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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 – ΕΞΟΔΟ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΥΟ ΣΗ ΕΝΩΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Με τθν ανωτζρω  (5) ςχετικι  ΕΔΥΟ, θ Υπθρεςία μασ κοινοποίθςε ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ και ςτουσ οικονομικοφσ 

φορείσ τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (Καν. 952/2013) ςε ςυνδυαςμό με το πλαίςιο των νομοκετικϊν 

διατάξεϊν του (κατϋ Εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2446/2015 τθσ Επιτροπισ, Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

2447/2015 τθσ Επιτροπισ) παρακζτοντασ τισ αλλαγζσ που επιφζρει ςτισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ από 

01.05.2016, θμερομθνία που τζκθκε ςε πλιρθ εφαρμογι. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταβατικισ περιόδου που ακολουκεί προκειμζνου να ολοκλθρωκεί ςταδιακά θ 

παραγωγικι λειτουργία των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων, οι ωσ άνω Κανονιςμοί πρζπει να διαβάηονται 

ςυνδυαςτικά με τον κατϋ Εξουςιοδότθςθ Κανονιςμό (ΕΕ) 341/2016 τθσ Επιτροπισ, ςτον οποίο αναφζρονται οι 

μεταβατικοί κανόνεσ για οριςμζνεσ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.  

1.2 ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘ. Δ19Α 5052573 ΕΞ 2010/10, Δ19Α 5040930/12 ΕΞ 2012 ΚΑΙ ΔΣΔ 

Α 5019208 ΕΞ 2015/15 ΕΔΤΟ 

Με τθν παροφςα και λαμβάνοντασ υπόψθ το νζο νομικό πλαίςιο επικαιροποιοφνται οι οδθγίεσ που είχαν δοκεί 

για τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Ωσ εκ 

τοφτου οι αρικμ. Δ19Α 5052573 ΕΞ 2010/10, Δ19Α 5040930 ΕΞ 2012/12 και ΔΤΔ Α 5019208 ΕΞ 2015/15 ΕΔΥΟ 

καταργοφνται. 

Ειδικότερα, παρζχονται νζεσ οδθγίεσ για τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων εξόδου των εμπορευμάτων από το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, ενςωματϊνονται οι αλλαγζσ που επιλκαν από τθν ζκδοςθ των ωσ άνω ΕΔΥΟ 

και παρζχονται διευκρινιςεισ επί ςυγκεκριμζνων κεμάτων. 

Οι ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει από 01/05/2016 αφοροφν: 

 ςτισ προκεςμίεσ υποβολισ τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου, 

 ςτθν ακφρωςθ τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου 

Επιπλζον, με τθν παροφςα δίνονται περαιτζρω διευκρινιςεισ αναφορικά : 

 με τον επιμεριςμό των ευκυνϊν των προςϊπων που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία υποβολισ τθσ 

ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου 

 με τθ διαδικαςία που κα τθρείται ςτισ περιπτϊςεισ: 
 

(α) τροποποίθςθσ/ακφρωςθσ τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ 

(β) εφεδρικισ διαδικαςίασ ςτθ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου 

1.3 ΔΙΑΑΦΗΗ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΗ 

Με τθν ενωςιακι τελωνειακι νομοκεςία κακορίηεται ότι όλα τα εμπορεφματα που πρόκειται να εξζλκουν από 

το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ανεξαρτιτωσ του τελικοφ προοριςμοφ τουσ και ανεξαρτιτωσ 

του τελωνειακοφ χαρακτιρα τουσ (ενωςιακοφ ι μθ ενωςιακοφ), υποβάλλονται ςε ανάλυςθ κινδφνων και ςε 

τελωνειακό ζλεγχο πριν από τθν αναχϊρθςθ ι – ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ – πριν από τθν ζναρξθ τθσ φόρτωςθσ 

του μεταφορικοφ μζςου με το οποίο τα εμπορεφματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Για τον 

ςκοπό αυτό προβλζπεται θ υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι, εντόσ ςυγκεκριμζνων προκεςμιϊν πριν από τθν 

ζξοδο, οριςμζνων δεδομζνων για ςκοποφσ αςφάλειασ και προςταςίασ τα οποία απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα 

9 – Ρροςάρτθμα Α του Καν. 341/2016 και απαιτοφνται για τθ διενζργεια ανάλυςθσ κινδφνων.  

Θ υποβολι των ωσ άνω δεδομζνων γίνεται: 

ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ



5 
 

 Είτε με τθ ςυμπερίλθψι τουσ ςτθν τελωνειακι διαςάφθςθ (εξαγωγισ, επανεξαγωγισ, διαμετακόμιςθσ). 

 Είτε με τθν υποβολι τθσ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου (EXS). 

Στισ περιπτϊςεισ που τα εμπορεφματα εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ δεδομζνων αςφάλειασ και 

προςταςίασ κακϊσ επίςθσ και από τθν υποχρζωςθ υποβολισ τελωνειακισ διαςάφθςθσ, για τθν ζξοδό τουσ 

κατατίκεται Γνωςτοποίθςθ Επανεξαγωγισ. 

Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ εμπορευμάτων που ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ, θ ανωτζρω 

υποχρζωςθ υποβολισ των δεδομζνων αςφάλειασ και προςταςίασ πλθροφται, εφόςον με τθ διαςάφθςθ 

διαμετακόμιςθσ ζχουν υποβλθκεί ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ τα εν λόγω δεδομζνα (επιλογι τθσ καρτζλασ 

«Αςφάλεια» ςτθ διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ και ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων) και εφόςον ςυντρζχουν 

ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 Το τελωνείο προοριςμοφ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ είναι και τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων 

από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ι βρίςκεται ςτο ζδαφοσ τρίτθσ χϊρασ, και  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ διζλευςθσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ δεν πραγματοποιείται 

μεταφόρτωςθ των εμπορευμάτων. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, επιςθμαίνεται ότι:  

τισ περιπτϊςεισ διακίνθςθσ μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων από εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι από 

ελεφκερθ ηϊνθ δεν υποβάλλεται διαςάφθςθ επανεξαγωγισ (κζςθ 37: 31 00) αλλά ςυνοπτικι διαςάφθςθ 

εξόδου ι γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ κατά περίπτωςθ. Διαςάφθςθ επανεξαγωγισ υποβάλλεται μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ που τα εμπορεφματα είχαν υπαχκεί ςε προθγοφμενο ειδικό κακεςτϊσ το οποίο εκκακαρίηεται με 

τθν επανεξαγωγι. (κζςθ 37: 31 71, 31 51 κ.λπ.) 

1.4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ραρακάτω ςυνοψίηονται οι ςθμαντικότερεσ διατάξεισ που αφοροφν ςτθ διαδικαςία εξόδου των εμπορευμάτων 

από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ: 

 Άρκρο 263 Καν. 952/2013 όπου προβλζπεται ότι τα εμπορεφματα που προορίηονται για ζξοδο από το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ καλφπτονται από διαςάφθςθ πριν τθν αναχϊρθςθ. 

 Άρκρο 244 Καν. 2446/2015, το οποίο περιλαμβάνει τισ προκεςμίεσ για τθν υποβολι διαςάφθςθσ πριν 

τθν αναχϊρθςθ. 

 Άρκρο 245 Καν. 2446/2015, το οποίο περιλαμβάνει τισ γενικζσ περιπτϊςεισ απαλλαγισ από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ διαςάφθςθσ πριν τθν αναχϊρθςθ. 

 Άρκρο 270 παρ. 3 Καν. 952/2013 το οποίο περιλαμβάνει τισ περιπτϊςεισ μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων 

που προορίηονται για ζξοδο από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ αλλά δεν υπάγονται ςε διαςάφθςθ 

επανεξαγωγισ. 

 Άρκρο 15 Καν. 952/2013, το οποίο περιλαμβάνει τισ ευκφνεσ του προςϊπου που υποβάλλει ςυνοπτικι 

διαςάφθςθ εξόδου ι γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ. 

 Άρκρο 5 ςθμείο 10 Καν. 952/2013, το οποίο περιλαμβάνει τον οριςμό τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ 

εξόδου. 

 Άρκρο 5 ςθμείο 14 Καν. 952/2013, το οποίο περιλαμβάνει τον οριςμό τθσ γνωςτοποίθςθσ 

επανεξαγωγισ. 

 Άρκρο 5 ςθμείο 40β Καν. 952/2013, το οποίο περιλαμβάνει τον οριςμό του μεταφορζα ςτο πλαίςιο τθσ 

εξόδου. 

 Άρκρο 329 Καν. 2447/2015, το οποίο περιλαμβάνει τον προςδιοριςμό του τελωνείου εξόδου. 

 Άρκρο 271 Καν. 952/2013, το οποίο αναφζρεται ςτουσ βαςικοφσ κανόνεσ που διζπουν τθν υποβολι 

ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου. 

 Άρκρο 272 Καν. 952/2013, που αναφζρεται ςτισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

τροποποίθςθ ι ακφρωςθ τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου. 
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 Άρκρο 274 Καν. 952/2013, το οποίο αναφζρεται ςτουσ βαςικοφσ κανόνεσ που διζπουν τθν κατάκεςθ 

γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ. 

 Άρκρο 275 Καν. 952/2013, που αναφζρεται ςτισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

τροποποίθςθ ι ακφρωςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ. 

 Άρκρο 341 Καν. 2447/2015, το οποίο αναφζρεται ςτα μζτρα που λαμβάνονται από το αρμόδιο τελωνείο 

μετά τθν παραλαβι ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου. 

 Άρκρο 342 Καν. 2447/2015, που αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ εμπορευμάτων για τα οποία ζχει 

υποβλθκεί ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου αλλά δεν προορίηονται πλζον για ζξοδο από το τελωνειακό 

ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

 Άρκρο 343 Καν. 2447/2015, το οποίο αναφζρεται ςτα μζτρα που λαμβάνονται από το αρμόδιο τελωνείο 

μετά τθν κατάκεςθ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ. 

 Άρκρο 344 Καν. 2447/2015, που αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ εμπορευμάτων για τα οποία ζχει 

κατατεκεί γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ αλλά δεν προορίηονται πλζον για ζξοδο από το τελωνειακό 

ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

 Άρκρο 54 Καν. 341/2016, το οποίο αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα χριςθσ άλλων μζςων εκτόσ από τισ 

θλεκτρονικζσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων για τθν ανταλλαγι και αποκικευςθ πλθροφοριϊν που 

αφοροφν τθν ζξοδο εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

 Ραράρτθμα 9 – Ρροςάρτθμα Α Καν. 341/2016, το οποίο περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθ 

ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου κατά τθ μεταβατικι περίοδο μζχρι τθν υλοποίθςθ του πλιρουσ 

Αυτοματοποιθμζνου Συςτιματοσ Εξαγωγϊν (AES). 

 Ραράρτθμα 9 – Ρροςαρτιματα Ι1 και Ι2 Καν. 341/2016, τα οποία περιλαμβάνουν υποδείγματα του 

Εγγράφου Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ (ΕΑΡ) και του Καταλόγου Ειδϊν Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ 

(ΚΕΑΡ) αντίςτοιχα. 

 Ραράρτθμα Β Καν. 2447/2015, το οποίο περιλαμβάνει τισ κοινζσ απαιτιςεισ περί δεδομζνων όςον 

αφορά τθ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου και τθ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ μετά τθν υλοποίθςθ του 

πλιρουσ Αυτοματοποιθμζνου Συςτιματοσ Εξαγωγϊν. 

 Άρκρο 140 Καν. 2446/2015, το οποίο περιλαμβάνει εμπορεφματα που διαςαφίηονται για εξαγωγι με 

άλλεσ πράξεισ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΞΟΔΟΤ 

2.1 ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΞΟΔΟΤ 

Θ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου υποβάλλεται υποχρεωτικά όταν: 

1) Εμπορεφματα βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι ςε ελεφκερθ ηϊνθ και πρόκειται να εξζλκουν από το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, εφόςον: 

 Ραραμζνουν ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι ςε ελεφκερθ ηϊνθ  για περιςςότερεσ από δεκατζςςερισ 

θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν είςοδό τουσ ςε αυτι, ι 

 Ανεξαρτιτωσ του χρόνου παραμονισ των εμπορευμάτων ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι ςε ελεφκερθ 

ηϊνθ, ο μεταφορζασ γνωρίηει ότι ο προοριςμόσ ι/και ο παραλιπτθσ των εμπορευμάτων ζχουν 

αλλάξει. 
 

2) Εμπορεφματα ζχουν μεταφερκεί με μθ τακτικι γραμμι από ενωςιακό λιμζνα ςε άλλον ενωςιακό λιμζνα  για 

μεταφόρτωςθ με προοριςμό χϊρα εκτόσ τθσ Ζνωςθσ. Τα εμπορεφματα αυτά κεωρείται ότι βρίςκονται ςε 

προςωρινι εναπόκεςθ ςτον λιμζνα μεταφόρτωςθσ και επομζνωσ ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτθν 

περίπτωςθ 1. 
 

3) Εμπορεφματα διακινοφνται μεταξφ δφο κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ εφόςον μεςολαβεί μεταφόρτωςθ ςε 

τρίτθ χϊρα. 
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4) Εμπορεφματα διακινοφνται οδικϊσ ι ςιδθροδρομικϊσ μεταξφ δφο κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ διαμζςου του 

εδάφουσ μιασ ι περιςςότερων τρίτων χωρϊν.  
 

5) Κενά εμπορευματοκιβϊτια ιδιοκτθςίασ του πλοιοκτιτθ μεταφζρονται ζναντι πλθρωμισ βάςει ςφμβαςθσ 

μεταφοράσ. Διευκρινίηεται ότι αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του μεταφορζα να ενθμερϊςει ςχετικά το 

τελωνείο και να υποβάλει ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου ςτθν περίπτωςθ που τα εμπορευματοκιβϊτια δεν 

αποτελοφν μζςο ςυςκευαςίασ αλλά κεωροφνται εμπόρευμα. 
 

6) Τα ακόλουκα εμπορεφματα μεταφζρονται βάςει ςφμβαςθσ μεταφοράσ:  
 

α) Ραλζτεσ, ανταλλακτικά, εξαρτιματα και εξοπλιςμόσ για παλζτεσ.  

β) Εμπορευματοκιβϊτια, ανταλλακτικά, εξαρτιματα και εξοπλιςμόσ για εμπορευματοκιβϊτια.  

γ) Μεταφορικά μζςα, ανταλλακτικά, εξαρτιματα και εξοπλιςμόσ για μεταφορικά μζςα. 
 

7) Εμπορεφματα διακινοφνται οδικϊσ και καλφπτονται μόνο από πιςτοποιθτικό απόδειξθσ ενωςιακοφ 

χαρακτιρα (T2L), με τθν επιφφλαξθ των εξαιρζςεων που αναφζρονται ςτο ςθμείο 2.2 τθσ παροφςασ. 

Επιςιμανςθ:  Εφόςον οι τελωνειακζσ αρχζσ διαπιςτϊςουν, πριν τθν αναχϊρθςθ των εμπορευμάτων εκτόσ του 
τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, ότι για μζροσ ι για το ςφνολο των εμπορευμάτων δεν ζχει υποβλθκεί θ 
προβλεπόμενθ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου, απαιτοφν από τον μεταφορζα τθν άμεςθ υποβολι τθσ. Σε 
διαφορετικι περίπτωςθ δεν επιτρζπουν τθν ζξοδο των εμπορευμάτων. 

2.2  ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΞΟΔΟΤ 

Δεν απαιτείται υποβολι ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου: 

A) Για τα μεταφορικά μζςα και τα εμπορεφματα που μεταφζρουν, τα οποία διζρχονται απλϊσ μζςω των 

χωρικϊν υδάτων ι του εναζριου χϊρου του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ χωρίσ ςτάςθ εντόσ του εδάφουσ 

αυτοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 263 του Καν. 952/2013. 

B) Στισ ακόλουκεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ όπου θ απαλλαγι δικαιολογείται δεόντωσ από το είδοσ των 

εμπορευμάτων ι τθσ διακίνθςθσ ι απαιτείται από διεκνείσ ςυμφωνίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 245 του Καν. 

2446/2015:    

 Θλεκτρικι ενζργεια. 

 Εμπορεφματα που εξζρχονται μζςω δικτφου αγωγϊν. 

 Αντικείμενα αλλθλογραφίασ (επιςτολζσ, κάρτεσ και ζντυπο υλικό, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων ςε 

θλεκτρονικά μζςα). 

 Εμπορεφματα που διακινοφνται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ των πράξεων τθσ Ραγκόςμιασ Ταχυδρομικισ 

Ζνωςθσ. 

 Οικοςκευζσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο δ) του Καν. 1186/2009, εφόςον δεν 

μεταφζρονται βάςει ςφμβαςθσ μεταφοράσ.  

 Εμπορεφματα που περιζχονται ςτισ προςωπικζσ αποςκευζσ ταξιδιωτϊν. 

 Εμπορεφματα για τα οποία επιτρζπεται προφορικι τελωνειακι διαςάφθςθ. 

 Φορθτά μουςικά όργανα. 

 Για τα ακόλουκα εμπορεφματα, εφόςον δεν μεταφζρονται βάςει ςφμβαςθσ μεταφοράσ: 

α) Ραλζτεσ, ανταλλακτικά, εξαρτιματα και εξοπλιςμόσ για παλζτεσ.  

β) Εμπορευματοκιβϊτια, ανταλλακτικά, εξαρτιματα και εξοπλιςμόσ για εμπορευματοκιβϊτια.  

γ) Μεταφορικά μζςα, ανταλλακτικά, εξαρτιματα και εξοπλιςμόσ για μεταφορικά μζςα. 

 Κενά εμπορευματοκιβϊτια του μεταφορζα που επανατοποκετοφνται. 
 Εμπορεφματα που καλφπτονται από δελτία ΑΤΑ και CPD.  
 Εμπορεφματα που διακινοφνται με βάςθ το ζντυπο 302 το οποίο προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ μεταξφ 

των ςυμβαλλόμενων μερϊν του Βορειοατλαντικοφ ςυμφϊνου, ςχετικά με το κακεςτϊσ των Δυνάμεϊν 
τουσ, που υπογράφτθκε ςτο Λονδίνο ςτισ 19 Ιουνίου 1951. 
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 Εμπορεφματα τα οποία μεταφζρονται με πλοία/αεροςκάφθ που κινοφνται μεταξφ ενωςιακϊν 
λιμζνων/αερολιμζνων χωρίσ να προςεγγίηουν ενδιαμζςωσ λιμζνα/αερολιμζνα εκτόσ του τελωνειακοφ 
εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 
Στθν περίπτωςθ που ηθτθκοφν από το τελωνείο εξόδου πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τον 
προβλεπόμενο τόπο εκφόρτωςθσ, ο μεταφορζασ υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ ςχετικϊν αποδεικτικϊν 
εγγράφων υπό τθ μορφι εμπορικοφ, λιμενικοφ ι μεταφορικοφ δθλωτικοφ ι κατάςταςθσ φόρτωςθσ.  

 Πταν ζνα πλοίο που μεταφζρει τα εμπορεφματα μεταξφ ενωςιακϊν λιμζνων/αερολιμζνων πρόκειται να 
προςεγγίςει λιμζνα/αερολιμζνα εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ και τα εμπορεφματα 
πρόκειται να παραμείνουν φορτωμζνα ςτο πλοίο κατά τθ διάρκεια τθσ προςζγγιςθσ ςτον 
λιμζνα/αερολιμζνα εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 
 

Στθν περίπτωςθ που ηθτθκοφν από το τελωνείο εξόδου πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τον 
προβλεπόμενο τόπο εκφόρτωςθσ, ο μεταφορζασ υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ ςχετικϊν αποδεικτικϊν 
εγγράφων υπό τθ μορφι εμπορικοφ, λιμενικοφ ι μεταφορικοφ δθλωτικοφ ι κατάςταςθσ φόρτωςθσ.  

 Ππλα και ςτρατιωτικόσ εξοπλιςμόσ που εξζρχονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ 
που είναι επιφορτιςμζνεσ με τθ ςτρατιωτικι άμυνα κράτουσ μζλουσ, με ςτρατιωτικι μεταφορά ι 
μεταφορά που διενεργείται αποκλειςτικά για λογαριαςμό των ςτρατιωτικϊν αρχϊν. 

 Για τα ακόλουκα εμπορεφματα που εξζρχονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ απευκείασ ςε 
υπεράκτιεσ εγκαταςτάςεισ τισ οποίεσ εκμεταλλεφεται πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςτο τελωνειακό ζδαφοσ 
τθσ Ζνωςθσ:  
 Εμπορεφματα που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι, επιςκευι, ςυντιρθςθ ι 

μετατροπι των υπεράκτιων εγκαταςτάςεων.  
 Εμπορεφματα που προορίηονται να τοποκετθκοφν ςτισ υπεράκτιεσ εγκαταςτάςεισ ι να 

χρθςιμοποιθκοφν για τον εξοπλιςμό τουσ.  
 Ρροϊόντα εφοδιαςμοφ που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ι να καταναλωκοφν ςτισ υπεράκτιεσ 

εγκαταςτάςεισ. 
 Εμπορεφματα για τα οποία δφναται να ηθτθκεί ατζλεια ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ τθσ Βιζννθσ περί των 

διπλωματικϊν ςχζςεων τθσ 18θσ Απριλίου 1961, τθ ςφμβαςθ τθσ Βιζννθσ περί των προξενικϊν ςχζςεων 
τθσ 24θσ Απριλίου 1963, άλλεσ προξενικζσ ςυμβάςεισ ι τθ ςφμβαςθ τθσ Νζασ Υόρκθσ τθσ 16θσ 
Δεκεμβρίου 1969 περί των ειδικϊν αποςτολϊν.  

 Εμπορεφματα που προορίηονται να ενςωματωκοφν ωσ μζρθ ι εξαρτιματα πλοίων ι αεροςκαφϊν και 
για τθ λειτουργία κινθτιρων, μθχανϊν και άλλων εξοπλιςμϊν πλοίων ι αεροςκαφϊν, κακϊσ και 
τρόφιμα και άλλα προϊόντα που προορίηονται για κατανάλωςθ ι πϊλθςθ επί του ςκάφουσ.  

 Εμπορεφματα που αποςτζλλονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςτθ Θζουτα και ςτθ Μελίλια, 
ςτο Γιβραλτάρ, ςτθν Ελιγολάνδθ, ςτθ Δθμοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ςτο Κράτοσ του Βατικανοφ, ςτουσ 
διμουσ Λιβίνιο και Καμπιόνε ντ' Ιτάλια ι ςτα ιταλικά εκνικά φδατα τθσ λίμνθσ του Λουγκάνο που 
περιλαμβάνονται μεταξφ τθσ όχκθσ και των πολιτικϊν ςυνόρων τθσ περιοχισ μεταξφ Ρόντε Τρζςα και 
Ρόρτο Κερζςιο. 

  Πταν, ςε ζναν λιμζνα ι αερολιμζνα, τα εμπορεφματα δεν εκφορτϊνονται από το μεταφορικό μζςο που 
τα μετζφερε ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ και το οποίο κα τα μεταφζρει εκτόσ του εν λόγω 
εδάφουσ. 

 Πταν τα εμπορεφματα είχαν φορτωκεί ςε προθγοφμενο λιμζνα ι αερολιμζνα εντόσ του τελωνειακοφ 
εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ και παραμζνουν επί του μεταφορικοφ μζςου που κα τα μεταφζρει εκτόσ του 
τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 

 Εμπορεφματα που βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι ςε ελεφκερθ ηϊνθ μεταφορτϊνονται από το 
μεταφορικό μζςο με το οποίο μεταφζρκθκαν ςε εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι ςε ελεφκερθ 
ηϊνθ υπό τθν επιτιρθςθ του ίδιου τελωνείου ςε πλοίο, αεροςκάφοσ ι ςιδθρόδρομο που κα τα 
μεταφζρει εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ,  εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 
 Ραραμζνουν ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι ςε ελεφκερθ ηϊνθ για λιγότερεσ από δεκατζςςερισ 

θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν είςοδό τουσ ςε αυτι, 

 Ο μεταφορζασ κακιςτά διακζςιμεσ ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 

εμπορεφματα. 

 Ο μεταφορζασ γνωρίηει ότι ο προοριςμόσ ι/και ο παραλιπτθσ των εμπορευμάτων δεν ζχουν 

αλλάξει. 
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 Πταν τα εμπορεφματα ειςιλκαν ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, αλλά απορρίφκθκαν από τθν 
αρμόδια τελωνειακι αρχι και επιςτράφθκαν αμζςωσ ςτθ χϊρα εξαγωγισ.  

 Εμπορεφματα με προοριςμό τθν Ελβετία, τθν Νορβθγία ι τθν Ανδόρρα, βάςει διεκνϊν ςυμφωνιϊν 

αςφαλείασ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και αυτϊν των χωρϊν. 

 Στισ περιπτϊςεισ εμπορευμάτων για τα οποία ζχει ιδθ υποβλθκεί διαςάφθςθ εξαγωγισ που ζχει 

οριςτικοποιθκεί πριν φτάςουν τα εμπορεφματα ςτο πραγματικό ςθμείο εξόδου λόγω εφαρμογισ των 

εξαιρζςεων/παρεκκλίςεων από τον γενικό κανόνα ότι το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο 

πριν τα εμπορεφματα εγκαταλείψουν τθν ΕΕ (π.χ. ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ, απλουςτευμζνθ 

διαδικαςία διαμετακόμιςθσ επιπζδου ΙΙ). 

2.3 ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΩΠΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΞΟΔΟΤ 

Θ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου υποβάλλεται ςτο αρμόδιο τελωνείο: 

α) από τον μεταφορζα, ι 

β) από τον εξαγωγζα ι τον αποςτολζα ι κάκε άλλο πρόςωπο εξ ονόματοσ ι για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί 

ο μεταφορζασ, ι  

γ) από οποιοδιποτε πρόςωπο είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ςυγκεκριμζνα εμπορεφματα ι να φροντίςει ϊςτε 

να προςκομιςτοφν ςτο αρμόδιο τελωνείο. Το πρόςωπο αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ο κάτοχοσ τθσ 

άδειασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι ο κάτοχοσ τθσ αποκικθσ εντόσ ελεφκερθσ 

ηϊνθσ (ι ο αντιπρόςωπόσ τουσ), εφόςον ο μεταφορζασ ζχει επιτρζψει ςε αυτό το πρόςωπο να υποβάλλει τθ 

ςυνοπτικι διαςάφθςθ. 

Το αρμόδιο τελωνείο υποβολισ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου κεωρεί ωσ δεδομζνο ςτισ ανωτζρω 

περιπτϊςεισ, πλθν απόδειξθσ περί του αντικζτου, ότι ο μεταφορζασ ζχει δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του και ότι θ 

Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου ζχει υποβλθκεί εν γνϊςει του. 

Ωσ μεταφορζασ ορίηεται το πρόςωπο που μεταφζρει τα εμπορεφματα ι φζρει τθν ευκφνθ για τθ μεταφορά των 

εμπορευμάτων εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. Διευκρινίηεται ότι: 

 Στθν περίπτωςθ ςυνδυαςμζνθσ μεταφοράσ, όταν το ενεργό μζςο μεταφοράσ που εγκαταλείπει το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ απλϊσ μεταφζρει ζνα άλλο μζςο μεταφοράσ το οποίο, μετά τθν άφιξθ 

του ενεργοφ μζςου μεταφοράσ ςτον προοριςμό του, κα κυκλοφορεί αυτοδφναμα ωσ ενεργό μζςο 

μεταφοράσ, ωσ «μεταφορζασ» νοείται το πρόςωπο που κα εκμεταλλεφεται το μζςο μεταφοράσ το οποίο 

κα κυκλοφορεί αυτόνομα, αφότου το μζςο μεταφοράσ που εγκαταλείπει το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ ζχει φκάςει ςτον προοριςμό του.  

 Σε περίπτωςθ καλάςςιασ ι αεροπορικισ μεταφοράσ ςτο πλαίςιο ςυμφωνίασ καταμεριςμοφ ι ναφλωςθσ 

πλοίου/αεροςκάφουσ, ωσ «μεταφορζασ» νοείται το πρόςωπο που ςυνάπτει ςφμβαςθ και εκδίδει 

καλάςςια ι αεροπορικι φορτωτικι για τθ μεταφορά αυτι κακαυτιν των εμπορευμάτων εκτόσ του 

τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ·. 

Επιςθμαίνεται ότι: 

 Ο μεταφορζασ κεωρείται νομικά υπεφκυνοσ (άρκρο 271 παρ. 2 Καν. 952/2013): 

 Για τθ μθ υποβολι τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου. 

 Για τθν εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου, ανεξαρτιτωσ του προςϊπου 

που τθν υποβάλλει. 

 Το πρόςωπο που υποβάλλει τθ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου ευκφνεται για το περιεχόμενο, τθν 

ακρίβεια και τθν πλθρότθτα των πλθροφοριϊν που παρζχονται με τθ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου 

(άρκρο 15 παρ. 2 Καν 952/2013).   
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2.4  ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΕΛΩΝΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΞΟΔΟΤ 

Αρμόδιο τελωνείο για τθν υποβολι τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου είναι το τελωνείο εξόδου, όπωσ αυτό 

περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ με διευκρινίςεισ αναφορικά με τον προςδιοριςμό του για τουσ 

ςκοποφσ υποβολισ τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου κακϊσ και για τισ εξαιρζςεισ/παρεκκλίςεισ. 

Το τελωνείο εξόδου: 

 Λαμβάνει ενθμζρωςθ για τθν επικείμενθ ζξοδο των εμπορευμάτων με τθν υποβολι τθσ Συνοπτικισ 

Διαςάφθςθσ Εξόδου. 

 Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου ι άλλα πραγματικά περιςτατικά ι ενθμερϊςεισ, 

προβαίνει, εφόςον απαιτθκεί, ςτθ διενζργεια ελζγχου του φορτίου και αναλόγωσ, επιτρζπει ι όχι τθν 

ζξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 

2.5  ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΞΟΔΟΤ 

Οι προκεςμίεσ υποβολισ τθσ EXS διαφζρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράσ, τθ χρονικι διάρκεια τθσ 
μεταφοράσ και τθν κατάςταςθ (είδοσ ςυςκευαςίασ) των εμπορευμάτων που πρόκειται να εξζλκουν από το 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Οι εν λόγω προκεςμίεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι ωσ άνω προκεςμίεσ δεν ιςχφουν ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ. 

2.6  ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΞΟΔΟΤ 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου περιλαμβάνονται ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. 

2.7  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΞΟΔΟΤ 

2.7.1 Σροποποίθςθ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ εξόδου 

Tο πρόςωπο που υποβάλλει τθ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου, κατόπιν αιτιςεϊσ του, μπορεί να τροποποιεί ζνα 

ι περιςςότερα ςτοιχεία τθσ διαςάφθςθσ μετά τθν υποβολι τθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ τροποποίθςθ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου δεν είναι δυνατι εφόςον οι τελωνειακζσ 

αρχζσ: 

α) ζχουν ιδθ πλθροφοριςει το πρόςωπο που υπζβαλε τθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου ότι ςκοπεφουν να 

εξετάςουν τα εμπορεφματα ι, 

β) ζχουν ιδθ διαπιςτϊςει ότι ζνα ι περιςςότερα ςτοιχεία τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου είναι ανακριβι ι 

ελλιπι ι, 

γ) ζχουν ιδθ δϊςει άδεια για ζξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

Στθν περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου, θ ανάλυςθ κινδφνου διενεργείται εκ νζου, 

προκειμζνου να περιλθφκοφν τα ςτοιχεία που ζχουν τροποποιθκεί. 

Πταν το αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου υποβάλλεται λίγο πριν τθν αναχϊρθςθ του 

μεταφορικοφ μζςου προσ ζξοδο, είναι ςαφζσ ότι ενδζχεται να υπάρξουν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ κατά τθν 

ζξοδο των εμπορευμάτων (ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ  εκ νζου διενζργειασ ανάλυςθσ κινδφνου και λιψθσ 

απόφαςθσ για ζλεγχο από το τελωνείο εξόδου). Για τον λόγο αυτό το πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τθν 

υποβολι τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου, εφόςον διαπιςτϊςει ότι ςτθν αρχικι Συνοπτικι Διαςάφθςθ 

Εξόδου υπάρχουν ςτοιχεία που πρζπει να αλλάξουν, πρζπει να προβεί άμεςα ςτθν τροποποίθςθ αυτισ. 
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2.7.2 Ακφρωςθ τθσ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου 

Πταν τα εμπορεφματα για τα οποία ζχει υποβλθκεί ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου δεν εξζρχονται από το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, οι τελωνειακζσ αρχζσ ακυρϊνουν τθ διαςάφθςθ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Κατ' αίτθςθ του διαςαφιςτι, θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει το MRN τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, το πρόςωπο που απομακρφνει τα εμπορεφματα από το τελωνείο για να τα μεταφζρει 

πίςω ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ πρζπει να γνωςτοποιιςει ςτο τελωνείο τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 τον μοναδικό αρικμό αναφοράσ αποςτολισ ι τον αρικμό αναφοράσ του μεταφορικοφ εγγράφου που 

καλφπτει τθ μεταφορά των εμπορευμάτων εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 

 Τον αρικμό των δεμάτων ι, όταν τα εμπορεφματα είναι τοποκετθμζνα ςε εμπορευματοκιβϊτια, τον 

αρικμό αναγνϊριςθσ των εμπορευματοκιβωτίων. 

 Το MRN τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου, εφόςον είναι διακζςιμο. 

β) Εντόσ 150 θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου. 

Κατά τθ μεταβατικι περίοδο και μζχρι τθν πλιρθ παραγωγικι λειτουργία του  Αυτοματοποιθμζνου Συςτιματοσ 
Εξαγωγϊν, ςτθν περίπτωςθ που τα εμπορεφματα δεν ζχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. μετά 
τθν πάροδο 150 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ μιασ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου, θ Συνοπτικι 
Διαςάφθςθ Εξόδου παραμζνει ςε κατάςταςθ (status) «Άμεςθ Απελευκζρωςθ» και κεωρείται ωσ μθ 
υποβλθκείςα. 

Στο Ραράρτθμα ΙV περιλαμβάνονται αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθ διαδικαςία τροποποίθςθσ ι ακφρωςθσ τθσ 

ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου. 

2.8  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΓΙΑ ΚΟΠΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ  

Θ ανάλυςθ κινδφνου πρωτίςτωσ για ςκοποφσ αςφάλειασ και προςταςίασ διενεργείται ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 
(6) ςχετικι. 

2.9 ΕΞΟΔΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟ ΣΗ ΕΝΩΗ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ωσ άνω διατυπϊςεων και με τθν αναχϊρθςθ του μζςου μεταφοράσ με το οποίο τα 

εμπορεφματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, το πρόςωπο που ζχει υποβάλει τθ Συνοπτικι 

Διαςάφθςθ Εξόδου υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ εγγράφων μεταφοράσ με τα οποία αποδεικνφεται θ φυςικι 

ζξοδόσ τουσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Το αρμόδιο τελωνείο εξόδου ςυςχετίηει τισ πλθροφορίεσ 

των ωσ άνω εγγράφων με τα  δεδομζνα τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου και εν ςυνεχεία προβαίνει ςτισ 

απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν οριςτικοποίθςι τθσ.  

2.10 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Θ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου κατατίκεται ςε ζντυπθ μορφι ςε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ του 
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ: 

α) των τελωνειακϊν αρχϊν ι 

β) των οικονομικϊν φορζων. 

Θ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου ςε ζντυπθ μορφι ςυντάςςεται με τθ χριςθ του εγγράφου αςφάλειασ και 

προςταςίασ, το οποίο αντιςτοιχεί ςτο υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ. Πταν θ αποςτολι για τθν 

οποία ςυντάςςεται θ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου αποτελείται από περιςςότερα από ζνα είδθ εμπορευμάτων, 

το ζγγραφο αςφάλειασ και προςταςίασ ςυμπλθρϊνεται από κατάλογο ειδϊν, ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτο 

υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο κατάλογοσ ειδϊν ςυνιςτά βαςικό μζροσ 

του εγγράφου αςφάλειασ και προςταςίασ. 
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Θ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου ςε ζντυπθ μορφι κατά τα ανωτζρω, υπογράφεται από το πρόςωπο που τθν 

κατακζτει και καταχωρείται από το αρμόδιο τελωνείο ςτο Ενιαίο Βιβλίο Καταχϊρθςθσ. 

   Ανάλυςη κινδφνου για ςκοποφσ αςφάλειασ και προςταςίασ 

 Σε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ του υςτιματοσ Ελζγχου Εξαγωγϊν, θ ανάλυςθ κινδφνου πρωτίςτωσ 

για ςκοποφσ  αςφάλειασ και προςταςίασ, διενεργείται από τον αναλυτι κινδφνου (risk analyst)  με βάςθ 

το ζγγραφο αςφάλειασ και προςταςίασ που ζχει ιδθ κατατεκεί. Ο αναλυτισ κινδφνου, ςφμφωνα με τθν 

ανωτζρω (6) ςχετικι,  αποφαςίηει  αφενόσ για τθ διενζργεια ι μθ του ελζγχου και αφετζρου για το είδοσ 

του ελζγχου. Εφόςον ζχει αποφαςιςτεί θ διενζργεια ελζγχου (φυςικόσ ι ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων)  κάνει ςχετικι πράξθ ςτο παραςτατικό, το οποίο παραμζνει ςτο τελωνείο, αναγράφοντασ  τον 

πενταψιφιο αλφαρικμθτικό κωδικό του αποτελζςματοσ τθσ ανάλυςθσ κινδφνου. Σε περίπτωςθ που δεν 

ζχει αποφαςιςτεί θ διενζργεια ελζγχου, καταγράφεται ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου το «0». 

Στθ ςυνζχεια, με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ προβαίνει ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ. Σε περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί το παραςτατικό για ζλεγχο φυςικό ι 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων, το αποτζλεςμα του ελζγχου καταγράφεται με ςχετικι πράξθ ςτο ζγγραφο 

αςφάλειασ και προςταςίασ. 

 Σε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ του Τποςυςτιματοσ Λιψθσ Αποφάςεων & Ανάλυςθσ Κινδφνων 

(DSS), ςτο Υποςφςτθμα Ειδικϊν πλθροφοριϊν και Υποκζςεων (οκόνθ του επόπτθ) εμφανίηεται ςτο πεδίο 

«Ανάλυςθ Επικινδυνότθτασ Κοινοτικι: Αποτζλεςμα» το γράμμα «Η» που ςθμαίνει ότι δεν ζχει 

διενεργθκεί ανάλυςθ κινδφνου λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ. Θ επιλογι των διαςαφιςεων για φυςικό 

ζλεγχο ι ζλεγχο δικαιολογθτικϊν εγγράφων ι κατά διλωςθ γίνεται ςφμφωνα με το ςθμείο 11 τθσ 

ανωτζρω (7) ςχετικισ, από τον Ρροϊςτάμενο του Τελωνείου ι οποιοδιποτε εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν 

πρόςωπο ςε ςυνεργαςία με τον αναλυτι κινδφνου (risk analyst) και ακολουκεί θ δρομολόγθςθ  των 

διαςαφιςεων από τον αρμόδιο Ρροϊςτάμενο. 

2.11 ΚΤΡΩΕΙ 

Στισ περιπτϊςεισ που δεν τθροφνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου  

(π.χ.  μθ υποβολι ι εκπρόκεςμθ υποβολι τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου κ.λπ.) επιβάλλεται το πρόςτιμο 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 147 του Ν.2960/2001, μζχρι τθ κζςπιςθ ειδικότερθσ διάταξθσ. 

Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανακρίβειασ των πλθροφοριϊν που παρζχονται μζςω τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ 
εξόδου (αρ. 15 Καν. 952/2013), κα επιβάλλεται θ ποινι του άρκρου 42 του Ν.2960/2001 (μζχρι τθ κζςπιςθ 
ειδικότερθσ διάταξθσ), επιφυλαςςομζνων των περί λακρεμπορίασ διατάξεων ι τθσ εφαρμογισ άλλων 
ιςχυουςϊν καταςταλτικϊν διατάξεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 

3.1. ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 

Πταν  μθ ενωςιακά εμπορεφματα που βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι ςε κακεςτϊσ ελεφκερθσ ηϊνθσ 

πρόκειται να επανεξαχκοφν και δεν απαιτείται γι’ αυτά θ υποβολι τελωνειακισ διαςάφθςθσ ι ςυνοπτικισ 

διαςάφθςθσ εξόδου, τότε κατατίκεται γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ ςτο αρμόδιο τελωνείο. 

Κατά τθ μεταβατικι περίοδο και μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ του πλιρουσ Αυτοματοποιθμζνου Συςτιματοσ 

Εξαγωγϊν, θ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ ςυντάςςεται με τθ χριςθ του εντφπου που αντιςτοιχεί ςτο 

υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ VΙ τθσ παροφςασ. 

ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ
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Συμπλθρϊνονται υποχρεωτικά όλεσ οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτο ζντυπο. Θ γνωςτοποίθςθ 

επανεξαγωγισ υπογράφεται από το πρόςωπο που τθν κατακζτει και υποβάλλεται ςτο αρμόδιο τελωνείο, ςε τρία 

αντίγραφα. Ειδικότερα, ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ ΜRN του προθγοφμενου τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ/ϊν (ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ ειςόδου/διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ/τελωνειακισ διαςάφθςθσ) 

ϊςτε να μπορεί να γίνει ςυςχετιςμόσ με αυτό/ά. Μαηί με τθ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ, προςκομίηονται και 

όλα τα διακζςιμα εμπορικά, λιμενικά ζγγραφα (ζγγραφο μεταφοράσ κατά τθν άφιξθ και αναχϊρθςθ, δθλωτικό 

εξαγωγισ κ.λπ.). 

Θ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ καταχωρείται ςτο Ενιαίο Βιβλίο Καταχϊρθςθσ. Ο αφξων αρικμόσ και θ 

θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ ςυμπλθρϊνονται από τον τελωνειακό υπάλλθλο 

ςτο πεδίο «Αρικμόσ καταχϊρθςθσ επανεξαγωγισ». 

Θ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ  δεν περιζχει τα δεδομζνα αςφάλειασ και προςταςίασ.  

Το τελωνείο επεξεργάηεται τα ςτοιχεία, επιβεβαιϊνει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν κατάκεςθ 

γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ και όχι υποβολισ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου (π.χ. μεταφόρτωςθ εντόσ των 

14 θμερϊν) και, αν κρικεί ςκόπιμο, διενεργείται ζλεγχοσ των εμπορευμάτων. 

Μετά τθν διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν, το τελωνείο ειδοποιεί το πρόςωπο που κατζκεςε τθ 

γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ ότι επιτρζπεται θ φόρτωςθ προσ επανεξαγωγι των εμπορευμάτων, κζτει ςχετικι 

ενυπόγραφθ μνεία ςτθ κζςθ «Αδεια εξόδου/φόρτωςθσ», επί των τριϊν αντιγράφων τθσ γνωςτοποίθςθσ 

επανεξαγωγισ, και επιςτρζφει τα δφο αντίγραφα ςτον ενδιαφερόμενο. 

Ραραδείγματα περιπτϊςεων κατάκεςθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα IΧ τθσ 

παροφςασ. 

Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ εξόδου των εμπορευμάτων εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ε.Ε., το πρόςωπο που 

είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά τουσ προςκομίηει τα αιτοφμενα από το τελωνείο ζγγραφα μεταφοράσ (ζγγραφο 

μεταφοράσ κατά τθν άφιξθ και αναχϊρθςθ) με ακριβι αναφορά των αντίςτοιχων αρικμϊν 

δθλωτικοφ/διαςάφθςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ, ςτίχου/ων και δεμάτων, βεβαιωμζνα ωσ προσ τθ φόρτωςθ 

των εμπορευμάτων. Επιςθμαίνεται ότι από τα ωσ άνω ςχετικά ζγγραφα πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ ότι ο 

τελικόσ προοριςμόσ των εμπορευμάτων είναι τρίτθ χϊρα. Εν ςυνεχεία, το ωσ άνω πρόςωπο πιςτοποιεί τθ 

φόρτωςθ ςτθ κζςθ «Ριςτοποίθςθ φόρτωςθσ», επί των δφο αντιγράφων τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ, τα 

οποία και κατακζτει ςτο τελωνείο. 

Το Τελωνείο κζτει ςχετικι ενυπόγραφθ μνεία ςτθ κζςθ «Επιβεβαίωςθ εξόδου», αναφζροντασ το ζγγραφο βάςει 

του οποίου γίνεται θ επιβεβαίωςθ, ςτα δφο αντίγραφα τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ που του ζχουν 

κατατεκεί, και επιςτρζφει το ζνα αντίγραφο ςτον ενδιαφερόμενο.  

Θ εξόφλθςθ/πίςτωςθ του αντίςτοιχου ςτίχου του δθλωτικοφ/διαςάφθςθσ εναπόκεςθσ πραγματοποιείται μζςω 

τθσ λειτουργίασ «Ειδικι Ρίςτωςθ» με βάςθ τθ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ και τα παραπάνω αναφερόμενα 

ζγγραφα μεταφοράσ. 

3.2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ  

Αρμόδιο τελωνείο για τθν κατάκεςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ είναι το τελωνείο εξόδου, όπωσ αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΙI τθσ παροφςασ. 

3.3 ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΩΠΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 

Θ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ κατατίκεται από τον μεταφορζα ι από κάκε πρόςωπο που είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα εμπορεφματα ι να φροντίςει για τθν προςκόμιςι τουσ ςτο τελωνείο εξόδου, όπωσ περιγράφεται 

αναλυτικά ςτο ςθμείο 2.3 τθσ παροφςασ. 

ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ
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3.4 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 

3.4.1 Σροποποίθςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ 

Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ ενόσ ι περιςςότερων ςτοιχείων τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ με τθν κατάκεςθ 

ζντυπθσ αίτθςθσ από το πρόςωπο που τθν ζχει κατακζςει. Το αρμόδιο τελωνείο αποδζχεται/δεν αποδζχεται 

κατά περίπτωςθ τθν εν λόγω αίτθςθ, κζτοντασ ςχετικι μνεία ςτθν ζντυπθ αίτθςθ τροποποίθςθσ. 

Δεν επιτρζπεται τροποποίθςθ ςε καμία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν πλθροφοριςει το πρόςωπο που κατζκεςε τθ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ 

ότι ςκοπεφουν να εξετάςουν τα εμπορεφματα, λόγω φπαρξθσ βάςιμων υπονοιϊν ι ενδείξεων, 

β) όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν διαπιςτϊςει ότι ζνα ι περιςςότερα ςτοιχεία τθσ γνωςτοποίθςθσ 

επανεξαγωγισ είναι ανακριβι ι ελλιπι, 

γ) όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν ιδθ απελευκερϊςει τα εμπορεφματα προκειμζνου να εξζλκουν από το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

3.4.2 Ακφρωςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ 

Πταν τα εμπορεφματα για τα οποία ζχει κατατεκεί γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ δεν εξζρχονται από το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, οι τελωνειακζσ αρχζσ ακυρϊνουν τθ γνωςτοποίθςθ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Κατ' αίτθςθ του προςϊπου που κατακζτει τθ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι τθρείται θ ακόλουκθ διαδικαςία: 

Κατατίκεται ζντυπθ αίτθςθ ακφρωςθσ ςτο αρμόδιο τελωνείο μαηί με τα δφο αντίγραφα τθσ γνωςτοποίθςθσ 

επανεξαγωγισ. Στθν εν λόγω αίτθςθ αναγράφονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ  τα εμπορεφματα δεν πρόκειται να 

εξζλκουν από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.  

β) Εντόσ 150 θμερϊν μετά τθν κατάκεςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, επιςτρζφονται ςτο τελωνείο τα δφο αντίγραφα τθσ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ. Το 

τελωνείο κζτει ςχετικι μνεία ότι ζχει ακυρωκεί θ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ λόγω παρζλευςθσ του ωσ άνω 

χρονικοφ διαςτιματοσ. 

3.5. ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 

Θ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ δεν υπόκειται ςτισ χρονικζσ προκεςμίεσ που αφοροφν ςτθν υποβολι ςυνοπτικισ 

διαςάφθςθσ εξόδου. Σε κάκε περίπτωςθ, θ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ κα πρζπει να κατατίκεται πριν τθν 

αναχϊρθςθ του μεταφορικοφ μζςου με το οποίο τα εμπορεφματα πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό 

ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

3.6 ΚΤΡΩΕΙ 

Στισ περιπτϊςεισ που δεν τθροφνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθ γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ 

(π.χ.  μθ κατάκεςθ γνωςτοποίθςθσ επανεξαγωγισ) επιβάλλεται το πρόςτιμο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 147 

του Ν.2960/2001, μζχρι τθ κζςπιςθ ειδικότερθσ διάταξθσ. 

Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανακρίβειασ των πλθροφοριϊν που παρζχονται μζςω τθσ γνωςτοποίθςθσ 
επανεξαγωγισ (αρ. 15 Καν. 952/2013), κα επιβάλλεται θ ποινι του άρκρου 42 του Ν.2960/2001 (μζχρι τθ 
κζςπιςθ ειδικότερθσ διάταξθσ), επιφυλαςςομζνων των περί λακρεμπορίασ διατάξεων ι τθσ εφαρμογισ άλλων 
ιςχυουςϊν καταςταλτικϊν διατάξεων. 

Τζλοσ, παρακαλοφνται οι Ρροϊςτάμενοι των Τελωνειακϊν Αρχϊν για τθ ςυμβολι τουσ ςτθν εφαρμογι των 

ανωτζρω κακϊσ και για τθν αποτφπωςθ-αποςτολι ενδεχόμενων δυςχερειϊν ι προβλθμάτων για τθν επίλυςι 

τουσ από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.  

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΣΙΛΗ 

ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α.  ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    

1. Πλεσ οι Τελωνειακζσ Αρχζσ. 

2. Πλεσ οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνειακϊν Αρχϊν αρμοδιότθτάσ τουσ). 

 

Β.  ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ       

1. Α.Α.Δ.Ε. 

1.1 Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. κ. Γ. Ριτςιλι 
1.2 Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ) 
1.3 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
1.4 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
1.5 Δ/νςθ  Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 
1.6 Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν 
1.7 Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Αν. Τςόχα 16, 11521 Ακινα) 

2. Υπουργείο Οικονομικϊν 

2.1 Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν κου Τςακαλϊτου  
2.2 Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κασ Ραπανάτςιου 
2.3 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ – Γραφείο κ. Γεν. 

Γραμματζα 
2.4  Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων – Γενικι Δ/νςθ Υποδομϊν & Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ-

Επικοινωνιϊν 
2.5 ΣΔΟΕ  (Κ.Υ. & Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ αυτοφ) 

3. Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ – Γεν. Δ/νςθ Διεκνοφσ Οικονομικισ και Εμπορικισ Ρολιτικισ – Δ/νςθ 
Συντονιςμοφ Εμπορίου και Εμπορικϊν Κακεςτϊτων (Κορνάρου 1 και Ερμοφ, 10563 Ακινα) 

4. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν 18510 Ρειραιάσ) 
5. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) 
6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) 
7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Τςιμιςκι 29, 54624 Θες/νίκθ) 
8. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Λουδοβίκου 1 – Ρλ. Οδθςςοφ, 18531 Ρειραιάσ) 
9. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (Καποδιςτρίου 24, 10682 

Ακινα) 
10. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (Μθτροπόλεωσ 42, 10563 Ακινα) 
11. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 18,  10671 Ακινα) 
12. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Αριςτοτζλουσ 27, 54624 Θεςςαλονίκθ) 
13. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Καραΐςκου 111, 18532 Ρειραιάσ) 
14. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Ρειραιάσ) 
15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιϊσ (Τςαμαδοφ 38, 18531 Ρειραιάσ) 
16. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Κουντουριϊτου 13,  54625 Θες/νίκθ)   
17. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β. (Ξενοφϊντοσ 5, 10557 Ακινα) 
18. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (Αμερικισ 10,  10671 Ακινα) 
19. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκθ) 
20. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4, 38221 Βόλοσ) 
21. Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Μ.Αντφπα 2, 41222 Λάριςα) 
22. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (Αγ. Σοφίασ 21 & Κόνδρου 3, Ν. Ψυχικό) 
23. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων (Ρλ. Θεάτρου 24, 10552 Ακινα) 
24. Incofruit - Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ, Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικϊν και Χυμϊν 

(Βαςιλζωσ Ραφλου 82, Βοφλα) 
25. ΟΦΑΕ-Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ρατθςίων 351, 11141 Ακινα) 
26. Ρανελλινιο Συνδικάτο Χερςαίων Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν (Ρ.Σ.Χ.Ε.Μ.) (Ρειραιϊσ 4, 10431 Ακινα) 
27. Σφνδεςμοσ Διεκνϊν Διαμεταφορζων Ελλάδοσ (Συγγροφ 137, 11721  Ν.Σμφρνθ) 
28. Διεκνισ Ναυτικι Ζνωςθ (Κολοκοτρϊνθ 99, 18535 Ρειραιάσ) 
29. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (Ακτι Μιαοφλθ 85, 18538 Ρειραιάσ) 
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30. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων (Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 18535 Ρειραιάσ) 
31. Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Θες/κθσ (Βενιηζλου 4, 54624 Θες/κθ) 
32. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων (Λουδοβίκου 1, 18531 Ρειραιάσ) 
33. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιά ΟΛΡ (Ακτι Μιαοφλθ 10, 18538 Ρειραιάσ) 
34. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θες/νίκθσ ΟΛΘ (Λιμάνι Θες/νίκθσ, 54000 Θες/νίκθ) 
35. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου ΟΛΘ ( Λιμάνι Θράκλειο Κριτθσ) 
36. ΣΕΡ ΑΕ – Στακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Ρειραιά ΑΕ (ΣΕΜΡΟ Ν.Ικόνιο, 18863 Ρζραμα) 
37. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Μθτροπόλεωσ 12-14, 10562 Ακινα) 
38. Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν ΑΕ (23ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ακθνϊν-Λαμίασ 14565 Αγ. Στζφανοσ Αττικισ) 
39. Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. (19004 Σπάτα) 
40. Skyserv Handling Services (Δ.Α.Α., κτίριο 23, Τ.Κ. 19019 Σπάτα) 
41. Goldair Handling (19004 Σπάτα) 
42. EAT Cargo Terminal 4 (19004 Σπάτα) 
43. Swissport – Freight Plus Hellas (19004 Σπάτα) 
44. UPS Greece (19004 Σπάτα) 
45. ΤΝΤ Greece (19004 Σπάτα) 
46. FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 Σπάτα) 
47. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 Σπάτα)  
48. Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528 Ιλίςια) 
49. Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Αμερικισ 10, 10671 Ακινα) 
50. Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε. (Χειμάρρασ 8Α, 15125 Μαροφςι) 
51. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

α) ΔΘΤΛΘΣΗΡΘΑ ΚΟΡΘΝΘΟΤ Α.Ε. 

β) Ηπώδος Αηηικού 12Α, 15124 Μαπούζι) 

52. Ρεριοδικό ‘’Τελωνειακά Θζματα’’ 
53. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εξαγωγζων (Κρατίνου 11, 10552 Ακινα) 
54. Σφνδεςμοσ Ελλινων Εξαγωγζων Νωπϊν Γεωργικϊν Ρροϊόντων (Σοφοκλζουσ 7-9 105 59 Ακινα) 
55. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Β. Ελλάδασ (Ρλ. Μοριχόβου 1 Θες/κθ) 
56. ύνδεζμορ Εξαγωγέων Κπήηηρ (Λ. Δημοκπαηίαρ 20 & Γ. Παπανδπέος 71306 Ηπάκλειο Κπήηηρ) 

57. Σφνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΣΕΟ) (Νίκθσ 34, 10557 Ακινα) 
58. ύνδεζμορ Ελληνικών Αποζηαγμάηων & Οιν/δών Ποηών (ΕΑΟΠ) (Μ. Ανηύπα 86-88 16346 Ηλιούπολη) 

59. Ζνωςθ Επιχειριςεων Οιν/δϊν Ροτϊν (Κωνςταντινουπόλεωσ 6 16452 Αργυροφπολθ) 
60. ύνδεζμορ Μικπών Ανεξάπηηηων Ζςθοποιών Ελλάδορ (.Μ.Α.Ζ.Ε) (Λεωθ. πάηων 187, 15351 Παλλήνη) 

61. Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Αμπζλου & Οίνου  (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) (Μαρίνου Αντφπα 86-88 16346 
Θλιοφπολθ) 

 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ Τελωνείων και ΕΦΚ κασ Ειρ. Γιαλοφρθ 
2. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων 
3. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Α.Α.Δ.Ε. – Τμιμα Γ’ Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν 
4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν  
5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και  Απαλλαγϊν  
6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων  
7. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου 
8. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α. 
9. Δ/νςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΑ 

Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν – 
Τμιμα Αϋ 

Δζςποινα Τςετςζκου 210-6987455 

Χριςτοσ Μπιλανάκοσ 210-6987433 

Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν – 
Τμιμα Γϋ 

Δθμιτρθσ Τςαγκαλάκθσ 210-6987444 

Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν 
Ελζγχων και Ραραβάςεων – Τμιμα Βϋ 

Ιουλία Ιςςοποφλου 210-7259250 

Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν 
Ελζγχων και Ραραβάςεων – Τμιμα Δϋ 

Βαςιλικι Μπάρκθ 210-7224770 

Διεφκυνςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου – 
Τμιμα Γϋ 

Μαριγϊ Τςιρϊνθ 210-4802833 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ ΕΞΟΔΟΤ 

Τελωνείο εξόδου είναι το οριηόμενο από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τελωνείο ςτο οποίο προςκομίηονται τα 

εμπορεφματα πριν εξζλκουν από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ και υποβάλλονται ςε τελωνειακοφσ 

ελζγχουσ όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των διατυπϊςεων εξόδου και ςτουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ βάςει των 

κινδφνων.  

Το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεφματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ με εξαίρεςθ τθν ακόλουκθ περίπτωςθ: 

 ‘Πταν εμπορεφματα μεταφζρονται εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ με ενιαία ςφμβαςθ 

μεταφοράσ, από τισ επιχειριςεισ ςιδθροδρόμων, τισ ταχυδρομικζσ αρχζσ, τισ αεροπορικζσ ι τισ 

ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο ςτον οποίο 

παραλαμβάνονται τα εμπορεφματα ςτα πλαίςια ενιαίασ ςφμβαςθσ μεταφοράσ, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι: 

 τα εμπορεφματα πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςιδθροδρομικϊσ, 

ταχυδρομικϊσ, αεροπορικϊσ ι καλαςςίωσ και 

 ο διαςαφιςτισ ι ο αντιπρόςωπόσ του αιτείται οι διατυπϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 329 Καν. 

2447/15 να διεκπεραιωκοφν ςε αυτό το τελωνείο.  

Με βάςθ τα ανωτζρω, θ ΕΧS κα υποβλθκεί ςτο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεφματα φορτϊνονται ςτο 

πλοίο με το οποίο κα μεταφερκοφν απευκείασ εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, χωρίσ 

μεταφόρτωςθ, ακόμθ και αν το πλοίο καταπλεφςει ςε άλλουσ ενωςιακοφσ λιμζνεσ (ςτουσ λιμζνεσ αυτοφσ το 

φορτίο κεωρείται ωσ FROB-freight remaining on board/φορτίο παραμζνον επί του ςκάφουσ). 

Αντίκετα, ςε περίπτωςθ που τα εμπορεφματα φορτωκοφν ςε πλοίο με το οποίο κα μεταφερκοφν ςε άλλον 

ενωςιακό λιμζνα, όπου κα μεταφορτωκοφν ςε πλοίο που κα τα μεταφζρει εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ 

Ζνωςθσ, τότε θ ΕΧS κα υποβλθκεί ςτο τελωνείο του λιμζνα μεταφόρτωςθσ (ακόμθ και αν το πλοίο προςεγγίςει 

ςτθ ςυνζχεια και άλλουσ ενωςιακοφσ λιμζνεσ). 

Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ αναφορικά με τθν εξαγωγι εμπορευμάτων με ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί από τθν Ε. Επιτροπι, περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 2 τθσ υπό 

ςθμείο (4) ςχετικισ.  

Ρζραν των ανωτζρω εξαιρζςεων, υπάρχουν και οριςμζνεσ παρεκκλίςεισ από τον γενικό κανόνα ότι το τελωνείο 

εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεφματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Οι 

παρεκκλίςεισ αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Εξαγωγι που ακολουκείται από διαμετακόμιςθ:  

1) Σελωνείο εξόδος είναι ηο ηελωνείο ζηο οποίο ηα εμποπεύμαηα ςπάγονηαι ζε καθεζηώρ εξωηεπικήρ 

διαμεηακόμιζηρ. 

2) Σελωνείο εξόδος είναι ηο ηελωνείο ζηο οποίο ηα εμποπεύμαηα ςπάγονηαι ζε καθεζηώρ εζωηεπικήρ 

διαμεηακόμιζηρ με ηελωνείο πποοπιζμού πος βπίζκεηαι ζε σώπα κοινήρ διαμεηακόμιζηρ. 

3) Σελωνείο εξόδος είναι ηο ηελωνείο ζηο οποίο ηα εμποπεύμαηα ςπάγονηαι ζε καθεζηώρ εζωηεπικήρ 

διαμεηακόμιζηρ, με ηελωνείο πποοπιζμού πος βπίζκεηαι ζηα ζύνοπα ηος ηελωνειακού εδάθοςρ ηηρ Ένωζηρ. 

 

 Πλοίο μη ηακηικήρ γπαμμήρ πος ανασωπεί για άλλο λιμένα ενηόρ ηηρ Ένωζηρ. Σελωνείο εξόδος είναι ηο 

ηελωνείο ηος λιμένα θόπηωζηρ ζηο εν λόγω πλοίο. 

 

 Εξαγωγή εμποπεςμάηων πος μεηαθέπονηαι με πλοίο ή αεποζκάθορ ςπό καθεζηώρ απλοςζηεςμένηρ 

διαδικαζίαρ διαμεηακόμιζηρ επιπέδος ΘΘ. (άπθπα 52, 53 Καν. 341/2016), ηελωνείο εξόδος είναι ηο ηελωνείο 

ηος ηόπος όπος ηα εμποπεύμαηα θοπηώνονηαι ζε πλοίο ή αεποζκάθορ ςπό καθεζηώρ απλοςζηεςμένηρ 

ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ



19 
 

διαδικαζίαρ διαμεηακόμιζηρ. Σα εξαγόμενα εμποπεύμαηα πεπιλαμβάνονηαι ζηο δηλωηικό ηηρ αεποποπικήρ 

εηαιπείαρ με ηην ένδειξη «Υ». 

 

Oι ωσ άνω περιπτϊςεισ αναλφονται διεξοδικά ςτο Ραράρτθμα 3 τθσ υπό ςθμείο (4) ςχετικισ, με παραδείγματα 

που ςκοπό ζχουν τθν αποςαφινιςθ των κριτθρίων κακοριςμοφ του τελωνείου εξόδου και τθν πλθρζςτερθ 

κατανόθςθ του ρόλου του. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ EXS 

A. Θαλάςςια μεταφορά 

Κατάςταςθ εμπορευμάτων Ρροκεςμία 

1 Φορτία εντόσ εμπορευματοκιβωτίων πλθν των 

περιπτϊςεων 3 και 4 του παρόντοσ πίνακα.  

Τουλάχιςτον 24 ϊρεσ πριν από τθν φόρτωςθ 

ςτο πλοίο με το οποίο πρόκειται να 

εγκαταλείψουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ. 

2 Φορτία χφδθν/χφδθν εντόσ ςυςκευαςίασ πλθν των 

περιπτϊςεων 3 και 4 ςτον παρόντα πίνακα. 

Τουλάχιςτον δφο  ϊρεσ πριν από τθν 

αναχϊρθςθ από τον λιμζνα του τελωνειακοφ 

εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ 

3 Διακίνθςθ μεταξφ: 

του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ 

και 

τθσ Γροιλανδίασ, Νιςων Φερόε, Ιςλανδίασ  

ι 

λιμζνων τθσ Βαλτικισ Θάλαςςασ, λιμζνων 

τθσ Βόρειασ Θάλαςςασ, λιμζνων τθσ 

Μαφρθσ Θάλαςςασ ,τθσ Μεςογείου,  

ι  

όλων των λιμζνων του Μαρόκου. 

Τουλάχιςτον δφο ϊρεσ πριν τα εμπορεφματα 

εγκαταλείψουν τον λιμζνα του τελωνειακοφ 

εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ 

4 Για διακίνθςθ, ςε περιπτϊςεισ άλλεσ εκτόσ από 

εκείνεσ που αναφζρονται ςτο ςθμείο 3), μεταξφ:  

των γαλλικϊν υπερπόντιων διαμεριςμάτων, των 

Αηορϊν, τθσ Μαδζρασ, των Κανάριων Νθςιϊν και  

εδαφϊν εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ 

Ζνωςθσ  και όταν θ διάρκεια του ταξιδιοφ είναι 

μικρότερθ από 24 ϊρεσ 

Τουλάχιςτον δφο ϊρεσ πριν τα εμπορεφματα 

εγκαταλείψουν τον λιμζνα του τελωνειακοφ 

εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 

 

 B. Αεροπορικι Μεταφορά 

Κατάςταςθ εμπορευμάτων Ρροκεςμία 

1 Αεροπορικι μεταφορά, Τουλάχιςτον 30 λεπτά πριν από τθν αναχϊρθςθ 

από αερολιμζνα του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ 

Ζνωςθσ. 

 

Γ. Σιδθροδρομικι μεταφορά.  

Κατάςταςθ εμπορευμάτων Ρροκεςμία 

1 Σιδθροδρομικι μεταφορά  Πταν θ διαδρομι του ςυρμοφ από τον 

τελευταίο ςτακμό ςχθματιςμοφ του ςυρμοφ 

ζωσ το τελωνείο εξόδου διαρκεί λιγότερο από 

δφο ϊρεσ, το αργότερο μία ϊρα πριν από τθν 

άφιξθ των εμπορευμάτων ςτον τόπο για τον 
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οποίο είναι αρμόδιο το τελωνείο εξόδου 

2 Σιδθροδρομικι μεταφορά Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ το αργότερο δφο 

ϊρεσ πριν εγκαταλείψουν τα εμπορεφματα το 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 

 

Δ. Οδικι Μεταφορά και εςωτερικι πλωτι μεταφορά 

Κατάςταςθ εμπορευμάτων Ρροκεςμία 

1 Οδικι μεταφορά και εςωτερικι πλωτι μεταφορά Τουλάχιςτον μία ϊρα πριν από τθν αναχϊρθςθ 

από το τελωνείο εξόδου 

 

ΣΤ. ΡΟΣΩΙΝΘ ΜΘ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ECS 

Εάν το μθχανογραφικό ςφςτθμα των τελωνειακϊν αρχϊν είναι προςωρινά εκτόσ λειτουργίασ, εξακολουκοφν να 

ιςχφουν οι προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1. 

Η. ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΕΩΝ  

Στθν περίπτωςθ διακίνθςθσ ςτθν οποία χρθςιμοποιοφνται περιςςότερα του ενόσ μζςα μεταφοράσ, όπου τα 

εμπορεφματα μεταφορτϊνονται από το ζνα μεταφορικό μζςο ςε άλλο για τθ μεταφορά τουσ εκτόσ του 

τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, θ προκεςμία υποβολισ τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου είναι θ 

προκεςμία που εφαρμόηεται ςτο μζςο μεταφοράσ που εγκαταλείπει το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ όπωσ 

ορίηεται ςτο άρκρο 244 Καν.2446/15. 

Θ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΘ ΜΕΤΑΦΟΑ  

Στθν περίπτωςθ ςυνδυαςμζνθσ μεταφοράσ, όπου το ενεργό μζςο μεταφοράσ που διζρχεται τα ςφνορα 

μεταφζρει μόνο ζνα άλλο ενεργό μζςο μεταφοράσ, θ προκεςμία υποβολισ τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου 

είναι θ προκεςμία που προβλζπεται αντίςτοιχα για το ενεργό μζςο μεταφοράσ που διζρχεται τα ςφνορα. 

Θ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  

Οι προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ δεν εφαρμόηονται όταν διεκνείσ ςυμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και τρίτων χωρϊν 

απαιτοφν τθν ανταλλαγι ςτοιχείων τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ ςε προκεςμίεσ διαφορετικζσ από εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτα εν λόγω άρκρα. 

Ι. ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Σε κάκε περίπτωςθ, θ προκεςμία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ανάλυςθσ κινδφνου πριν τα εμπορεφματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

Τα εμπορεφματα απελευκερϊνονται αμζςωσ μόλισ ολοκλθρωκεί θ ανάλυςθ κινδφνου και τα αποτελζςματά τθσ 

το επιτρζπουν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV. ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΚΤΡΩΗ EXS 

Κεφάλαιο 1 

Γενικά 

1.1. Σςμπλήπωζη Σςνοπηικήρ Διαζάθηζηρ Εξόδος 

Θ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ ςχετικζσ ςτιλεσ των Ρινάκων 1 

και 2 του Ραραρτιματοσ 9 – Ρροςαρτιματοσ Α του Καν. 341/2016, ανά τρόπο μεταφοράσ και διαδικαςία 

αποςτολισ εμπορευμάτων. Τα ςτοιχεία αυτά ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του 

Ραραρτιματοσ αυτοφ.  

Ειδικότερα: 

 Ρίνακασ 1: περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου για όλουσ τουσ 
τρόπουσ μεταφοράσ πλθν τθσ ταχυμεταφοράσ. 

 Ρίνακασ 2: περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τισ ταχυμεταφορζσ. 

Τα ςτοιχεία τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου ςυμπλθρϊνονται: 

 είτε ςε επίπεδο πλθροφοριϊν είδουσ ενόσ εμπορεφματοσ (ζνδειξθ Χ),  

 είτε ςε επίπεδο Διαςάφθςθσ (δθλαδι ςε επίπεδο πλθροφοριϊν βαςικϊν ςτοιχείων που αφοροφν όλα τα 
είδθ αυτισ - ζνδειξθ Υ),  

 είτε ςε επίπεδο πλθροφοριϊν εγγράφου μεταφοράσ (φορτωτικισ - ζνδειξθ Η). 

Τα εν λόγω ςτοιχεία μπορεί να απαιτοφνται ςε ζνα ι δφο επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράσ, τισ ειδικζσ 

περιςτάςεισ, και τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται αφενόσ από το ανωτζρω παράρτθμα και 

αφετζρου από τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του Συςτιματοσ Ελζγχου Εξαγωγϊν. 

1.2. Γλώζζα ςποβολήρ ηηρ Σςνοπηικήρ Διαζάθηζηρ Εξόδος 

Θ ελλθνικι γλϊςςα κακορίηεται ωσ θ επίςθμθ γλϊςςα υποβολισ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου, όςον 

αφορά ςτα μθ κωδικοποιθμζνα πεδία αυτισ. Δεδομζνθσ, ωςτόςο, τθσ διεκνοφσ πρακτικισ και των απαιτιςεων 

του διεκνοφσ εμπορίου το Ρλθροφορικό Σφςτθμα Τελωνείων ICISnet υποςτθρίηει, εναλλακτικά, τθν υποβολι τθσ 

Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου και ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςτα μθ κωδικοποιθμζνα πεδία αυτισ.  

1.3. Σςμπλήπωζη Απιθμού ΕΟRI ζηη Σςνοπηική Διαζάθηζη Εξόδος 

Κατά τθν διαδικαςία υποβολισ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου το πρόςωπο που τθν υποβάλει 

ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία των προςϊπων που αποτελοφν μζροσ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν που 

ςυμπλθρϊνονται ςτθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου και κατά περίπτωςθ τουσ αντίςτοιχουσ αρικμοφσ EORI 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικοφ του αρικμοφ. Ειδικότερα: 

α) Το πρόςωπο που υποβάλει τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά τον αρικμό 

EORI και τα ςτοιχεία ταυτοποίθςισ του (δθλαδι ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ κλπ.) εμφανίηονται 

αυτόματα ςτο ςφςτθμα. 

β) Πταν ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία του αποςτολζα, ο αρικμόσ ΕΟRI περιλαμβάνεται ςε αυτά μόνον όταν 

είναι διακζςιμοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα υπόλοιπα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ του αποςτολζα 

ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά και ςυνεπϊσ ο μεταφορζασ πρζπει να ζχει μεριμνιςει εκ των προτζρων 

να καταςτοφν διακζςιμα ςτο πρόςωπο που υποβάλει τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου (δθλαδι ο 

αρικμόσ EORI εάν υπάρχει, το ονοματεπϊνυμο, ι διεφκυνςθ κλπ.).  

γ) Πταν ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία του αντιπροςϊπου του προςϊπου που υποβάλει τθν Συνοπτικι 

Διαςάφθςθ Εξόδου, ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ EORI του αντιπροςϊπου και αυτόματα 

εμφανίηονται ςτο ςφςτθμα τα ςτοιχεία ταυτοποίθςισ του (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ κλπ.).  
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δ) Πταν ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία του παραλιπτθ ο αρικμόσ EORI περιλαμβάνεται ςε αυτά μόνον 

εφόςον είναι διακζςιμοσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ ςυμπλθρϊνονται τα υπόλοιπα ςτοιχεία του 

παραλιπτθ. 

ε)  Πταν το πρόςωπο που υποβάλει τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου είναι κάτοχοσ άδειασ Εγκεκριμζνου 

Οικονομικοφ Φορζα για Αςφάλεια και Ρροςταςία (ΑΕΟS), προκειμζνου να υποβάλει  Συνοπτικι 

Διαςάφθςθ Εξόδου με μειωμζνα ςτοιχεία (ζνδειξθ ειδικισ περίςταςθσ = Ε) ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά 

τουσ αρικμοφσ EORI των προςϊπων που περιλαμβάνονται ςτθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου 

(υποβάλλων, αντιπρόςωποσ και όλοι οι αποςτολείσ). 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου (όπωσ και ςτθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου) δεν 

αναγράφονται οι αρικμοί «ad-hoc» όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ 5024905/3083/30-6-2009 Α.Υ.Ο.Ο.  

Κεφάλαιο 2 

Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ (ΑΕΟ) 

2.1. Υποβολή EXS 

Οι κάτοχοι αδειϊν Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα με άδεια για ςκοποφσ Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ (ΑΕΟS) 

δφνανται να υποβάλουν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου με μειωμζνα ςτοιχεία, ςυμπλθρϊνοντασ τθν ζνδειξθ 

ειδικισ περίςταςθσ = Ε με τθν προχπόκεςθ ότι τα πρόςωπα τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν ΕΧS (Υποβάλλων, 

Αποςτολείσ, Αντιπρόςωποσ), είναι κάτοχοι άδειασ για ςκοποφσ Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ (ΑΕΟS). Στθν 

περίπτωςθ αυτι ο αρικμόσ EORI των προςϊπων αυτϊν ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςτθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ 

Εξόδου. 

2.2. Ανάλςζη κινδύνος και διενέπγεια ελέγσων   

Πςον αφορά ςτθ διενζργεια ελζγχων ςτουσ Εγκεκριμζνουσ Οικονομικοφσ Φορείσ μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ανάλυςθσ κινδφνου κυρίωσ για λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ, διακρίνονται οι εξισ περιπτϊςεισ: 

α) Ο κάτοχοσ άδειασ Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ (ΑΕΟS) υπόκειται ςε λιγότερουσ φυςικοφσ ελζγχουσ και 

ελζγχουσ εγγράφων ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ. Ωςτόςο, οι τελωνειακζσ αρχζσ 

δφνανται να αποφαςίςουν διαφορετικά, προκειμζνου να λάβουν υπόψθ μία ςυγκεκριμζνθ απειλι ι 

υποχρεϊςεισ ελζγχου που κακορίηονται από άλλεσ διατάξεισ. 

β) Οι ανωτζρω ζλεγχοι διενεργοφνται κατά προτεραιότθτα. Οι εν λόγω ζλεγχοι είναι δυνατόν να 

διενεργθκοφν ςε τόπο διαφορετικό από τον τόπο του αρμόδιου τελωνείου για τθν υποβολι τθσ EXS και 

μόνο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του εν λόγω τελωνείου. 

Κεφάλαιο 3 

Συμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου 

Οι οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ αφοροφν τόςο ςτθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου όςο και 
ςτο Ζγγραφο Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ και ςτον Κατάλογο Ειδϊν Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ του 
Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ,  τα οποία ςυμπλθρϊνονται ςτισ περιπτϊςεισ που εφαρμόηεται θ εφεδρικι 
διαδικαςία.  

Ακολοφκωσ, παρατίκενται λεπτομερείσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου:  
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Δίδε (5) 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ  

Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ  

Συμπλθρϊνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ειδϊν που δθλϊνονται ςτθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου κατϋ 

αναλογία με τθ κζςθ 5 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ. 

Μνλαδηθόο αξηζκόο αλαθνξάο 
απνζηνιήο – UCR (Unique 
Consignment Reference) 

Αποτελεί τον μοναδικό αρικμό που προςδίδεται ςτα εμπορεφματα (από τουσ οικονομικοφσ φορείσ) για εξαγωγι 

και ζξοδο. 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ μεταφοράσ, είτε ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων, είτε ςε επίπεδο είδουσ 

και μόνο όταν δεν ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ εγγράφου μεταφοράσ. 

Πταν ο UCR είναι ο ίδιοσ για όλα τα εμπορεφματα, ςυμπλθρϊνεται  ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων τθσ 

Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου, ενϊ όταν είναι διαφορετικόσ ανά είδοσ, ςυμπλθρϊνεται ςε επίπεδο είδουσ.  

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται κατϋ αναλογία με τθ κζςθ 7 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ. 

Χρθςιμοποιοφνται οι κωδικοί του ΡΟΤ (ISO15459) ι ιςοδφναμοι. 

Σε περίπτωςθ που ο ςυναλλαςςόμενοσ δεν διακζτει αρικμό UCR, δθλϊνει το χρθςιμοποιοφμενο εμπορικό 

ζγγραφο (τιμολόγιο) με μορφι αλφαρικμθτικοφ κωδικοφ. Ο αλφαρικμθτικόσ αυτόσ κωδικόσ πρζπει να 

παραπζμπει ςτθ λογιςτικι εγγραφι, αποκλειςτικά για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι, που υφίςταται ςτα λογιςτικά 

βιβλία του ςυναλλαςςόμενου και πρζπει να ζχει τθν ακόλουκθ δομι: 

- ο κωδικόσ (ISO alpha-2) αναγνϊριςθσ τθσ χϊρασ προζλευςθσ του εμπορικοφ εγγράφου, ακολουκοφμενοσ από 

τα 2 τελευταία ψθφία του ζτουσ και από 2 γράμματα που δθλϊνουν το είδοσ του εμπορικοφ εγγράφου («ΣΙ» 

για τιμολόγιο)  και  από τον αρικμό του εγγράφου αυτοφ.  

Ρ.χ. «GR10TI90909437» 

Σθμείωςθ: Χρθςιμοποιοφνται πάντα λατινικοί χαρακτιρεσ για τθ ςυμπλιρωςθ των αλφαβθτικϊν χαρακτιρων 

όταν αυτοί αποτελοφν μζροσ του Μοναδικοφ Αρικμοφ Αναφοράσ Αποςτολισ (UCR ). 

Αξηζκόο εγγξάθνπ κεηαθνξάο 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ μεταφοράσ, ςε επίπεδο είδουσ και μόνο όταν δεν ςυμπλθρϊνεται ο 

μοναδικόσ αρικμόσ αναφοράσ αποςτολισ (UCR). 
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Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ο κωδικόσ για τον τφπο του εγγράφου μεταφοράσ, όπωσ προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα 9- 

Ρροςάρτθμα Δ1 του Καν. 341/2016, ακολουκοφμενοσ από τον αρικμό αναγνϊριςθσ του ςχετικοφ εγγράφου. 

Απνζηνιέαο 

Ο αποςτολζασ είναι το πρόςωπο που αποςτζλλει τα εμπορεφματα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ μεταφοράσ που 

ζχει ςυναφκεί με το πρόςωπο που ηθτάει τθ μεταφορά.  

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται υπό ςυνκικεσ, είτε ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων διαςάφθςθσ, είτε ςε επίπεδο είδουσ ςε 

όλουσ τουσ τρόπουσ μεταφοράσ και ςτισ ταχυμεταφορζσ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που το πρόςωπο που 

υποβάλει τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου είναι κάτοχοσ άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα Αςφάλειασ 

και Ρροςταςίασ (AEOS). 

Πταν ο αποςτολζασ είναι διαφορετικό πρόςωπο από αυτόν που κατακζτει τθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου 

ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά. 

Πταν ςυμπλθρϊνεται και είναι ο ίδιοσ για όλα τα εμπορεφματα δθλϊνεται ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων 

διαςάφθςθσ, ενϊ όταν είναι διαφορετικόσ ανά είδοσ δθλϊνεται μόνο ςε επίπεδο είδουσ. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ο αρικμόσ EORI του αποςτολζα, εφόςον είναι διακζςιμοσ ςτο πρόςωπο που υποβάλει τθν 

Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου, ενϊ οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ εμφανίηονται αυτόματα ςτο ςφςτθμα. Εάν ο 

αρικμόσ EORI δεν είναι διακζςιμοσ, απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των υπολοίπων πλθροφοριϊν (πχ. 

ονοματεπϊνυμο, Τ.Κ., διεφκυνςθ κλπ.). 

Τπνβάιιωλ 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςε επίπεδο διαςάφθςθσ. 

Συμπλθρϊνεται, ςε όλουσ τουσ τρόπουσ μεταφοράσ και ςτισ ταχυμεταφορζσ κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που το 

πρόςωπο που υποβάλει τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου είναι κάτοχοσ άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ 

Φορζα Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ (ΑΕΟS). 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ  

Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ EORI του προςϊπου που υποβάλλει τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου. 

Με τον αρικμό EORI ταυτοποιείται το πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τθν υποβλθκείςα Συνοπτικι Διαςάφθςθ 

Εξόδου. 

Αληηπξόζωπνο 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται προαιρετικά ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων τθσ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου. 
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Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ  

Συμπλθρϊνεται ο αρικμόσ EORI του αντιπροςϊπου του υποβάλλοντοσ και αυτομάτωσ εμφανίηονται ςτο 

ςφςτθμα τα ςτοιχεία ταυτοποίθςισ του (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ κ.λπ.). 

Παξαιήπηεο 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Ο παραλιπτθσ είναι το πρόςωπο ςτο οποίο αποςτζλλονται τελικά τα εμπορεφματα.  

Συμπλθρϊνεται προαιρετικά είτε ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων, είτε ςε επίπεδο είδουσ τθσ διαςάφθςθσ. 

Πταν τα ςτοιχεία του παραλιπτθ ςυμπλθρϊνονται ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων διαςάφθςθσ δεν είναι δυνατι 

θ ςυμπλιρωςι τουσ και ςε επίπεδο είδουσ. 

Πταν τα ςτοιχεία του παραλιπτθ ςυμπλθρϊνονται, ο αρικμόσ EORI του παραλιπτθ απαιτείται υποχρεωτικά να 

ςυμπλθρωκεί ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων ι ςε επίπεδο είδουσ τθσ διαςάφθςθσ, μόνον ςτθν περίπτωςθ που 

το πρόςωπο που υποβάλει τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου είναι κάτοχοσ άδειασ ΑΕΟ και ζχει ςυμπλθρϊςει 

ζνδειξθ ειδικισ περίςταςθσ Ε=  Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ. 

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο αρικμόσ αυτόσ είναι προαιρετικόσ, και όταν δεν ςυμπλθρϊνεται τότε απαιτείται θ 

ςυμπλιρωςθ των υπολοίπων πλθροφοριϊν. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ:  

Συμπλθρϊνονται τα ακόλουκα ςτοιχεία του παραλιπτθ:  

 το ονοματεπϊνυμο ι θ εταιρικι επωνυμία, ο Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ και θ πλιρθσ διεφκυνςι του,  

 ο μοναδικόσ αρικμόσ αναγνϊριςθσ EORI, όταν αυτόσ είναι γνωςτόσ ςτο πρόςωπο που υποβάλει τθ 
Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου. 

Γξνκνιόγην 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων  ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κακϊσ και ςτθν 

περίπτωςθ που το πρόςωπο που υποβάλει τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου είναι κάτοχοσ άδειασ 

Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ (ΑΕΟS), αλλά  και ςτισ ταχυμεταφορζσ. 

Στθν περίπτωςθ των ταχυμεταφορϊν (Ζνδειξθ ειδικισ Ρερίςταςθσ = Α), ςυμπλθρϊνεται τουλάχιςτον θ χϊρα του 

τελικοφ προοριςμοφ των εμπορευμάτων. 

Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οι χϊρεσ αρχικισ αναχϊρθςθσ και τελικοφ 

προοριςμοφ των εμπορευμάτων.  

Θ χϊρα του τελικοφ προοριςμοφ πρζπει να δθλϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ.  

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Ρροςδιορίηονται με χρονολογικι ςειρά οι χϊρεσ μζςω των οποίων διζρχονται τα εμπορεφματα μεταξφ τθσ 

χϊρασ αρχικισ αναχϊρθςθσ και τθσ χϊρασ του τελικοφ προοριςμοφ των εμπορευμάτων. 

ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ



27 
 

Σθμειϊνεται ο διψιφιοσ κωδικόσ τθσ χϊρασ ι των χωρϊν, όπωσ προβλζπεται ςτον εκάςτοτε ιςχφοντα κανονιςμό 

ςχετικά με τθν ονοματολογία των χωρϊν και εδαφϊν για τισ ςτατιςτικζσ του εξωτερικοφ εμπορίου τθσ Ζνωςθσ 

και του εμπορίου μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ. 

Σειωλείν Δμόδνπ  

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων  τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ο κωδικόσ για το προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου ςτθ κζςθ 29 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ, θ 

δομι του οποίου κακορίηεται ςτο Ραράρτθμα 9 – Ρροςάρτθμα Δ1 του Καν. 341/2016. 

Σόπνο εκπνξεπκάηωλ  

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Ακριβισ κζςθ όπου είναι δυνατόν να εξεταςκοφν τα εμπορεφματα. *Σχετ.: κζςθ 30 τθσ τελωνειακισ 

διαςάφθςθσ.+ 

Συμπλθρϊνεται προαιρετικά ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων διαςάφθςθσ. 

Πεξηγξαθή εκπνξεπκάηωλ 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ςε επίπεδο είδουσ όταν δεν ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ εμπορεφματοσ (κωδικόσ ςυνδυαςμζνθσ 

ονοματολογίασ -CN -  τουλάχιςτον τα 4 πρϊτα ψθφία). 

Σρόποσ υμπλιρωςθσ: 

Ρεριγραφι των εμπορευμάτων ςε απλι γλϊςςα και με επαρκι ακρίβεια, ϊςτε να είναι ςε κζςθ οι τελωνειακζσ 

αρχζσ να εξακριβϊνουν τθν ταυτότθτα των εμπορευμάτων. Δεν γίνονται δεκτοί γενικοί όροι (π.χ. 

«ενοποιθμζνο», «γενικό φορτίο» ι «μζρθ») *Σχετ.: κζςθ 31 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ.+ 

πζθεπαζίεο (31-1) 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςε επίπεδο είδουσ.  

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται οι προβλεπόμενοι ενωςιακοί κωδικοί για το είδοσ τθσ ςυςκευαςίασ που περιλαμβάνονται ςτο 

Ραράρτθμα 9 – Ρροςάρτθμα Δ1 του Καν. 341/2016. 
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Αξηζκόο δεκάηωλ (ζπζθεπαζηώλ) 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται υπό ςυνκικεσ ςε επίπεδο είδουσ. 

Το εν λόγω ςτοιχείο, ςτθν περίπτωςθ μεταφοράσ χφδθν ι αςυςκεφαςτων εμπορευμάτων δεν ςυμπλθρϊνεται 

ενϊ ςτισ ταχυμεταφορζσ είναι προαιρετικι θ ςυμπλιρωςι του. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ο αρικμόσ των μεμονωμζνων ειδϊν που ζχουν ςυςκευαςτεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν 

μποροφν να χωριςτοφν χωρίσ να ανοιχκεί θ ςυςκευαςία ι ο αρικμόσ τεμαχίων εάν δεν είναι ςυςκευαςμζνα. 

Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ τεμαχίων ιςχφουν τα κάτωκι:   

Αρικμόσ Σεμαχίων: 

Σε περιπτϊςεισ χφμα εμπορευμάτων δεν ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ των τεμαχίων. 

Σε περιπτϊςεισ αςυςκεφαςτων εμπορευμάτων, ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ των τεμαχίων. 

Στισ περιπτϊςεισ που ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ δεμάτων (ςυςκευαςιϊν) δεν ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ των 

τεμαχίων. 

εκεία θαη αξηζκνί 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται προαιρετικά. 

Μπορεί να ςυμπλθρϊνεται ςε επίπεδο είδουσ μόνο ςε περίπτωςθ ςυςκευαςμζνων εμπορευμάτων. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Σθμειϊνονται τα ςιματα και οι αρικμοί (ελεφκερθ περιγραφι) που φζρουν οι μονάδεσ μεταφοράσ ι τα δζματα 

(ςυςκευαςίεσ).  

Πταν τα εμπορεφματα είναι τοποκετθμζνα ςε εμπορευματοκιβϊτιο, ο αρικμόσ του εμπορευματοκιβωτίου 

μπορεί να αντικαταςτιςει τα ςθμεία και τουσ αρικμοφσ, τα οποία μποροφν εντοφτοισ να παρζχονται από το 

ςυναλλαςςόμενο, εφόςον είναι διακζςιμα. 

Επίςθσ, ο μοναδικόσ αρικμόσ αναφοράσ αποςτολισ (UCR) ι ο αρικμόσ του εγγράφου μεταφοράσ, οι οποίοι 

επιτρζπουν τθ βζβαιθ αναγνϊριςθ όλων των δεμάτων τθσ αποςτολισ μποροφν να αντικαταςτιςουν τα ςθμεία 

και αρικμοφσ. 

Δκπνξεπκαηνθηβώηηα (31-3) 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ςε επίπεδο είδουσ ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται εμπορευματοκιβϊτιο.  
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Κατά τθν υποβολι ςε ζντυπθ μορφι μπορεί να ςυμπλθρϊνεται και ςε επίπεδο διαςάφθςθσ.  

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνονται τα Σθμεία (γράμματα ι/και αρικμοί), τα οποία προςδιορίηουν το εμπορευματοκιβϊτιο (κατϋ 

αναλογία με τθ κζςθ 31 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ). 

Αξηζκόο είδνπο 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ςε επίπεδο είδουσ ςε όλουσ τουσ τρόπουσ μεταφοράσ και ςτισ ταχυμεταφορζσ. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ κάκε είδουσ ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό αρικμό των ειδϊν που ζχουν δθλωκεί 

ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου (αρικμόσ ειδϊν), αρχίηοντασ από το 1 για το 

πρϊτο είδοσ και αυξάνοντασ τθν αρίκμθςθ κατά 1 για κάκε επόμενο είδοσ.  

Το ςτοιχείο αυτό διευκολφνει τθν αναγνϊριςθ του ςχετικοφ είδουσ μζςα ςτθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου. 

Κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι ςε επίπεδο είδουσ γίνεται αυτόματθ αρίκμθςθ από τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα και χρθςιμοποιείται πάντα ακόμα και αν το ςφνολο ειδϊν είναι "1" και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο 

αρικμόσ είδουσ είναι επίςθσ "1". 

Σθμειϊνουμε ότι ςτθν οκόνθ του ςυναλλαςςόμενου δεν υπάρχει αντίςτοιχο πεδίο αλλά πίνακασ εγγραφϊν. 

Κωδηθόο εκπνξεύκαηνο 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ςε επίπεδο είδουσ, ςε όλουσ τουσ τρόπουσ μεταφοράσ και ςτισ ταχυμεταφορζσ, κακϊσ και ςτθν 

περίπτωςθ που το πρόςωπο που υποβάλει τθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου (ζνδειξθ ειδικισ περίςταςθσ = Ε) 

είναι κάτοχοσ άδειασ ΑΕΟ Αςφάλειασ και προςταςίασ – ΑΕΟS, εφόςον δεν παρζχεται θ περιγραφι των 

εμπορευμάτων. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνονται τουλάχιςτον τα πρϊτα τζςςερα ψθφία του κωδικοφ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ.  

Μεηθηή κάδα 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται υπό ςυνκικεσ ςε επίπεδο είδουσ (μεικτι μάηα) ςε όλουσ τουσ τρόπουσ μεταφοράσ και ςτισ 

ταχυμεταφορζσ.  

Το πεδίο Συνολικι Μεικτι Μάηα (35) ςε επίπεδο διαςάφθςθσ ςυμπλθρϊνεται αυτόματα αφοφ ζχει 

ςυμπλθρωκεί θ αντίςτοιχθ κζςθ ςε επίπεδο είδουσ. 

Σε επίπεδο είδουσ (κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι) θ ςυμπλιρωςθ είναι προαιρετικι ςτθν περίπτωςθ που 

υπάρχει ζνδειξθ ειδικισ περίςταςθσ Ε (Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ).  
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Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται θ μεικτι μάηα (ςε χιλιόγραμμα) των εμπορευμάτων τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ. 

Θ μεικτι μάηα είναι θ ςωρευμζνθ μάηα του εμπορεφματοσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυςκευαςίασ του, 

εξαιρουμζνων όμωσ των υλικϊν μεταφοράσ και ιδίωσ των εμπορευματοκιβωτίων.  

Κωδηθόο επηθίλδπλωλ 
εκπνξεπκάηωλ Η.Δ. (ex44-4) 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ςε επίπεδο είδουσ, ςε όλουσ τουσ τρόπουσ μεταφοράσ και ςτισ ταχυμεταφορζσ, όταν ςυντρζχει 

περίπτωςθ. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ο κωδικόσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν αναγνϊριςθ των επικίνδυνων εμπορευμάτων (UNDG). 

Είναι ζνασ μοναδικόσ αφξων αρικμόσ (n4) που ορίηεται από τα Θνωμζνα Ζκνθ για τισ ουςίεσ και τα είδθ που 

περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο των επικίνδυνων εμπορευμάτων.  

Μνιπβδνζθξαγίδεο 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται προαιρετικά ςε επίπεδο διαςάφθςθσ. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται ο αρικμόσ αναγνϊριςθσ των ςφραγίδων που τίκενται ςτον εξοπλιςμό μεταφοράσ, όταν αυτζσ 

χρθςιμοποιοφνται.  

Κωδηθόο ηξόπνπ πιεξωκήο ηωλ 
εμόδωλ κεηαθνξάο (s29) 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται προαιρετικά είτε ςε επίπεδο διαςάφθςθσ, είτε ςε επίπεδο είδουσ. 

Πταν ςυμπλθρϊνεται ςε επίπεδο διαςάφθςθσ τότε δεν ςυμπλθρϊνεται και ςε επίπεδο είδουσ.  

Αν το ςτοιχείο αυτό ςυμπλθρϊνεται και υπάρχουν περιςςότερεσ από μια τιμζσ τότε αυτζσ δθλϊνονται ανά  

είδοσ, ενϊ όταν υπάρχει μια τιμι που αντιςτοιχεί ςε όλθ τθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου τότε αυτι  δθλϊνεται 

ςε επίπεδο διαςάφθςθσ. 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ ζνασ εκ των κατωτζρω κωδικϊν: 

A : Ρλθρωμι τοισ μετρθτοίσ 
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B : Ρλθρωμι με πιςτωτικι κάρτα 

C : Ρλθρωμι με επιταγι 

D : Άλλοι τρόποι πλθρωμισ (π.χ. με απευκείασ χρζωςθ ςε λογαριαςμό μετρθτϊν) 

H : Θλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων 

Y : Ανοιχτόσ λογαριαςμόσ με το μεταφορζα 

Z : Δεν προπλθρϊνεται 

Θ πλθροφορία αυτι παρζχεται μόνον εφόςον είναι διακζςιμθ. 

Ηκεξνκελία Καηαρώξεζεο 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Θ θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου που υποβάλλεται θλεκτρονικά, παράγεται 

αυτόματα από το πλθροφοριακό ςφςτθμα.  

Τπνγξαθή / Δπηθύξωζε 

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Στθν περίπτωςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ και μζχρι τθ νομοκετικι ρφκμιςθ του εν λόγω κζματοσ, θ 

υπογραφι/επικφρωςθ πραγματοποιείται με βάςθ το όνομα χριςτθ (username) και τον κωδικό πρόςβαςθσ 

(password). 

Στθν περίπτωςθ εφαρμογισ εφεδρικισ διαδικαςίασ το ζντυπο αςφάλειασ και προςταςίασ υπογράφεται από το 

πρόςωπο που κατακζτει τθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ, κατϋ αναλογία με τθ κζςθ 54 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ. 

Έλδεημε Δηδηθήο Πεξίπηωζεο 
(s32) 

Τποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ 

Το ςτοιχείο αυτό πρζπει να παρζχεται ςε επίπεδο διαςάφθςθσ μόνον εφόςον το πρόςωπο που υποβάλει τθ 

Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου επικαλείται όφελοσ από ειδικι περίςταςθ διαφορετικι από αυτζσ που 

αναφζρονται ςτον πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ 9 – Ρροςαρτιματοσ Α του Καν. 341/2016.  

Σρόποσ ςυμπλιρωςθσ 

Σθμειϊνεται: 

A : Ταχυδρομικζσ αποςτολζσ και ταχυμεταφορζσ 

B : Εφοδιαςμοί πλοίων και αεροςκαφϊν 

E : Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ (ΑΕΟ) 
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Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τον Καν. 340/10 οι εφοδιαςμοί πλοίων και αεροςκαφϊν, κακϊσ και οι 

ταχυδρομικζσ αποςτολζσ εξαιροφνται από τθν παροχι των δεδομζνων αςφάλειασ και προςταςίασ και 

ςυνεπϊσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν απαιτείται υποβολι υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου. 

Κεφάλαιο 4 

Διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου και ανταλλαγισ μθνυμάτων 

Υποβολή Σςνοπηικήρ Διαζάθηζηρ Εξόδος ζηο ηελωνείο εξόδος. 

Το υπεφκυνο πρόςωπο κατά τα ανωτζρω οριηόμενα υποβάλει τθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου με το  μινυμα ΙE 

615 – «υνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου».  

Με τθ λιψθ του παραπάνω μθνφματοσ, και τθ διενζργεια των απαραίτθτων ελζγχων το Σφςτθμα Ελζγχου 

Εξαγωγϊν (ECS) προωκεί ζνα από τα ακόλουκα δφο μθνφματα: 

Α.  IE616 – «Απόρριψθ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου» 

Εφόςον θ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου δεν πλθροί τουσ όρουσ και τουσ τφπουσ ςυμπλιρωςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα 9 – Ρροςάρτθμα Α του Καν. 341/2016, κακϊσ και τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ 

απαιτιςεισ, το διαβιβαηόμενο μινυμα ΙΕ615 «Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου», απορρίπτεται αυτόματα από το 

ςφςτθμα ICISnet και θ απόρριψθ γνωςτοποιείται υπό τθ μορφι του μθνφματοσ IE616 ςτο πρόςωπο που το 

υπζβαλε, περιλαμβάνοντασ και τουσ ςχετικοφσ λόγουσ απόρριψθσ. 

ι 

Β.  IE628 – «Αποδοχι υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου» 

Εφόςον θ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου, φςτερα από αυτόματο ζλεγχο του ςυςτιματοσ γίνει αποδεκτι, 

καταγράφεται θ θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τθσ και αποδίδεται ς’ αυτιν ο αρικμόσ αναφοράσ τθσ – MRN, ο 

οποίοσ και  γνωςτοποιείται με το μινυμα IE628 ςτο πρόςωπο το οποίο τθν υπζβαλε. Επιςθμαίνεται ότι ο 

αρικμόσ MRN ταυτοποιεί μοναδικά κάκε Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου και λογίηεται ωσ ο αρικμόσ τθσ 

Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου. 

Τποποποίηζη ηηρ Σςνοπηικήρ Διαζάθηζηρ Εξόδος  

IE 613 – Αίτθμα Σροποποίθςθσ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου 

Ο μεταφορζασ ι ο νόμιμοσ αντιπρόςωπόσ του, μετά τθν αποδοχι τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου από το 

τελωνείο εξόδου, ζχει τθν δυνατότθτα να τθν τροποποιιςει, με τθν ειςαγωγι ι τθ διαγραφι ενόσ ι 

περιςςότερων ςτοιχείων αυτισ υποβάλλοντασ ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ.  

Το αίτθμα τροποποίθςθσ (IE 613) περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ αρχικά υποβλθκείςασ Συνοπτικισ 

Διαςάφθςθσ Εξόδου – EXS με ενςωματωμζνεσ τισ αιτοφμενεσ τροποποιιςεισ. 

Επιςθμαίνεται ότι: 

α) Το μινυμα τροποποίθςθσ υποβάλλεται μόνο από το πρόςωπο που ζχει υποβάλει αρχικά τθ Συνοπτικι 

Διαςάφθςθ Εξόδου, και 

β) τα ςτοιχεία ςχετικά με το τελωνείο εξόδου δεν μποροφν να τροποποιθκοφν για τεχνικοφσ λόγουσ.  

Στθν περίπτωςθ όπου ζνα από τα ανωτζρω ςτοιχεία δεν είναι ςωςτά, υποβάλλεται νζα Συνοπτικι Διαςάφθςθ 

Εξόδου με τθν τιρθςθ των προβλεπομζνων προκεςμιϊν. 
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Το τελωνείο εξόδου γνωςτοποιεί ςτον οικονομικό φορζα το ςχετικό αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν εξζταςθ 

του αιτιματοσ διόρκωςθσ – τροποποίθςθσ, με τθν αποςτολι 

είτε του μθνφματοσ: 

IE 604 – Αποδοχι Σροποποίθςθσ τθσ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου 

Πταν το αίτθμα διόρκωςθσ - τροποποίθςθσ γίνεται αποδεκτό, το τελωνείο εξόδου ενθμερϊνει ςχετικά το 

πρόςωπο που υπζβαλε το αίτθμα τροποποίθςθσ με το μινυμα ΙΕ604 «Αποδοχι αιτιματοσ τροποποίθςθσ 

υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου».  

Αποτζλεςμα τθσ αποδοχισ τθσ τροποποίθςθσ είναι ότι πραγματοποιείται νζα Ανάλυςθ Κινδφνου με βάςθ 

τα τροποποιθμζνα ςτοιχεία τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου. 

είτε του μθνφματοσ: 

IE 605 – Απόρριψθ τροποποίθςθσ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου 

Πταν το αίτθμα διόρκωςθσ - τροποποίθςθσ απορρίπτεται, το τελωνείο εξόδου ενθμερϊνει ςχετικά το 

πρόςωπο που υπζβαλε τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου – EXS με το μινυμα ΙΕ605 «Απόρριψθ 

τροποποίθςθσ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου» αναφζροντασ τουσ λόγουσ απόρριψθσ αυτοφ. 

Στθν περίπτωςθ απόρριψθσ ενόσ αιτιματοσ διόρκωςθσ - τροποποίθςθσ καμία αλλαγι δεν γίνεται ςτα 

ςτοιχεία τθσ αρχικισ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου. 

Επιςθμαίνεται ότι μποροφν να αποςταλοφν και να διαχειριςτοφν από το ςφςτθμα, πολλαπλά αιτιματα 

τροποποίθςθσ για μια Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου. 

Θ αποςτολι των μθνυμάτων ΙΕ 604 «Αποδοχι αιτιματοσ τροποποίθςθσ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου» και 

ΙΕ605 «Απόρριψθ τροποποίθςθσ υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου» είναι μια αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία. 

Ανάλςζη κινδύνος μεηά από ηην ηποποποίηζη ηηρ Σςνοπηικήρ Διαζάθηζηρ Εξόδος 

Το τελωνείο εξόδου μετά τθν αποδοχι τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου (ΙΕ615) και τθν απόδοςθ ςχετικοφ 

αρικμοφ MRN, διενεργεί αυτόματα ανάλυςθ κινδφνου κυρίωσ για λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ. 

Στθν περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου (αποδεκτό ΙΕ613) θ ανάλυςθ κινδφνου 

διενεργείται εκ νζου ςφμφωνα με τθν ανωτζρω (6) ςχετικι, προκειμζνου να περιλθφκοφν τα ςτοιχεία που ζχουν 

τροποποιθκεί. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάλυςθσ κινδφνου και τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων τθσ, επί τθσ Συνοπτικισ 

Διαςάφθςθσ Εξόδου, οι τελωνειακζσ αρχζσ του τελωνείου εξόδου: 

α) επιτρζπουν τθν ζξοδο των εμπορευμάτων είτε, 

β) προβαίνουν ςτθν διενζργεια ελζγχου 

ΙΕ 525 – Δεν διενεργείται ζλεγχοσ 

Εφόςον με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου τα εμπορεφματα δεν επιλεγοφν για ζλεγχο, ο 

αρμόδιοσ επόπτθσ επιλζγει το αποτζλεςμα ελζγχου με τθν ζνδειξθ Α2 «Θεωρείται Ικανοποιθτικό», και θ 

Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου λαμβάνει τθν κατάςταςθ «Άμεςθ Απελευκζρωςθ». Το τελωνείο εξόδου 

ενθμερϊνει τον μεταφορζα ότι επιτρζπεται θ ζξοδοσ των εμπορευμάτων αποςτζλλοντασ το μινυμα ΙΕ 525 

«Γνωςτοποίθςθ απελευκζρωςθσ προσ ζξοδο».  

ΙΕ  561 – Γνωςτοποίθςθ για διενζργεια ελζγχου 
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Στθν περίπτωςθ που τα εμπορεφματα επιλεγοφν για ζλεγχο, το τελωνείο εξόδου ενθμερϊνει τον μεταφορζα για 

τον επικείμενο ζλεγχο με τθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ 561 – «Γνωςτοποίθςθ Απόφαςθσ Ελζγχου Εξόδου» 

και θ διαςάφθςθ λαμβάνει τθν κατάςταςθ «Τπό ζλεγχο».  

Ο αρμόδιοσ ελεγκτισ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου προβαίνει ςτθν καταγραφι και αποκικευςθ ςτο 

ςφςτθμα του αποτελζςματοσ του ελζγχου. Θ καταγραφι των αποτελεςμάτων ελζγχου γίνεται με τθν επιλογι τθσ 

κατάλλθλθσ ζνδειξθσ αποτελζςματοσ ελζγχου και τθν προςκικθ τυχόν παρατθριςεων επί του ελζγχου που 

διενεργικθκε. 

Εφόςον τα αποτελζςματα του ελζγχου είναι μθ ικανοποιθτικά (Β1 – θμαντικζσ διαφορζσ): 

το τελωνείο εξόδου ενθμερϊνει τον μεταφορζα ότι δεν επιτρζπεται θ ζξοδοσ των εμπορευμάτων με το μινυμα 

ΙΕ 522 «Απόρριψθ Απελευκζρωςθσ εμπορευμάτων προσ ζξοδο».  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ πραγματοποίθςθ τθσ εξόδου των εμπορευμάτων που καλφπτονται από τθν εν λόγω 

Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου δεν εγκρίνεται από το αρμόδιο τελωνείο εξόδου. 

Εφόςον τα αποτελζςματα του ελζγχου είναι ικανοποιθτικά (Α1 – Καλϊσ με διαφορζσ ι Α1 – Καλϊσ χωρίσ 

διαφορζσ): 

το τελωνείο εξόδου εγκρίνει και ενθμερϊνει τον μεταφορζα με το μινυμα ΙΕ 525 «Γνωςτοποίθςθ 

Απελευκζρωςθσ προσ ζξοδο» ότι τα εμπορεφματα απελευκερϊνονται για ζξοδο από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ και θ διαςάφθςθ λαμβάνει τθν κατάςταςθ «Άμεςθ Απελευκζρωςθ».  

Επιςθμαίνεται ότι: 

α) όταν θ Ζξοδοσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. πρόκειται να πραγματοποιθκεί καλαςςίωσ ι αεροπορικϊσ, 

οι υπόχρεοι που υπζβαλαν αρχικά τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου ΙΕ615 (ι οι αντιπρόςωποι αυτϊν) 

υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτο ICISnet με τθν άφιξθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο Εξόδου 

(λιμζνεσ/αερολιμζνεσ εξόδου) και το μινυμα ΙΕ 507 «Άφιξθ ςτο ςθμείο εξόδου» . 

β) όταν θ Ζξοδοσ από τθν Ε.Ε. πρόκειται να πραγματοποιθκεί οδικϊσ από ςθμείο εξόδου, οι υπόχρεοι που 

υπζβαλαν αρχικά τθν Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου ΙΕ615 (ι οι αντιπρόςωποι αυτϊν) υποβάλλουν προαιρετικά 

ςτο ICISnet με τθν άφιξθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο Εξόδου το μινυμα ΙΕ 507 «Άφιξθ ςτο ςθμείο εξόδου». 

γ) ςτθν προαναφερόμενθ περίπτωςθ (β) και όταν ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποβάλει το μινυμα ΙΕ507 «Άφιξθ 

ςτο ςθμείο εξόδου» ο αρμόδιοσ τελωνειακόσ υπάλλθλοσ ανακτά τθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου (EXS) από το 

ςφςτθμα με βάςθ το MRN αυτισ, που υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ο μεταφορζασ ςτο τελωνείο. 

 

Τζλοσ, με τθν ζξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, ο τελωνειακόσ υπάλλθλοσ 

επιλζγει από τισ «Ενζργειεσ» τθ λειτουργία «Επιβεβαίωςθ Εξόδου» και θ ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου 

λαμβάνει τθν κατάςταςθ «Εξιλκε». 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΡΑΦΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΕΙΔΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ



36 
 

 

ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ



37 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ 

 

IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΑΠΌ  ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο 

IE507 Arrival at exit E_ARR_EXT 
Άθημε ζην ζεκείν 

Εμόδνπ 

Εμαγσγέαο/ 

δηαζαθηζηήο/ 

κεηαθνξέαο 

ζηελ έμνδν 

Πξαγκαηηθό 

Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Γλσζηνπνίεζε Άθημεο ζηελ Έμνδν από ηνλ 

Δηαζαθηζηή / Εμαγσγέα/ αληηπξόζσπν / 

κεηαθνξέα ζηελ έμνδν ηζρύεη κόλν ζηηο 

ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο. Σην ελ ιόγσ 

κήλπκα γλσζηνπνηεί ηελ άθημε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηελ έμνδν θαη εάλ ηα πξννξίδεη 

γηα άκεζε έμνδν ή γηα απνζήθεπζε. 

Παξαιακβάλεηαη απηόκαηα από ην ηεισλείν  

IE522 

Exit 

Release 

Rejection 

E_EXT_REJ 

Απόξξηςε 

Απειεπζέξσζεο 

πξνο Έμνδν 

Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Μεηαθνξέαο    

(Έκπνξνο 

ζηελ έμνδν ) 

Απνζηέιιεηαη απηόκαηα κεηά από ηελ 

θαηαρώξεζε απνηειεζκάηωλ ειέγρνπ 

Β1 ζηελ έμνδν 

IE525 

Exit 

Release 

Notification 

E_EXT_REL 

Γλσζηνπνίεζε 

Απειεπζέξσζεο 

πξνο Έμνδν 

Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Μεηαθνξέαο    

(Έκπνξνο 

ζηελ έμνδν ) 

 

IE561 

Exit Control 

Decision 

Notification 

E_EXT_CTR 

Γλσζηνπνίεζε 

Απόθαζεο 

Ειέγρνπ Εμόδνπ 

Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Μεηαθνξέαο    

(Έκπνξνο 

ζηελ έμνδν ) 

ρεηξνθίλεην 

IE604 

Exit 

summary 

declaration 

Amendment 

acceptance 

E_EXS_AAC 

Απνδνρή 

Τξνπνπνίεζεο 

EXS  

Τεισλείν 

Εμόδνπ  

Μεηαθνξέα      

(Οηθνλνκηθό 

θνξέα ζηελ 

Έμνδν) 

Απνδνρή ηξνπνπνίεζεο ηεο EXS Απηόκαην  
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IE ONOMAΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΑΠΌ  ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο 

IE605 

exit 

summary 

declaration 

amendment 

rejection 

E_EXS_ARJ 

Απόξξηςε 

ηξνπνπνίεζεο 

EXS  

Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Μεηαθνξέα      

(Οηθνλνκηθό 

θνξέα ζηελ 

Έμνδν) 

Απηόκαηε Απόξξηςε αηηήκαηνο 

ηξνπνπνίεζεο κηαο EXS θαη νη ιόγνη 

απόξξηςεο απηνύ πην ζπγθεθξηκέλα 

πεξηπηώζεηο όπνπ ε Δηαζάθεζε βξίζθεηαη 

ζε επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε ζην ηεισλείν 

Εμόδνπ θαηά ηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

δερζεί ηξνπνπνηήζεηο  

IE613 
ΕXS 

Amendment 
E_EXS_AMD 

Αίηεκα 

Τξνπνπνίεζεο 

EXS  

Πξόζσπν 

πνπ 

ππέβαιε ηελ 

EXS ή 

Αληηπξόζσ

πνο  

Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Με ην κήλπκα απηό ππνβάιιεηαη έλα αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο κηαο EXS από Πξόζσπν 

πνπ ππέβαιε ηελ EXS ή ηνλ Αληηπξόζσπν 

πνπ είρε αξρηθά δεισζεί ζην ΙΕ615 ην νπνίν 

θαη παξαιακβάλεηαη απηόκαηα από ην 

ηεισλείν. 

IE615 
EXS 

Declaration 
E_EXS_DAT EXS 

Μεηαθνξέαο 

(Οηθνλνκηθόο 

θνξέαο 

ζηελ Έμνδν) 

Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Η θαζεαπηή ππνβνιή ηεο EXS.  Απηόκαηε 

Παξαιαβή  

IE616 

EXS 

Declaration

Rejected 

E_EXS_REJ Απόξξηςε EXS 
Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Μεηαθνξέαο     

(Οηθνλνκηθόο 

θνξέαο ζηελ 

Έμνδν) 

Απηόκαην κήλπκα απόξξηςεο ηεο EXS  θαη 

νη ιόγνη απόξξηςεο . 

IE628 

EXS 

Declaration

Rejected 

E_EXS_REJ 
Aπνδνρή EXS 

Απόδνζε MRN 

Τεισλείν 

Εμόδνπ 

Μεηαθνξέαο 

(Οηθνλνκηθόο 

θνξέαο ζηελ 

Έμνδν) 

Απηόκαην κήλπκα απνδνρήο ηεο EXS θαη 

απόδνζεο ζρεηηθνύ MRN  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ EXS 

1. Μθ ενωςιακά εμπορεφματα, που φορτϊνονται ςε ςκάφοσ ςτθν Οδθςςό (Ουκρανία), το οποίο διζρχεται από 

τον λιμζνα του Μπουργκάη (Βουλγαρία), τον λιμζνα τθσ Σμφρνθσ (Τουρκία, όπου κα φορτωκοφν οριςμζνα 

εμπορεφματα), και τον λιμζνα του Ρειραιά (όπου ξεφορτϊνει οριςμζνα από τα εμπορεφματα, για να 

μεταφορτωκοφν ςε άλλο πλοίο με προοριςμό τθν Χάϊφα ςτο Ιςραιλ) από όπου αποπλζει προσ το Μαρόκο. 

Τα εμπορεφματα που ξεφορτϊνονται ςτο λιμάνι του Ρειραιά, μεταφορτϊνονται ςτο πλοίο με προοριςμό το 

Ιςραιλ μετά από ζνα μινα. Στθν περίπτωςθ αυτι, υποβάλλεται EXS ςτο λιμάνι του Ρειραιά. 

2. Μθ ενωςιακά εμπορεφματα υπό κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ, προερχόμενα από ΡΓΔΜ που διζρχονται από το 

τελωνείο Ευηϊνων, και μεταφζρονται οδικϊσ ςτθν ελεφκερθ ηϊνθ του λιμζνα Θεςςαλονίκθσ για να φορτωκοφν 

προσ επανεξαγωγι ςε πλοίο μθ τακτικισ γραμμισ που διζρχεται από τον λιμζνα του Ρειραιά πριν αποπλεφςει 

προσ τρίτθ χϊρα:  

Υποβάλλεται ΕΧS ςτο αρμόδιο τελωνείο ςτθ Θεςςαλονίκθ (Αϋ Τελωνείο) εάν δεν ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά 

διλωςθ διαμετακόμιςθσ με τα δεδομζνα αςφάλειασ και προςταςίασ κατά τθν είςοδό τουσ ςτο τελωνειακό 

ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. (τελωνείο Ευηϊνων). 

3. Εμπορεφματα προερχόμενα από τθν Τουρκία και ευριςκόμενα ςε κακεςτϊσ TIR, ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα από 

το Τελωνείο Κιπων, όπου τίκενται ςε κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ με τελωνείο προοριςμοφ τθσ διαμετακόμιςθσ 

το Α’ Τελωνείο Θεςςαλονίκθσ όπου μζροσ αυτϊν κα φορτωκεί επί ςκάφουσ με προοριςμό τθν Αίγυπτο και τα 

υπόλοιπα εμπορεφματα παραμζνουν ςτο φορτθγό που τα οδθγεί ςτθν Κακαβιά, με τελικό προοριςμό τθν 

Αλβανία:  

Δεδομζνου ότι εκφορτϊνει μζροσ των εμπορευμάτων ςτο λιμζνα Θεςςαλονίκθσ, υποχρεοφται να υποβάλλει ΕΧS 

ςτο τελωνείο Κακαβιάσ γι’ αυτά που παραμζνουν επί του φορτθγοφ με προοριςμό τθν Αλβανία. 

Για τα εμπορεφματα που φορτϊνονται ςε ςκάφοσ με προοριςμό τθν Αίγυπτο υποβάλλεται EXS ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

4. Εμπορεφματα προερχόμενα από τθν Τουρκία και ευριςκόμενα ςε κακεςτϊσ TIR, ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα από 

το Τελωνείο Κιπων, όπου τίκενται ςε κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ με τελωνείο προοριςμοφ τθσ διαμετακόμιςθσ 

το Α’ Τελωνείο Θεςςαλονίκθσ και μεταφζρονται από Θεςςαλονίκθ καλαςςίωσ ςτον Ρειραιά για μεταφόρτωςθ ςε 

άλλο πλοίο με προοριςμό τρίτθ χϊρα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ υποβάλλεται EXS ςτον Ρειραιά. 

5. Ενωςιακά εμπορεφματα προσ εξαγωγι, που φορτϊνονται ςε πλοίο μθ τακτικισ γραμμισ από το λιμάνι τθσ 

Κωνςτάντηασ (ουμανία) προσ τθ Θεςςαλονίκθ όπου μεταφορτϊνονται ςε ςκάφοσ με προοριςμό τθν 

Καηαμπλάνκα (Μαρόκο) μζςω Γζνοβασ (Ιταλία):  

Θα υποβλθκεί EXS ςτο τελωνείο τθσ Κωνςτάντηασ που κεωρείται τελωνείο εξόδου επειδι τα εμπορεφματα 

φορτϊνονται ςε μθ τακτικι γραμμι.  

Στο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ,  κεωροφνται ωσ μθ ενωςιακά εμπορεφματα ςε προςωρινι εναπόκεςθ και εάν θ 

μεταφόρτωςθ γίνει μετά από 14 μζρεσ, υποβάλλεται EXS.  

6. Ενωςιακά εμπορεφματα διακινοφνται καλαςςίωσ από τθν Ελλάδα προσ τθν Βουλγαρία και τα εμπορεφματα 

προορίηονται να εκφορτωκοφν ςτθν Τουρκία για να μεταφορτωκοφν ςε άλλο πλοίο με προοριςμό τθν 

Βουλγαρία, κα πρζπει να υποβλθκεί EXS ςτο αρμόδιο τελωνείο εξόδου ςτθν Ελλάδα. 

7.  Πταν εμπορεφματα που φορτϊνονται ςτον λιμζνα Θεςςαλονίκθσ με προοριςμό τον λιμζνα Σμφρνθσ (Τουρκία) 

διζλκουν από το λιμζνα του Ρειραιά και παραμζνουν επί του μεταφορικοφ μζςου (FROB-Freight Remaining on 

Board), υπόκεινται ςτθν υποχρζωςθ υποβολισ EXS ςτο τελωνείο Θεςςαλονίκθσ και όχι ςτο τελωνείο του λιμζνα 

Ρειραιά. 

8. Εμπορεφματα που φεφγουν με πλοίο από τθν Ιςπανία για μεταφόρτωςθ ςε άλλο πλοίο ςε λιμζνα του 

Μαρόκου με προοριςμό τθ Γαλλία πρζπει να καλφπτονται από ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου, θ οποία 

υποβάλλεται ςτο τελωνείο εξόδου τθσ Ιςπανίασ πριν τθν αναχϊρθςθ του πλοίου από τον λιμζνα τθσ Ιςπανίασ.  
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9. Εμπορεφματα που μεταφζρονται οδικϊσ από τθν Ελλάδα διαμζςου Αλβανίασ και Σερβίασ με προοριςμό τθ 

Σλοβενία πρζπει να καλφπτονται από ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου (θ οποία υποβάλλεται ςτο τελωνείο εξόδου 

τθσ Ελλάδασ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 

1. Μθ ενωςιακά εμπορεφματα, που φορτϊνονται ςε ςκάφοσ ςτθν Οδθςςό (Ουκρανία), το οποίο διζρχεται από 

τον λιμζνα του Μπουργκάη (Βουλγαρία), τον λιμζνα τθσ Σμφρνθσ (Τουρκία, όπου κα φορτωκοφν οριςμζνα 

εμπορεφματα), και τον λιμζνα του Ρειραιά (όπου ξεφορτϊνει οριςμζνα από τα εμπορεφματα, για να 

μεταφορτωκοφν ςε άλλο πλοίο με προοριςμό τθν Χάϊφα ςτο Ιςραιλ) από όπου αποπλζει προσ το Μαρόκο. 

Τα εμπορεφματα που ξεφορτϊνονται ςτο λιμάνι του Ρειραιά, μεταφορτϊνονται ςτο πλοίο με προοριςμό το 

Ιςραιλ μετά από τρεισ μζρεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, κατατίκεται γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ. 

2. Ενωςιακά εμπορεφματα προσ εξαγωγι, που φορτϊνονται ςε πλοίο μθ τακτικισ γραμμισ από το λιμάνι τθσ 

Κωνςτάντηασ (ουμανία) προσ τθ Θεςςαλονίκθ όπου μεταφορτϊνονται ςε ςκάφοσ με προοριςμό τθν 

Καηαμπλάνκα (Μαρόκο) μζςω Γζνουασ (Ιταλία): 

Στο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ,  κεωροφνται ωσ μθ ενωςιακά εμπορεφματα ςε προςωρινι εναπόκεςθ και αν θ 

μεταφόρτωςθ γίνει εντόσ 14 θμερϊν, κατατίκεται γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ.  

3. Εμπορεφματα μεταφζρονται καλαςςίωσ από Τουρκία ςτον λιμζνα Λαυρίου. Ζχει αποςταλεί θ ENS και κατά 

τθν άφιξθ κατατίκεται Δθλωτικό και τα εμπορεφματα εναποκζτονται  ςτθν Αποκικθ Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ 

του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Λαυρίου. Εντόσ 14 θμερϊν τα εμπορεφματα μεταφορτϊνονται ςε πλοίο και 

μεταφζρονται ςτθν Ιταλία. Στθν περίπτωςθ αυτι και επειδι το πλοίο δεν είναι τακτικισ γραμμισ, κατατίκεται 

γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ. 

4. Εμπορεφματα  μεταφζρονται καλαςςίωσ από Ιταλία ςτον Λιμζνα Λαυρίου. Δεν ζχει αποςταλεί ENS γιατί 

ζρχονται από ενωςιακό λιμζνα. Κατατίκεται Δθλωτικό και τα εμπορεφματα εναποκζτονται  ςτθν Αποκικθ 

Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Λαυρίου. Εντόσ 14 θμερϊν τα εμπορεφματα 

μεταφορτϊνονται ςε πλοίο και μεταφζρονται ςτθν Τουρκία. Στθν περίπτωςθ αυτι κατατίκεται Γνωςτοποίθςθ 

Επανεξαγωγισ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X. ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

Πότε και ποφ απαιτείται θ υποβολι υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Ειςόδου, υνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου και 

Γνωςτοποίθςθσ Άφιξθσ.  

Σενάριο: 

o Το πλοίο Α δζνει ςτο λιμζνα τθσ Μαςςαλίασ, ςτο λιμζνα τθσ Αλεξάνδρειασ και κατόπιν ςτο λιμζνα τθσ 
Θεςςαλονίκθσ. Ο τελευταίοσ λιμζνασ φόρτωςθσ πριν από τθν πρϊτθ άφιξθ ςτθν Ζνωςθ ιταν ςτισ 
Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. 

o Μαςςαλία: Το πλοίο εκφορτϊνει εμπορεφματα αμερικανικισ καταγωγισ και φορτϊνει εμπορεφματα 
για τθν Αλεξάνδρεια και τθ Θεςςαλονίκθ. 

o Αλεξάνδρεια: Το πλοίο εκφορτϊνει εμπορεφματα αμερικανικισ καταγωγισ τα οποία κα 
μεταφορτωκοφν για το Λιμζνα Α (Λεμεςόσ). Επίςθσ, φορτϊνει εμπορεφματα για τθ Θεςςαλονίκθ και 
τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. 

o Θεςςαλονίκθ: Το πλοίο εκφορτϊνει εμπόρευμα αμερικανικισ καταγωγισ, εμπόρευμα από τθν 
Αλεξάνδρεια και εμπόρευμα από τθ Μαςςαλία. Φορτϊνει εμπόρευμα για τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου εμπορεφματοσ που ζχει ζρκει οδικϊσ από τθν Ουκρανία, μζςω ουμανίασ και 
Βουλγαρίασ. 

 

Πλα τα εμπορεφματα μεταφζρονται εντόσ εμπορευματοκιβωτίων. 

 

               

 

 

 

Πλοίο Α 

Λεμεςόσ 

Πλοίο Β Πλοίο Α 

Πλοίο Α 

Οδικϊσ 

Μαςςαλία 

Θεςςαλονίκθ 

Αλεξάνδρεια 

Προσ ΗΠΑ 

  Πλοίο Α 

Ουκρανία 
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1. Λιμζνασ Μαςςαλίασ 

1.α υνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου (ENS): 

o Απαιτείται υποβολι ENS ςτο Τελωνείο τθσ Μαςςαλίασ, από το μεταφορζα που εξζδωςε τθ καλάςςια 
φορτωτικι, τουλάχιςτον 24 ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ φόρτωςθσ ςτον ξζνο (ΘΡΑ) λιμζνα φόρτωςθσ, 
όλων των αποςτολϊν εμπορευματοκιβωτίων επί του πλοίου που κα ειςζλκει ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορευμάτων που κα παραμείνουν φορτωμζνα ςτο πλοίο 
(FROB cargo) για να εκφορτωκοφν ςτον επόμενο – μθ ενωςιακό – λιμζνα.  
 

1.β υνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου (EXS): 

o Δεν απαιτείται EXS για τα εμπορεφματα που κα παραμείνουν φορτωμζνα ςτο πλοίο.  
 

o Στισ περιπτϊςεισ που απαιτείται EXS, αυτι πρζπει να υποβάλλεται ςτο λιμζνα τθσ Μαςςαλίασ, για τα 
εμπορεφματα που φορτϊνονται ςτο πλοίο, εάν τα εμπορεφματα αυτά προορίηονται να 
μεταφορτωκοφν ςε κράτοσ – μθ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.1  Εάν για τα εμπορεφματα που 
φορτϊκθκαν ςτο πλοίο ςτο λιμζνα τθσ Μαςςαλίασ και προορίηονται να μεταφορτωκοφν ςε κράτοσ – 
μθ μζλοσ τθσ ΕΕ δεν απαιτείται θ υποβολι δεδομζνων αςφάλειασ και προςταςίασ, τότε πρζπει να 
υποβλθκεί Γνωςτοποίθςθ Επανεξαγωγισ ςτο Τελωνείο τθσ Μαςςαλίασ, πριν από τθν ζξοδο των 
εμπορευμάτων. Εάν τα εμπορεφματα που φορτϊκθκαν ςτο πλοίο ςτο λιμζνα τθσ Μαςςαλίασ 
παραμζνουν ςτο πλοίο (δεν εκφορτϊνονται) κατά τθν προςζγγιςθ του πλοίου ςτο μθ ενωςιακό 
λιμζνα, τότε δεν απαιτείται EXS. Ραρ’ όλα αυτά, εξακολουκεί να απαιτείται Γνωςτοποίθςθ 
Επανεξαγωγισ. 

o Ο μεταφορζασ που εξζδωςε τθ καλάςςια φορτωτικι είναι νομικά υπεφκυνοσ για τθν υποβολι EXS, 
όταν απαιτείται, ι Γνωςτοποίθςθσ Επανεξαγωγισ, πριν από τθν αναχϊρθςθ του πλοίου. 

 

1.γ Γνωςτοποίθςθ Άφιξθσ: 

o Ο διαχειριςτισ του πλοίου πρζπει να αποςτζλλει Γνωςτοποίθςθ Άφιξθσ πριν από τθν άφιξθ του 
πλοίου ςτο λιμζνα τθσ Μαςςαλίασ. Θ Γνωςτοποίθςθ Άφιξθσ, εκτόσ από τα βαςικά ςτοιχεία (τρόποσ 
μεταφοράσ ςτα ςφνορα, κωδικόσ χϊρασ του δθλωκζντοσ πρϊτου τελωνείου ειςόδου, κωδικόσ του 
δθλωκζντοσ πρϊτου τόπου άφιξθσ και κωδικόσ του πραγματικοφ πρϊτου τόπου άφιξθσ) πρζπει 
επίςθσ να περιλαμβάνει και είτε όλα τα MRN για όλεσ τισ ENS που ζχουν υποβλθκεί προγενζςτερα 
για τισ αποςτολζσ/φορτία που μεταφζρονται επί του πλοίου, είτε εναλλακτικά, τα αναγνωριςτικά 
ςτοιχεία ειςόδου (ςτοιχεία Entry Key), δθλαδι τα ςτοιχεία αναγνϊριςθσ του μεταφορικοφ μζςου 
(δθλαδι ο αρικμόσ ΙΜΟ του πλοίου) και τθν αναμενόμενθ θμερομθνία και ϊρα άφιξθσ ςτο δθλωκζν 
πρϊτο τελωνείο ειςόδου. Θ επιλογι μίασ εκ των δφο εναλλακτικϊν είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του 
διαχειριςτι του πλοίου.  

 

2. Λιμζνασ Αλεξάνδρειασ 
 

Μθ ενωςιακόσ λιμζνασ. 

 

 

 

 

                                                           
1  Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου δεν θα απαιτείται σε περιπτώσεις που προβλέπονται σε διεθνείς συμφωνίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. 
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3. Λιμζνασ Θεςςαλονίκθσ 

3.α ENS: 

o Απαιτείται υποβολι ENS από το μεταφορζα που εξζδωςε τθ καλάςςια φορτωτικι τουλάχιςτον δφο 
ϊρεσ πριν από τθν άφιξθ ςτο λιμζνα τθσ Θεςςαλονίκθσ. Οι ENS πρζπει να καλφπτουν όλα τα αγακά 
που μεταφζρονται με το πλοίο, είτε αυτά πρόκειται να παραμείνουν ςτο πλοίο, είτε πρόκειται να 
εκφορτωκοφν ςτο λιμζνα τθσ Θεςςαλονίκθσ. Ειδικότερα, οι ENS πρζπει να περιλαμβάνουν: α) τα 
εμπορεφματα που μεταφζρονταν με το πλοίο κατά τθν πρϊτθ του άφιξθ ςε ενωςιακό λιμζνα 
(Μαςςαλία), παρά το γεγονόσ ότι για εκείνα είχε ιδθ υποβλθκεί ENS ςτο λιμζνα αυτό, β) τα 
εμπορεφματα που φορτϊκθκαν ςτον πρϊτο λιμζνα (Μαςςαλία) και δεν εκφορτϊκθκαν ςτθν 
Αλεξάνδρεια και γ) τα εμπορεφματα που φορτϊκθκαν ςτθν Αλεξάνδρεια. 

o Εάν το πλοίο ερχόταν από άλλο ενωςιακό λιμζνα, τότε δεν κα απαιτείτο υποβολι ENS.   
 

3.β ENS για τα εμπορεφματα προζλευςθσ Ουκρανίασ: 

o Σε αυτό το παράδειγμα, τα εμπορεφματα που μεταφζρονται με άλλο μζςο μεταφοράσ (οδικϊσ) είναι 
ουκρανικισ προζλευςθσ. Συνεπϊσ, απαιτείται υποβολι ENS ςτο Τελωνείο του ΚΜ από το οποίο τα 
εμπορεφματα κα ειςζλκουν οδικϊσ ςτθν ΕΕ. 

o Εάν τα εμπορεφματα ιταν π.χ. ελβετικισ προζλευςθσ και μεταφζρονταν οδικϊσ ςτθ Θεςςαλονίκθ 
μζςω ενωςιακϊν οδικϊν αξόνων, τότε δεν κα απαιτείτο υποβολι ENS ςτο Τελωνείο του ΚΜ από το 
οποίο τα εμπορεφματα κα ειςζρχονταν ςτθν ΕΕ, λόγω τθσ ειδικισ ςυμφωνίασ μεταξφ ΕΕ και Ελβετίασ 
(κυμίηουμε ότι παρόμοια ςυμφωνία υπάρχει και μεταξφ ΕΕ και Νορβθγίασ).   

o Σε κάκε περίπτωςθ, τθν ευκφνθ για τθν υποβολι ENS για τα εν λόγω εμπορεφματα, τα οποία 
μεταφζρονται είτε οδικϊσ είτε ςιδθροδρομικϊσ, τθν ζχουν οι μεταφορείσ αυτϊν των μζςων 
μεταφοράσ και όχι ο καλάςςιοσ μεταφορζασ.   

 

 

3.γ Γνωςτοποίθςθ Άφιξθσ: 

o Απαιτείται υποβολι Γνωςτοποίθςθσ Άφιξθσ ςτο Τελωνείο του λιμζνα Θεςςαλονίκθσ, το αργότερο 
κατά τθν άφιξθ ςτον εν λόγω λιμζνα. Θ Γνωςτοποίθςθ Άφιξθσ, εκτόσ από τα βαςικά ςτοιχεία (τρόποσ 
μεταφοράσ ςτα ςφνορα, κωδικόσ χϊρασ του δθλωκζντοσ πρϊτου τελωνείου ειςόδου, κωδικόσ του 
δθλωκζντοσ πρϊτου τόπου άφιξθσ και κωδικόσ του πραγματικοφ πρϊτου τόπου άφιξθσ) πρζπει 
επίςθσ να περιλαμβάνει και είτε όλα τα MRN για όλεσ τισ ENS που ζχουν υποβλθκεί προγενζςτερα 
για τισ αποςτολζσ/φορτία που μεταφζρονται επί του πλοίου, είτε εναλλακτικά, τα αναγνωριςτικά 
ςτοιχεία ειςόδου (ςτοιχεία Entry Key), δθλαδι τα ςτοιχεία αναγνϊριςθσ του μεταφορικοφ μζςου 
(δθλαδι ο αρικμόσ ΙΜΟ του πλοίου) και τθν αναμενόμενθ θμερομθνία και ϊρα άφιξθσ ςτο δθλωκζν 
πρϊτο τελωνείο ειςόδου. Θ επιλογι μίασ εκ των δφο εναλλακτικϊν είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του 
διαχειριςτι του πλοίου. 

 

3.δ EXS: 

o Στισ περιπτϊςεισ που απαιτείται EXS, αυτι πρζπει να υποβλθκεί ςτο Τελωνείο του λιμζνα 
Θεςςαλονίκθσ για τα εμπορεφματα που φορτϊκθκαν ςτο πλοίο ςτον εν λόγω λιμζνα, με εξαίρεςθ τα 
εμπορεφματα που μεταφζρκθκαν οδικϊσ από τθν Ουκρανία, για τα οποία ζχει ιδθ υποβλθκεί ENS 
κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν Ζνωςθ και ο πράκτορασ είναι ςε κζςθ να παράςχει τισ απαιτοφμενεσ για 
τθν ENS πλθροφορίεσ ςτο τελωνείο του λιμζνα Θεςςαλονίκθσ (παρ’ όλα αυτά, εάν τα εμπορεφματα 
είχαν παραμείνει ςε προςωρινι εναπόκεςθ ςτον λιμζνα τθσ Θεςςαλονίκθσ πάνω από 14 θμζρεσ 
μζχρι να μεταφορτωκοφν ςτο πλοίο, ι εάν ςτο μεταξφ είχαν αλλάξει ο παραλιπτθσ ι ο προοριςμόσ 
των εμπορευμάτων εισ γνϊςθ του μεταφορζα, τότε και για αυτά τα εμπορεφματα κα απαιτείτο 
υποβολι EXS). Στθν περίπτωςθ που ο πράκτορασ δεν είναι ςε κζςθ να παράςχει τισ απαιτοφμενεσ 
για τθν ENS πλθροφορίεσ ςτο τελωνείο του λιμζνα Θεςςαλονίκθσ, πρζπει να υποβλθκεί EXS. Εάν τα 
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εμπορεφματα που φορτϊκθκαν ςτο πλοίο ςτο λιμζνα τθσ Θεςςαλονίκθσ δεν καλφπτονται από 
Διαςάφθςθ Εξαγωγισ ι EXS, τότε πρζπει να υποβλθκεί Γνωςτοποίθςθ Επανεξαγωγισ. 

o Αν υποκζςουμε ότι αντί τθσ Ουκρανίασ τα οδικϊσ αφιχκζντα ςτθ Θεςςαλονίκθ εμπορεφματα 
ερχόταν από τθν Ελβετία υπό κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ, εάν θ διλωςθ διαμετακόμιςθσ περιείχε τα 
υποχρεωτικά ςτοιχεία αςφάλειασ και προςταςίασ, τότε για τα εμπορεφματα αυτά δεν κα απαιτείτο 
υποβολι EXS κατά τθν ζξοδό τουσ από τθν ΕΕ, εφόςον το δθλωκζν ςτθ διλωςθ διαμετακόμιςθσ 
τελωνείο προοριςμοφ, είναι και αρμόδιο τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων ςτθν ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ. 

o Δεν απαιτείται υποβολι EXS για τα εμπορεφματα που παραμζνουν ςτο πλοίο (FROB cargo), αφοφ 
αυτά ζχουν ιδθ καλυφκεί με ENS.  

o Ο μεταφορζασ που εξζδωςε τθ καλάςςια φορτωτικι είναι νομικά υπεφκυνοσ για τθν υποβολι EXS, 
όταν αυτι απαιτείται, πριν από τθ φόρτωςθ των αγακϊν. Εάν δεν απαιτείται EXS, τότε πρζπει να 
υποβλθκεί Γνωςτοποίθςθ Επανεξαγωγισ πριν από τθν ζξοδο των αγακϊν. 

4. Λιμζνασ Λεμεςοφ 

υνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου και Γνωςτοποίθςθ Άφιξθσ: 

Σε αυτό το παράδειγμα, το πλοίο που ιρκε από τισ Θ.Ρ.Α. εκφορτϊνει εμπορεφματα προζλευςθσ Θ.Ρ.Α 

ςτο λιμζνα 2 (Αλεξάνδρεια) για μεταφόρτωςθ με προοριςμό το λιμζνα τθσ Λεμεςοφ. Οι διατυπϊςεισ για 

τθ μεταφορά των μεταφορτωκζντων εμπορευμάτων ςτον κυπριακό λιμζνα, όςον αφορά ςτθν υποβολι 

ENS, κα είναι παρόμοιεσ με αυτζσ που περιγράφτθκαν και ςτθν περίπτωςθ του λιμζνα τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, με τθ διαφορά ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, τθν ευκφνθ για τθν υποβολι ENS τυπικά τθν 

ζχει ο διαχειριςτισ του πλοίου ςτο οποίο μεταφορτϊκθκαν τα εμπορεφματα (Ρλοίο Β), ενϊ όςον αφορά 

ςτθν υποβολι Γνωςτοποίθςθσ Άφιξθσ, κα ακολουκθκοφν οι διαδικαςίεσ που ζχουν κεςπιςτεί από τθν 

Κυπριακι Δθμοκρατία. 
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