εθείλα πνπ επηζπκεί λα νδεγνχλ ην κεηαθνξηθφ κέζν θαη κε ηνλ φξν φηη 
ηα ηξίηα πξφζσπα, παξνπζηάδνληαη ζηελ ηεισλεηαθή αξρή θαη πξνζθνκίδνπλ ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη έρνπλ ην ίδην 
δηθαίσκα πξνζσξηλήο εηζαγσγήο σο θαη ην δηθαηνχρν πξφζσπν. 
  Γελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Τεισλεηαθήο αξρήο γηα ηελ νδήγεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 
κέζνπ, φηαλ ηα ηξίηα πξφζσπα, πνπ έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα κε ηνλ δηθαηνχρν, είλαη 
ν ή ε ζχδπγνο, ηα παηδηά θαη νη γνλείο ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ. 
  β. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθνξηθά κέζα ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ παξαιακβάλνπλ ηα 
πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ζηνηρείσλ γ΄, δ΄, ε΄ θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 
6, ή πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ παξαιακβάλνπλ 
ηα πξφζσπα ησλ δηαηάμεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο, επηηξέπεηαη ε νδήγεζε ηνπο απφ ηνλ ή ηελ ζχδπγν θαη ηα παηδηά ηνπ 
δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Τεισλεηαθήο αξρήο θαη αλεμάξηεηα 
αλ ηα πξφζσπα απηά (ζπγγελείο) ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. 
 
   4. Γελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή κε ην θαζεζηψο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη 
δεχηεξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ απφ ην ίδην πξφζσπν, νχηε ε εηζαγσγή ζσξεπηηθά 
απηνθηλνχκελνπ ηξνρφζπηηνπ θαη ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρφζπηηνπ. 
   Καη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή επηβαηηθνχ νρήκαηνο θαη ζθάθνπο 
αλαςπρήο, φηαλ ην ζθάθνο βξίζθεηαη επί ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο πνπ 
ζπλεηζάγεηαη κε ην επηβαηηθφ φρεκα απφ ην νπνίν ξπκνπιθείηαη. 
   «Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ γίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηεο 
απφθαζεο απηήο. Δηδηθά ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, ζηελ 
πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα θέξνπλ ηζρχνπζα άδεηα θπθινθνξίαο θαλνληθήο 
ζεηξάο άιιεο ρψξαο»

 (2)
. 

 
 
 
 
 
1.Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηίζεηαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 
15 παξάγξαθνο 2β ηνπ Ν. 2187/94,ΦΔΚ 16/Α/8-2-94 
2.Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 
ηνπ  Ν. 2648/98,ΦΔΚ 238/Α/22-10-98 
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  5.Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν *3 ηνπ άξζξνπ 4, 
ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνπζίαο απφ ηελ Διιάδα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ, 
θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο ζην θαζεζηψο ηεο 
πξνζσξηλήο εηζαγσγήο πνπ έρεη νξίζεη ε Τεισλεηαθή αξρή, δελ είλαη ππνρξεσηηθή 
ε ηεισλεηαθή αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο. 
  *(αθοπά  ηην παπάγπαθο 2, λόγω αναπιθμηηιζμού ηων  παπαγπάθων ηος άπθπος 4) 
  6. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ θαη γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα 
πνπ έρνπλ εηζάγεη ή ζα εηζάγνπλ πξνζσξηλά ηα δηθαηνχρα πξφζσπα κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εθηφο αλ νη 
δηαηάμεηο απηέο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθά. 
 
 

                                                    Μεηαβιβάζειρ 
 
                                                         Άξζξν 9  
 
  1.«Καη’ εμαίξεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8, ε κεηαβίβαζε επηβαηηθψλ νρεκάησλ ηδησηηθήο 
ρξήζεο, πνπ έρνπλ εηζαρζεί πξνζσξηλά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο απφθαζεο επηηξέπεηαη: 
    α. Σε φζεο πεξηπηψζεηο νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ξεηά παξέρνπλ ηέηνηα δπλαηφηεηα 
θαη κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απηέο νξίδνπλ. 
    β. Μεηαμχ ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ ππαιιήισλ ησλ μέλσλ 
δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη ησλ ππαιιήισλ άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζηνπο 
νπνίνπο ε ρψξα καο αλαγλσξίδεη πξνλφκηα φκνηα κ’απηά πνπ παξέρνληαη ζηνπο 
δηπισκαηηθνχο ή πξνμεληθνχο ππαιιήινπο. 
  2. Η θαηά ηα αλσηέξσ κεηαβίβαζε ζα γίλεηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο ηεισλεηαθήο 
αξρήο, πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθνκίδεηαη ε ηζρχνπζα 
άδεηα θπθινθνξίαο ή ν ηίηινο θπξηφηεηαο ηνπ νρήκαηνο»

 (1)
 

                                                               

                                           Παπαβάζειρ - Ππόζθεηα ηέλη 
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 1. Σε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο επαλεμαγσγήο επηβαηηθψλ νρεκάησλ πνπ 
παξαδφζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, νθείινληαη άκεζα 

ηα παξαθάησ πξφζζεηα ηέιε: 
   *α. Εθάπαξ ππόζθεηο ηέλορ πενήνηα σιλιάδων (50.000) δπασμών, για ηη μη εμππόθεζμη 
επανεξαγωγή και

 

    β .ππόζθεηο ηέλορ για κάθε ημέπα κςκλοθοπίαρ ηος επιβαηικού οσήμαηορ, μεηά ηη λήξη ηηρ ππορ 
επανεξαγωγή πποθεζμίαρ ωρ ακολούθωρ:  
για επιβαηικά οσήμαηα μέσπι 1.600 cc πένηε σιλιάδερ (5.000) δπασμέρ  
για  επιβαηικά οσήμαηα από 1.601 cc και άνω  δέκα σιλιάδερ (10.000) δπασμέρ 

  *(νη πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ έρνπλ  εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 184 

παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.2960/01, ΦΔΚ265/Α/22-11-01. Σηηο πεξηπηψζεηο κε εκπξφζεζκεο 
επαλεμαγσγήο επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5, αληί ησλ πξνζηίκσλ 
πνπ πξνβιεπφηαλ ζηηο πεξηπηψζεηο  α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα  ηεο 
παξαγξάθνπ Α4δ ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Ν.2960/01,ΦΔΚ 265/Α/22-11-01, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 7 ηνπ Ν.3453/2006, ΦΔΚ 74/Α/7-4-2006, δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 κε 
εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 6, αθνξνχλ θαη εθαξκφδνληαη πιένλ κφλν γηα ηα ινηπά, πιελ απηνθηλήησλ 
νρεκάησλ, κεηαθνξηθά κέζα. Τα πξφζηηκα πνπ επηβάινληαη γηα θάζε εκέξα θπθινθνξίαο κεηά ηε 
ιήμε ηεο πξνο επαλεμαγσγή πξνζεζκίαο έρνπλ σο εμήο: 
 
 
1.Τν άξζξν 9 ηίζεηαη φπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 92 παξάγξαθνο 2

α
 ηνπ Ν. 2127/93,ΦΔΚ 

48/Α/93 
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- 5 επξψ γηα επηβαηηθά νρήκαηα κέρξη 900 θπβηθά εθαηνζηά, 6 επξψ γηα  επηβαηηθά νρήκαηα απφ 
901θ.ε. κέρξη 1200θ.ε., 7.50 επξψ γηα  επηβαηηθά νρήκαηα απφ 1201θ.ε. κέρξη 1600θ.ε., 10 επξψ γηα  
επηβαηηθά νρήκαηα απφ 1601θ.ε. κέρξη 1800θ.ε., 12.50 επξψ γηα  επηβαηηθά νρήκαηα απφ 1801θ.ε. 
κέρξη 2000θ.ε., 15 επξψ γηα  επηβαηηθά νρήκαηα απφ 2001θ.ε. κέρξη 2500θ.ε., 20 επξψ γηα  επηβαηηθά 
νρήκαηα απφ 2501θ.ε. κέρξη 3000θ.ε, 22.50 επξψ γηα  επηβαηηθά νρήκαηα απφ 3001θ.ε. κέρξη 
4000θ.ε., 25 επξψ γηα  επηβαηηθά νρήκαηα απφ 4001θ.ε. θαη πάλσ  
- 5 επξψ γηα κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήησο θπιηλδξηζκνχ). 

    Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θπθινθνξίαο, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
επαλεμαγσγήο, ζα εηζπξάηηνληαη θαη ηα πξνβιεπφκελα ηέιε θπθινθνξίαο.  
   Πξνθεηκέλνπ γηα ξπκνπιθνχκελν φρεκα (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρφζπηηνπ), πνπ παξέκεηλε ζηε ρψξα κεηά ηελ επαλεμαγσγή 
ηνπ νρήκαηνο πνπ ην ξπκνπιθνχζε, ην πξφζζεην ηέινο γηα θάζε εκέξα παξακνλήο 
ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο κεηά ηελ επαλεμαγσγή ηνπ θπξίσο νρήκαηνο, 
νξίδεηαη ζε πέληε (5) επξψ

(1) 

                                                                                         
 

  2. «Σε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο επαλεμαγσγήο ησλ ινηπψλ, εθηφο ησλ 
επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ αιφγσλ ηππαζίαο, κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ 
παξαδφζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, νθείινληαη άκεζα : 
  α) εθάπαμ πξφζζεην ηέινο 88 επξψ γηα ηε κε εκπξφζεζκε επαλεμαγσγή, θαη 
  β) πξφζζεην ηέινο 14 επξψ γηα θάζε κέξα κεηά ηε ιήμε ηεο πξνο επαλεμαγσγή 
πξνζεζκίαο».

(2)
 
(3)

  
   
  3. Σε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο επαλεμαγσγήο ησλ αιφγσλ ηππαζίαο θαη ησλ 
εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο, νθείιεηαη άκεζα πξφζζεην ηέινο ίζν κε ην 50% ησλ 
δαζκψλ θαη ινηπψλ θφξσλ, πνπ ηνπο αλαινγνχλ θαηά ηελ εκέξα δηαπίζησζεο ηεο 
παξάβαζεο. 
 
  4.  Σε πεξίπησζε ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επαλεμαγσγήο επηβαηηθνχ νρήκαηνο, 
πνπ είρε ηεζεί εκπξφζεζκα ζε ηεισλεηαθή αθηλεηνπνίεζε θαη εμαθνινπζεί λα 
παξακέλεη αθηλεηνπνηεκέλν, δελ ζα εηζπξάηηνληαη πξφζζεηα ηέιε. Με ηε ιήμε 
φκσο ηεο πξνζεζκίαο επαλεμαγσγήο, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ θήξπμε 
ησλ νρεκάησλ σο αδεηήησλ. Σε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν, πνπ είρε εηζάγεη 
πξνζσξηλά ην φρεκα, παξνπζηαζηεί κεηά ηελ θήξπμε ηνπ νρήκαηνο σο αδήηεηνπ, 
αιιά πξηλ ηελ πεξηέιεπζή ηνπ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ θαη δεηήζεη ηελ 
επαλεμαγσγή ηνπ, *θα ειζππάηηεηαι ηο πποβλεπόμενο ζηην παπάγπαθο 1 ζηοισείο α΄ εθάπαξ 

ππόζθεηο ηέλορ και ζα ηνπ απνδίδεηαη ην φρεκα γηα επαλεμαγσγή ή ηεισληζκφ. 
*(ζηελ παξάγξαθν 4 δελ  επηβάιεηαη ην πξφζζεην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν α΄, δεδνκέλνπ 
φηη ε πεξηπησζε α΄  ηεο  παξαγξάθνπ 1 δελ έρεη  εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 184 
παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 2960/01 ΦΔΚ 265/Α/22-11-01) 

 
 5. Αλ δηαπηζησζεί φηη ε πξνζσξηλή εηζαγσγή κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή  είδνπο 
αηνκηθήο ρξήζεο κε βάζε ηελ παξνχζα απφθαζε επεηξάπε, κε βάζε αλαθξηβή 
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ ηεισλεηαθή αξρή, νθείινληαη άκεζα : 
 - *εθόζον ππόκειηαι για επιβαηικά οσήμαηα, ηα ππόζθεηα ηέλη ηος ζηοισείος β΄ ηηρ παπαγπάθος 1 
ηος άπθπος αςηού για κάθε ημέπα παπαμονήρ, από ηην ειζαγωγή ηος οσήμαηορ. 
*(Η πξψηε πεξίπησζε ηεο  παξαγξάθνπ 5 δελ έρεη  εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 184 
παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 2960/01 ΦΔΚ 265/Α/22-11-01, δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 κε 
εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 6, αθνξνχλ θαη εθαξκφδνληαη  κφλν γηα ηα ινηπά, πιελ απηνθηλήησλ 
νρεκάησλ, κεηαθνξηθά κέζα. Αληί ησλ πξνζηίκσλ ηνπ ζηνηρείνπ  β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, φπσο είρε 
ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2443/96 ΦΔΚ 265/Α/3-12-96,  επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα  ηεο 
παξαγξάθνπ Α4δ ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Ν.2960/01,ΦΔΚ 265/Α/22-11-01, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 7 ηνπ Ν.3453/2006, ΦΔΚ 74/Α/7-4-2006 θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1)  
 
 
1.Η κεηαηξνπή ζε επξψ έγηλε κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2948/01, ΦΔΚ 242/Α/19-10-01 
2.Η παξάγξαθνο 2  ηνπ άξζξνπ 10 ηίζεηαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2443/96, 
ΦΔΚ 265/Α/3-12-96 
3.Η κεηαηξνπή ζε επξψ έγηλε κε ην άξζξν  24  ηνπ Ν. 2948/01, ΦΔΚ 242/Α/19-10-01 
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- εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηα ινηπά, εθηφο ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ αιφγσλ 
ηππαζίαο, κεηαθνξηθά κέζα, ηα πξφζζεηα ηέιε ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα θάζε εκέξα παξακνλήο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο. 
- εθφζνλ πξφθεηηαη γηα είδε αηνκηθήο ρξήζεο θαη άινγα ηππαζίαο, ηα πξφζζεηα 
ηέιε ηεο παξαγξάθνπ  3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
 
  6. «Σε πεξίπησζε νδήγεζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, πιελ ησλ αιφγσλ ηππαζίαο, 
απφ κε δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, 
πξφζσπν, νθείιεηαη άκεζα εθάπαμ πξφζζεην ηέινο 733 επξψ δξαρκψλ, εθφζνλ 
ην δηθαηνχρν πξφζσπν βξηζθφηαλ ζηε ρψξα θαηά ην ρξφλν πνπ δηαπηζηψζεθε ε 
παξάβαζε, δηαθνξεηηθά ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη».

(1)
 

 

  7. Γηα θάζε άιιε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ  8, νθείινληαη άκεζα νη 
δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη πνπ αλαινγνχλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα θαη είδε αηνκηθήο 
ρξήζεο θαηά ηελ εκέξα δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο, θαζψο θαη πξφζζεην ηέινο 
ίζν κε ην 100% ησλ παξαπάλσ δαζκψλ θαη ινηπψλ θφξσλ 
                                                                 
  8. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο 
παξαβάζεηο, εηζπξάηηνληαη ζσξεπηηθά ηα πξφζζεηα ηέιε, πνπ νθείινληαη γηα θάζε 
κία απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο. Τα πξφζζεηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ πξέπεη ζε θακηά 
πεξίπησζε λα ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ή κεκνλσκέλα ην χςνο ησλ δαζκψλ θαη 
ινηπψλ θφξσλ, πνπ αλαινγνχλ θαηά ηελ εκέξα δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο. 
 
  9. Γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθε 
θαηαινγηζηηθή πξάμε πξηλ απφ ηηο 1.3.88, ζα εθαξκφδνληαη ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε 
νη δηαηάμεηο κε βάζε ηηο νπνίεο έγηλε ε θαηαινγηζηηθή πξάμε. Γηα ηηο παξαβάζεηο 
πνπ δηαπηζηψζεθαλ πξηλ απφ ηηο 1.3.88 θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 
παξάβαζε, κε βάζε ηελ παξνχζα απφθαζε, γηα ηηο νπνίεο ε θαηαινγηζηηθή πξάμε 
δελ έρεη εθδνζεί κέρξη ηηο 1.3.88 ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν εηζαγσγήο ηνπ νρήκαηνο ή ηελ πξνζεζκία 
ιήμεο ηεο πξνο επαλεμαγσγή πξνζεζκίαο. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο παξαβάζεηο 
πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηηο 1.3.88. 
 
  10. Κάζε άιιε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθηφο ησλ 
αλαθεξζέλησλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθφζνλ 
γίλεηαη κε ζθνπφ λα ζηεξήζεη ην Γεκφζην  απφ δαζκνθνξνινγηθέο θαη άιιεο 
επηβαξχλζεηο πνπ νθείινληαη θαηά ηελ εηζαγσγή, απνηειεί ιαζξεκπνξία θαη 
δηψθεηαη πνηληθά θαη δηνηθεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
Τεισλεηαθνχ Κψδηθα. 
 
 
  11. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα, 
πνπ έρνπλ εηζαρζεί ή ζα εηζαρζνχλ πξνζσξηλά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 
 
 
 
1.Η παξάγξαθνο 6  ηνπ άξζξνπ 10 ηίζεηαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2443/96, 
ΦΔΚ 265/Α/3-12-96 

 
 
 
 



 
                                                          - 13 - 
 
  12. «Οη ινηπέο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, πνπ δελ 
αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζπλεπάγνληαη 
ηελ άκεζε θαηαβνιή ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα 
κεηαθνξηθά κέζα θαη είδε αηνκηθήο ρξήζεο θαηά ηελ εκέξα δηαπίζησζεο ηεο 
παξάβαζεο ». 

(1)
 

   
 
                                                       Άξζξν 11  
 
  1. Οη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, απνηεινχλ απιέο 
ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο. 
 
  2. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο, παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8, 
νθείινληαη άκεζα θαη εηζπξάηηνληαη νη δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο (φηαλ 
νθείινληαη) θαη ηα πξφζζεηα ηέιε, πνπ νξίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζην άξζξν 10. 
 
  3. Υπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ 
επηβαξχλζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζζέησλ ηειψλ πνπ νξίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, 
ζην άξζξν 10 είλαη αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν, ην δηθαηνχρν πξφζσπν, ν 
θάηνρνο ησλ εηδψλ ηνπ άξζξνπ 1 σο θαη θάζε πξφζσπν πνπ ζπλήξγεζε ζηε 
δηάπξαμε ηεο παξάβαζεο. 
 
  4. Η Τεισλεηαθή αξρή πνπ δηαπηζηψλεη ηελ παξάβαζε, είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
έθδνζε ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο επηβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ, θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ 
είζπξαμε απηψλ 
                                                                    
  5. *Η καηαλογιζηική ππάξη εκδίδεηαι, αθού ηηπηθεί η διαδικαζία πος πποβλέπεηαι από ηην 

παπάγπαθο 3 ηος άπθπος 99 ηος Τελωνειακού Κώδικα 
   *( ε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε θαηαινγηζηηθήο πξάμεο πξνβιέπεηαη πιένλ απφ ην άξζξν 152 ηνπ  
Ν. 2960/01,ΦΔΚ 265/Α/22-11-01) 

     Τν δηθαίσκα γηα έθδνζε θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ζε θακία πεξίπησζε δελ 
απνζβέλεηαη, πξνηνχ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο απφ ηε ρξνλνινγία 
δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο. 
    «Φξνλνινγία δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο είλαη ν ρξφλνο ζχληαμεο ηνπ 
πξσηνθφιινπ ηεισλεηαθήο παξάβαζεο».

 (2)
 

   
  6. Η εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο, δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ησλ 
νθεηιφκελσλ δαζκνθνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ εηζαγσγήο, σο θαη 
ησλ ηειψλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο απηψλ, εθφζνλ νθείινληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.Γ. 356/74 πεξί ΚΔΓΔ. 
    Γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνχησλ, έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηα ινηπά νη 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 356/74. 
 
  7. Τα πξφζζεηα ηέιε πνπ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζην άξζξνπ 10, ηεο 
παξνχζαο, είλαη επίζεο άκεζα απαηηεηά, ε εκπξφζεζκε φκσο άζθεζε ηεο 
πξνζθπγήο, δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ ηξηάληα ηα εθαηφ (30%) απηψλ. 
 
 
1.Η παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 10 ηίζεηαη φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 ηεο 
1096107/3995/0018/89 ΑΥΟ,ΦΔΚ 700/Β/18-9-89 
2.Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11  ηίζεηαη φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 
παξαγξάθνπ  3 ηεο 1096107/3995/0018/89 ΑΥΟ,ΦΔΚ 700/Β/18-9-89 
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  8. «Όια ηα κεηαθνξηθά κέζα (κε εμαίξεζε ηα άινγα ηππαζίαο), γηα ηα νπνία 
δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε, ππφθεηληαη ακέζσο ζε πξνζσξηλή ζπληεξεηηθή 
δέζκεπζε κε πξάμε ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο πνπ δηαπίζησζε ηελ παξάβαζε. 
Πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά νρήκαηα, ε δέζκεπζε απηή ζπλίζηαηαη ζε  
αθηλεηνπνίεζε θαη ζθξάγηζε απηψλ ζε ηεισλεηαθνχο ρψξνπο. Καηά ηελ θξίζε ηεο 
ηεισλεηαθήο αξρήο ε  αθηλεηνπνίεζε θαη ζθξάγηζε κπνξεί λα γίλεη ζε ρψξν 
δεκφζην ή ηδησηηθφ θαη πάληνηε κε ηελ επζχλε θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε  ηνπ 
δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ ή ηνπ θαηφρνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ζθάθε αλαςπρήο θαη 
αεξνπιάλα ε αθηλεηνπνίεζε θαη ζθξάγηζε απηψλ γίλεηαη ζε ρψξνπο, πνπ είλαη 
ηνχην δπλαηφλ θαη επηηξέπεηαη θαη πάληνηε κε ηελ επζχλε θαη νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε ζε νιφθιεξν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ θαηφρνπ. 
 
  9. Η απφδνζε ησλ θαηά ηα παξαπάλσ δεζκεπζέλησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
γίλεηαη κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ πξνζηίκσλ θαη ηπρφλ άιισλ 
πξνβιεπφκελσλ επηβαξχλζεσλ. Αλ ην κεηαθνξηθφ κέζν δελ παξαιεθζεί κέζα ζε 
*ηέζζεπιρ(4) μήνερ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ησλ 
πξνζηίκσλ , πεξηέξρεηαη απηφ απηνδηθαίσο ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ. Σηελ 
πεξίπησζε απηή δηαγξάθνληαη ηα επηβιεζέληα πξφζηηκα»

 (1) 
.   

 *(Καη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ Γ 1 ηνπ   άξζξνπ 137 ηνπ  Ν. 2960/01,ΦΔΚ 265/Α/22-11-01, 

νξίδεηαη ζε ηξεηο(3) κήλεο ε πξνζεζκία, κέζα ζηελ  νπνία αλ δελ παξαιεθζεί ην φρεκα πεξηέξρεηαη 
ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ θαη δηαγξάθνληαη ηα πξφζηηκα.) 
                                                            

                                       Κλοπή επιβαηικών οχημάηων 

  
                                                        Άξζξν 12  
 
  1.Τν δηθαηνχρν πξφζσπν πνπ δειψλεη φηη εθιάπε ην επηβαηηθφ φρεκα πνπ 
παξέιαβε κε ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηεο 
απφθαζεο απηήο, δελ ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ θφξσλ 
πνπ αλαινγνχλ ζην επηβαηηθφ φρεκα πνπ εθιάπε θαη δελ εθαξκφδνληαη θαη΄ απηνχ 
ηα αλαγθαζηηθά κέηξα ηνπ Ν.Γ. 356/74, κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ ζα δηαπηζησζεί 
ζην κέιινλ ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ ζε παξάλνκε δηάζεζε ηνπ 
επηβαηηθνχ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
  α. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο θινπήο λα κελ έρεη ιήμεη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ 
επηβαηηθνχ νρήκαηνο ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, πνπ πξνβιέπεηαη 
θαηά πεξίπησζε, 
  β. λα έρεη αλαγγειζεί ε θινπή ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, ην αξγφηεξν εληφο πέληε 
(5) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαπηζηψζεθε ε θινπή ηνπ επηβαηηθνχ 
νρήκαηνο, 
  γ. νη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ έρνπλ απνδείμεηο ή βάζηκεο ελδείμεηο, απφ ηηο νπνίεο 
λα πξνθχπηεη φηη ην δηθαηνχρν πξφζσπν ζπκκεηείρε ή ζπλήξγεζε κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν ζε παξάλνκε δηάζεζε ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα, θαη 
  δ. ην δηθαηνχρν πξφζσπν, δελ έρεη δειψζεη ζην παξειζφλ θινπή θαη άιινπ 
επηβαηηθνχ νρήκαηνο, πνπ είρε παξαιάβεη κε ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο 
εηζαγσγήο. 
 
 
 
1.Οη παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 11 ηίζεληαη φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 
5 ηνπ Ν. 2648/98,ΦΔΚ 238/Α/22-10-98 
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  2. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαη 
πξνθεηκέλνπ λα κελ εθαξκνζηνχλ θαηά ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ ηα αλαγθαζηηθά 
κέηξα ηνπ Ν.Γ. 356/74 γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζα πξέπεη 
ν δηθαηνχρνο λα πξνζθνκίζεη θαη λα θαηαζέζεη ζε ηεισλεηαθή αξρή ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 
  α. «ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη, πφηε εηζήρζε ην επηβαηηθφ φρεκα θαη πφηε 
ιήγεη ε πξνβιεπφκελε θαηά πεξίπησζε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ νρήκαηνο ζην 
θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο»

 (1)
 .   

  β. βεβαίσζε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε 
θαηαγγειία ηεο θινπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο έγηλε κέζα ζε 
πέληε (5) εκέξεο, απφ ηελ εκέξα πνπ δηαπηζηψζεθε ε θινπή θαη φηη παξαζρέζεθε 
απφ ην δηθαηνχρν πξφζσπν, θάζε ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 
έξεπλαο γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ, 
 γ

(2)
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
  δ. ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.Γ. 105/69, κε ηελ νπνία ην δηθαηνχρν πξφζσπν ζα 
δειψλεη: 
- ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο πνπ εθιάπε, 
- ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα, 
- ηα πξφζσπα πνπ ηπρφλ ππνςηάδεηαη φηη έθιεςαλ ην απηνθίλεην ηνπ, 
- φηη ν ίδηνο δελ ζπκκεηείρε θαη δελ ζπλήξγεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε 
παξάλνκε δηάζεζε ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα, θαη 
- φηη ζην παξειζφλ δελ έρεη δειψζεη θινπή άιινπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο, πνπ είρε 
παξαιάβεη κε ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. 
 
  3. Αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή, ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά  πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, είλαη νη Γ/λζεηο 
Τεισλείσλ  θαη ηα Τεισλεία Α ηάμεο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ησλ νπνίσλ έγηλε 
ε θινπή ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο. Γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γ/λζεο Τεισλείσλ 
Αηηηθήο αξκφδηα είλαη ε Γηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Απηνθηλήησλ 
(ΓΙΠΔΑ) θαη γηα ηελ πεξηθέξεηα Γ/λζεο Τεισλείσλ Θεζ/λίθεο είλαη ην Α Τεισλείν 
Θεζζαινλίθεο. 
                                                                           
  4. Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν  3 αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο: 
    α. εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο  1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, ρνξεγνχλ βεβαίσζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ην δηθαηνχρν πξφζσπν 
δελ ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ δαζκψλ θαη θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζην 
επηβαηηθφ φρεκα, πνπ δειψζεθε φηη εθιάπε. 
    Η βεβαίσζε απηή ζα ρνξεγείηαη, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ κε εθαξκνγή 
ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Ν.Γ. 356/74 θαηά ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ, κε 
ηελ επηθχιαμε ηνπ ζηνηρείνπ  δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη κε ηελ επηθχιαμε φηη ζην 
κέιινλ δελ ζα δηαπηζησζεί φηη ην δηθαηνχρν πξφζσπν ζπκκεηείρε ή ζπλήξγεζε κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε παξάλνκε δηάζεζε ζηελ Διιάδα ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο, 
πνπ δειψζεθε φηη εθιάπε. 
 
 
 
 
1.Η πεξίπησζε  α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηίζεηαη φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 1 
παξάγξαθνο 4 ηεο 1096107/3995/0018/89 ΑΥΟ,ΦΔΚ 700/Β/18-9-89 
2.Η  πεξίπησζε  γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 
ηεο 1096107/3995/0018/89 ΑΥΟ,ΦΔΚ 700/Β/18-9-89  
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   β. απνζηέιινπλ ακέζσο ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ηεο ππφζεζεο κε φια ηα ζηνηρεία 
ηεο παξαγξάθνπ 2, αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο πνπ ρνξήγεζαλ θαη ζηνλ δηθαηνχρν, 
θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο, ζηελ ΓΙΠΔΑ, ε νπνία 
είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ ησλ ππνζέζεσλ θινπψλ 
επηβαηηθψλ νρεκάησλ, πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα κε ην θαζεζηψο ηεο 
πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, 
   γ. ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ κε ην νπνίν ηέζεθε ην 
επηβαηηθφ φρεκα ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο (Γειηίν Διεχζεξεο 
Φξήζεο ή άιιν παξαζηαηηθφ), ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ ηεισλεηαθή αξρή πνπ 
εμέδσζε ην παξαζηαηηθφ, ε νπνία δηαηεξεί ην παξαζηαηηθφ απηφ ζε εθθξεκφηεηα 
γηα δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ. 
   δ. γλσξίδνπλ ζηελ ΓΙΠΔΑ, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ 
κεηαγελέζηεξα. 
 
  5. Η ηεισλεηαθή αξρή πνπ εμέδσζε ην παξαζηαηηθφ πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ηνπ 
επηβαηηθνχ νρήκαηνο, απνζηέιιεη ακέζσο αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνχ 
απηνχ ζηε ΓΙΠΔΑ. 
    Υπνβάιιεη ζηελ Γ/λζε Διέγρνπ Τεισλεηαθψλ Αξρψλ (ΓΙΔΤΑ) ην παξαζηαηηθφ 
απηφ κε βάζε ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη ζην ζηνηρείν  γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη 
ζην ζηνηρείν  γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6. 
 
  6. Η ΓΙΠΔΑ: 
   α. ηεξεί βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ δεινχκελσλ θινπψλ, κε αληίζηνηρεο ζηήιεο ζηηο 
νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ, ηνπ απηνθηλήηνπ, 
ε εκεξνκελία θινπήο θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν 
ησλ ππνζέζεσλ απηψλ θαη ηδίσο ηελ πξνυπφζεζε ηνπ ζηνηρείνπ δ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 1. 
   β. ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο απφ άιιεο 
ηεισλεηαθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο.                                                                    
   γ. κεηά παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ ρξνλνινγία θινπήο ηνπ επηβαηηθνχ 
νρήκαηνο θαη αθνχ απφ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζε δελ 
αλεπξέζε ην επηβαηηθφ φρεκα ή νη δξάζηεο ηεο θινπήο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ 
ηεισλεηαθή αξρή πνπ εμέδσζε ην παξαζηαηηθφ (φηαλ ππάξρεη) πξνζσξηλήο 
εηζαγσγήο ηνπ επηβαηηθνχ νρήκαηνο. 
   δ. ηεξεί ηνπο θαθέινπο κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηα ζηνηρεία β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 5, γηα κειινληηθή αλαθίλεζε ηεο ππφζεζεο. Μεηά παξέιεπζε 
δεθαεηίαο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο θινπήο, πξνβαίλεη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ 
θαθέισλ απηψλ θαηά ηα ηζρχνληα. Σε πεξίπησζε αλεχξεζεο ηνπ επηβαηηθνχ 
νρήκαηνο ή ησλ δξαζηψλ ηεο θινπήο εθαξκφδεη ηηο θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 
 
  7. «Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη φηαλ ε θινπή ησλ 
πξνζσξηλά εηζαρζέλησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ δηαπξάηηεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ 
απηά ηεινχλ ππφ ηεισλεηαθή αθηλεηνπνίεζε»

 (1)
. 

 
 
 
 
1.Η  παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηίζεηαη φπσο  πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6 ηνπ                   
Ν. 2648/98,ΦΔΚ 238/Α/22-10-98 
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                                               Σελικέρ διαηάξειρ 
 
                                                     Άξζξν 13 
 
 1.Με ηελ επηθχιαμε ηεο εηδηθήο αξκνδηφηεηαο πνπ έρεη δνζεί ζηε Γ/λζε 
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Απη/ησλ (ΓΙΠΔΑ) θαη ζην Α Τεισλείν Θεζζαινλίθεο 
γηα ηηο πεξηνρέο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα ηελ 
παξάδνζε, ηελ αθηλεηνπνίεζε θαη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο επαλεμαγσγήο, 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο, πνπ ηίζεληαη ζην θαζεζηψο 
πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 7 ή απφ ηα 
πξφζσπα ησλ θαηεγνξηψλ ζη΄, δ΄, ε΄ θαη ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6, είλαη 
νη Γ/λζεηο Τεισλείσλ θαη ηα Τεισλεία Α, Β θαη Γ ηάμεο. *Με ηην ίδια επιθύλαξη απμόδια 

ηελωνειακή απσή για ηιρ μεηαβιβάζειρ ζύμθωνα με ηο άπθπο 9, ηων επιβαηικών οσημάηων πος 
παπαδίδονηαι με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 4 ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ, είναι οι Δ/νζειρ 
Τελωνείων και ηα Τελωνεία Α ηάξηρ. 
 *(Γελ έρεη εθαξκνγή, δεδνκέλνπ φηη απφ ην άξζξν 9, πνπ ηίζεηαη φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί , δελ 
πξνβιέπεηαη πιένλ δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ησλ νρεκάησλ πνπ έρνπλ παξαιεθζεί κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άζξνπ 4) 
 
  2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο εηδηθήο αξκνδηφηεηαο πνπ έρεη δνζεί ζηε Γ/λζε 
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Απη/ησλ (ΓΙΠΔΑ) θαη ζην Α Τεισλείν Θεζζαινλίθεο 
γηα ηηο πεξηνρέο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ παξάδνζε, 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο κε ην θαζεζηψο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο απηήο, ζηα πξφζσπα ησλ θαηεγνξηψλ α΄, β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 απηήο, ή κε ην θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 απηήο είλαη νη Γ/λζεηο Τεισλείσλ θαη ηα Τεισλεία Α 
ηάμεο. 
    Σηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη κε ηελ ίδηα επηθχιαμε, αξκφδηεο ηεισλεηαθέο 
αξρέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ εηδψλ αηνκηθήο 
ρξήζεο θαζψο θαη ηελ κεηαβίβαζε ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, είλαη νη Γ/λζεηο Τεισλείσλ θαη ηα Τεισλεία Α ηάμεο ζηελ 
πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ θαηά πεξίπησζε δηακέλνπλ ή εξγάδνληαη ηα δηθαηνχρα 
πξφζσπα. 
 
  3. Πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ εηζάγνληαη πξνζσξηλά απφ ην 
αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ εκπνξνβηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Α.Ν. 89/67, 
αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε Τεισλεηαθή αξρή είλαη ε ΓΙΠΔΑ, γηα δε ηελ 
παξάδνζε θαη κεηαβίβαζε νη ηεισλεηαθέο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο κε 
ηνλ παξαπάλσ αλαγθαζηηθφ λφκν δηαηάμεηο. 
 

                                                       Άξζξν 14  
 
  1. Η πξνβιεπφκελε θαηά πεξίπησζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο, πνπ έρνπλ παξαιεθζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ ζηνηρείσλ β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο ή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 απηήο, κπνξεί 
λα παξαηείλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή, γηα ηξεηο κήλεο θαη΄ αλψηαην 
φξην, εθφζνλ ην δηθαηνχρν πξφζσπν εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πξνζσξηλά ζηε 
ρψξα.  
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  2. Με εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν  
θαη ζην ζηνηρείν ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1  ηνπ άξζξνπ 6 ηεο απφθαζεο απηήο, ζε 
φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εηδψλ 
αηνκηθήο ρξήζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, νη αξκφδηεο 
ηεισληαθέο αξρέο, κπνξνχλ, φηαλ ζπληξέρνπλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο, λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε γηα θάζε πεξίπησζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ 
παξαπάλσ εηδψλ ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, κέρξη δεθαπέληε (15) 
εκέξεο. 
 
  3. Τα κεηαθνξηθά κέζα θαη είδε αηνκηθήο ρξήζεο πνπ  έρνπλ ηεζεί ζην θαζεζηψο 
ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, πξηλ απφ ηηο 1.3.88, ζχκθσλα κε ηηο πξντζρχνπζεο 
δηαηάμεηο (Γ. 1254/84 ΑΥΟ), δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, 
εθφζνλ ε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο 
πνπ  πξνβιεπφηαλ απφ ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, ιήγεη κεηά ηηο 1.3.88 θαη κε 
ηνλ φξν φηη ζπληξέρνπλ νη θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. 
  
                                                      Άξζξν 15  
 
   Η απφδεημε πξνο ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 
απαηηεί ε παξνχζα απφθαζε, βαξχλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν. 
   Σε πεξίπησζε πνπ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζέζε ζην θαζεζηψο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο παχζνπλ αξγφηεξα λα ππάξρνπλ, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα 
εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή. Γηαθνξεηηθά ππφθεηηαη ζηηο 
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 10 αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  
    «Οη ηδηψηεο απνδεηθλχνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ ηφπν ηεο ζπλήζνπο 
θαηνηθίαο ηνπο, ηδίσο κε ην δειηίν ηαπηφηεηάο ηνπο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν έγθπξν 
έγγξαθν. 
    Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο, πνπ 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην ή κε ζθνπφ νξηζκέλνπο εηδηθνχο 
ειέγρνπο, νη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ θάζε ζπκπιεξσκαηηθφ 
πιεξνθνξηαθφ ή απνδεηθηηθφ ζηνηρείν»

 (1)
 . 

   
                                                      Άξζξν 16  
 
  1. Σε πεξίπησζε ζέζεο ζε αλάισζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή είδνπο αηνκηθήο 
ρξήζεο πνπ έρεη παξαδνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή ηηο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξνπ 18 απηήο  : 
   α. εθαξκφδνληαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο, ηεισλεηαθέο θαη ινηπέο δηαηππψζεηο θαη 
πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαη    
   β. εηζπξάηηνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, πνπ αλαινγνχλ ζηα παξαπάλσ είδε 
θαηά ηελ εκέξα έθδνζεο ή απνδνρήο ηνπ παξαζηαηηθνχ εηζαγσγήο κε ην νπνίν 
ηίζεληαη ζε αλάισζε. 
 
 
 
 
1.Τα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηνπ άξζξνπ 15 ηίζεληαη φπσο  πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 15 παξ. 2γ΄ ηνπ 
Ν. 2187/94,ΦΔΚ 16/Α/8-2-94 
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  2. Μεηαθνξηθά κέζα ή είδε αηνκηθήο ρξήζεο, πνπ έρνπλ παξαδνζεί κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 
απηήο, κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε αλάισζε κε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή απφ δαζκνχο 
θαη ινηπνχο θφξνπο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη θαηά 
πεξίπησζε απφ ηηο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη απαιιαγή. 
 
                                                      Άξζξν 17  
 
   Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ πνπ ηίζεληαη ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο ή ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 απηήο, ζα 
εμαθνινπζήζνπλ λα δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 2637/53. 
  «Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ θήξπμε σο αδεηήησλ ησλ 
επηβαηηθψλ νρεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο,  δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.  1238/.1972 
(ΦΔΚ 166 Α΄) φπσο ηζρχεη»

 (1)
. 

 
                                                     Άξζξν 18  
 
   Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 θαη 17 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο, εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη φπσο ηζρχνπλ, νη δηαηάμεηο 
πξνζσξηλήο εηζαγσγήο επηβαηηθψλ νρεκάησλ πνπ αθνξνχλ: 
 
  1. Τνπο δηπισκαηηθνχο θαη Πξνμεληθνχο Υπαιιήινπο μέλσλ δηπισκαηηθψλ 
απνζηνιψλ (Ν. 503/70, Ν. 90/75). 
 
  2. Τν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ αιινδαπψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ 
(Α.Ν. 89/67). 
 
  3. Τν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Μ.Δ. (Ν. 4055/60). 
 
  4. Τελ Ακεξηθαληθή απνζηνιή βνεζείαο, ηηο δπλάκεηο ησλ ΗΠΑ, ηελ 7206 
Ακεξηθαληθή Μνλάδα, ην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο, ΝΑΤΟ. 
 
  5. Τν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο ΔΟΚ (πξσηφθνιιν πεξί πξνλνκίσλ θαη 
αζπιηψλ ηεο ΔΟΚ θιπ.).  
 
  6. Τνπο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ Διιάδα δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΟΗΔ θιπ). 
 
  7. Τνπο αιινδαπνχο αληαπνθξηηέο μέλνπ ηχπνπ (ζηνηρείν β΄. παξάγξαθνο 2, 
άξζξν 22 ηνπ Ν.Γ. 1004/71 φπσο ηζρχεη). 

 
  8. Τν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ μέλσλ Αξραηνινγηθψλ Σρνιψλ (Ν.Γ. 1286/49 
άξζξν 24. Ν.Γ. 3394/55 Ν.Γ. 1081/79   Ν.2648/98 άξζξν 2 ΦΔΚ.238/98

(2)
). 

                                                            
 
 
1.Τν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 17 ηίζεηαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ                        
Ν. 2648/98,ΦΔΚ 238/Α/22-10-98 
2.Άξζξν 2 ηνπ Ν.2648/98,ΦΔΚ 238/Α/22-10-98 
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  9. Τνπο Κχπξηνπο Πξφζθπγεο (Γ. 1023/130/8.9.82 ΑΥΟ

(1)
, Ν.2008/92 άξζξν 12  

ΦΔΚ16/Α/11-2-92, Ν.2892/01 άξζξν 4  παξάγξαθνο 5  ΦΔΚ 46/Α/01). 
  
                                                      Άξζξν 19  
 
   Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα θαη θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
απφθαζεο απηήο. Δπίζεο κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πξφζζεηα ηέιε πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο. 

 

                                                              
                                                     Άξζξν 20  
 
 1. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη απφ 1εο Μαξηίνπ 1988. 
 2. Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαξγνχληαη: 
 α) νη δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ 
- Γ. 1254/141/1.11.84  
- Γ. 904/115/5.9.85 
- Γ. 1272/169/30.11.85   
- Γ. 1321/139/13.12.85 
πνπ θπξψζεθαλ κε ην Ν. 1591/86 (ΦΔΚ 50). 
 β) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Γ. 1063/86 (ΦΔΚ 775 Β) Απφθαζεο Υπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1731/87 (ΦΔΚ 161). 
 γ)Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα πξνζσξηλήο εηζαγσγήο πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε. 
 3. Η παξνχζα απφθαζε  λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
λα θπξσζεί λνκνζεηηθά.  
  
  
Αζήλα, 1 Μαξηίνπ 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Τξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.2008/92,ΦΔΚ 16/Α/11-2-92 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 4 
παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν.2892/01,ΦΔΚ 46/Α/01 
 

 
 
 



 

    Α. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ Γ.247/88 ΑΤΟ. 

 
1. Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο  1.108320/4590/0018 ΑΥΟ (ΦΔΚ 799/Β/89) 
ηξνπνπνηήζεθε ε Τξίηε πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
2. Με ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 1096107/3995/0018 ΑΥΟ (ΦΔΚ 700/Β/89) 
ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 9 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
3. Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο  1096107/3995/0018 ΑΥΟ (ΦΔΚ 700/Β/89) 
ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 10 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
4. Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο  1096107/3995/0018 ΑΥΟ (ΦΔΚ 700/Β/89) 
ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
5. Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο  1096107/3995/0018 ΑΥΟ (ΦΔΚ 700/Β/89) 
ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
6.  Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1957/91 ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 2β ηνπ 
άξζξνπ 9 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
7.  Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1957/91 ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 2γ ηνπ 
άξζξνπ 9 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
8. Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1957/91 θαηαξγνχληαη ε παξάγξαθνο 4 θαη ε 
παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
9.  Με ην άξζξν 13 ηνπ λ.2008(ΦΔΚ 16/Α/92) ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 
4 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ  
 
10. Με ηελ παξ. 2

α
  ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.2127/93(ΦΔΚ 48/Α/93) ηξνπνπνηήζεθε 

ην άξζξν 9 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
11.  Με ηελ παξ. 2

Β
  ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.2127/93(ΦΔΚ 48/Α/93) θαηαξγήζεθε ε 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1  ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
12. Με ηελ παξ. 2β  ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.2187/94(ΦΔΚ16/Α/94) ηξνπνπνηήζεθε ε 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
13.  Με ηελ παξ. 2γ  ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.2187/94(ΦΔΚ16/Α/94) πξνζηέζεθε ηξίην 
θαη ηέηαξην εδάθην ζην άξζξν 15 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
14. Με ην άξζξν 14 ηνπ λ.2443/96(ΦΔΚ265/Α/96) ηξνπνπνηνχληαη νη παξ. 1,2 θαη 
6 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
15. Με ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2459/97(ΦΔΚ 17/Α/97) ηξνπνπνηήζεθε ην 
άξζξν 4 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
16. Με ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2459/97(ΦΔΚ 17/Α/97) ηξνπνπνηήζεθε ε 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
17. Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2648/98(ΦΔΚ 238/Α/98) ηξνπνπνηήζεθε ε 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
18.  Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2648/98(ΦΔΚ 238/Α/98) πξνζηέζεθε 
παξάγξαθνο 3 ζην άξζξν 4 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 



 
19.  Με ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2648/98(ΦΔΚ 238/Α/98) ηξνπνπνηήζεθε ε 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
20.  Με ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2648/98(ΦΔΚ 238/Α/98) πξνζηίζεηαη ηξίην 
εδάθην ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
21.  Με ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2648/98(ΦΔΚ 238/Α/98) ηξνπνπνηήζεθαλ  
νη παξ. 8 θαη 9  ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
22.  Με ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2648/98(ΦΔΚ 238/Α/98) πξνζηίζεηαη 
παξάγξαθνο 7 ζην άξζξν 12  ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
23.  Με ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2648/98(ΦΔΚ 238/Α/98) ηξνπνπνηήζεθε ην  
άξζξν 17 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
24. Με ηελ παξ. 2

α
 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2948/01(ΦΔΚ242/Α/01) κεηαηξάπεθε ζε 

επξψ ην πνζφ ηεο παξ. 2
α
 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 

 
25.  Με ηελ παξ. 2

Β
 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2948/01(ΦΔΚ242/Α/01) κεηαηξάπεθε ζε 

επξψ ην πνζφ ηεο παξ. 2
Β 

ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
26. Με ηελ παξ. 2

γ
 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2948/01(ΦΔΚ242/Α/01) κεηαηξάπεθε ζε 

επξψ ην πνζφ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 100  ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 
 
27. Με ηελ παξ. 2

δ
 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2948/01(ΦΔΚ242/Α/01) κεηαηξάπεθε ζε 

επξψ ην πνζφ ηεο παξ. 1 
 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ.247/88 ΑΥΟ 

 
 
 

 Β. ΥΔΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 

ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ 

 
1.άξζξν 20  παξ. 20 ηνπ λ.2459/97, ΦΔΚ 17/Α/97 
 
2.άξζξν 2 παξ. 1&2   ηνπ λ.2648/98, ΦΔΚ238/Α/98 
(πεξί πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη εηδψλ 
νηθνζθεπήο ησλ αξραηνινγηθψλ ζρνιψλ) 
 
3.άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ λ.2648/98, ΦΔΚ238/Α/98 
 (κεηαβαηηθέο ξηζκίζεηο ζηελ πξνζσξηλήο εηζαγσγή) 
 
4.άξζξν 18 ηνπ λ.2682/99,ΦΔΚ16/Α/99 
 (παξαβάζεηο θπξψζεηο) 
 
5.λ.2960/01, ΦΔΚ 265/Α/01 
(ΔΘΝΙΚΟΣ ΤΔΛΩΝΔΙΑΚΟΣ ΚΩΓΙΚΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


