
1 

 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     Αζήλα, 16 Γεθεκβξίνπ 2013 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΔΟΓΩΝ  

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ.                     Αρ. Πρωη.: Γ19Γ 5042952 ΔΞ 2013 

Γ/ΝΗ  19η  –  ΣΜΗΜΑ Γ΄  

   

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10      ΠΡΟ :  Ως Π.Γ. 

  101 84  Αζήλα   

Πιεξνθνξίεο  : Φ. Καβαδαξάθε         

Σειέθσλν : 210 6987445   

FAX : 210 6987450   

Email : d19diadi@otenet.gr 

 

           

ΘΔΜΑ:    Κοινοποίηζη ηοσ Κανονιζμού 608/2013 ηοσ Δσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ και ηοσ 

σμβοσλίοσ ηης 12ης Ιοσνίοσ 2013 «ζτεηικά με ηην ηελωνειακή επιβολή ηων 

δικαιωμάηων διανοηηικής ιδιοκηηζίας και ηην καηάργηζη ηοσ κανονιζμού (ΔΚ) 

αριθ. 1383/2003 ηοσ σμβοσλίοσ».   

 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηνλ Καλνληζκφ 608/2013 (εθ΄εμήο Καλνληζκφο), κε ηνλ νπνίν 

αλακνξθψλεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ηεισλεηαθήο επηβνιήο ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο (ΓΓΗ) θαη θαηαξγείηαη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1383/2003 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζαο 

γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

Α. Ανηικείμενο και πεδίο εθαρμογής ηοσ Κανονιζμού. 

Ζ παξέκβαζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη 

ππνςία (εχινγεο ελδείμεηο) φηη ζην θξάηνο κέινο φπνπ βξίζθνληαη παξαβηάδνπλ Γηθαηψκαηα 

Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο (ΓΓΗ), φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηα νπνία: 

α) δηαζαθίδνληαη γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, εμαγσγή ή επαλεμαγσγή,  

β) εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ ή εμέξρνληαη απφ απηφ,  

γ) ηίζεληαη ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο ή ζε ειεχζεξε δψλε ή ειεχζεξε απνζήθε. 

Δμαηξνχληαη απφ ην πεδίν παξέκβαζεο ηνπ Καλνληζκνχ, νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 εκπνξεχκαηα πνπ παξαδίδνληαη γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία βάζεη ηνπ θαζεζηψηνο 

ρξεζηκνπνίεζεο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ άξζξν 82 ηνπ Καλ.(ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92, 

 αγαζά κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηαμηδησηψλ, 
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 νη παξαβηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξάλνκν παξάιιειν εκπφξην, ήηνη  εκπνξεχκαηα 

πνπ έρνπλ παξαζθεπαζζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ησλ δηθαησκάησλ αιιά δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά γηα πξψηε θνξά ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπ, 

 νη παξαβηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ «ππεξβάζεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα απφ παξαγσγή 

εκπνξεπκάησλ απφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ δένπζα εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαηφρνπ ησλ 

δηθαησκάησλ ΓΗ, ζε πνζφηεηα φκσο πνπ ππεξβαίλεη ηε ζπκθσλεζείζα κεηαμχ απηνχ ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ θαηφρνπ ησλ δηθαησκάησλ ΓΗ.  

 

Β. Αιηήζεις παρέμβαζης. 

Τπνβνιή αηηήζεσλ. 

Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο παξέκβαζεο είλαη ε Γηεχζπλζε 

Σεισλείσλ Αηηηθήο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Γξαθείν Γηθαζηηθνχ (Πιαηεία Αγίνπ Νηθνιάνπ, 

18510 Πεηξαηάο) θαη νη θάηνρνη ησλ ΓΓΗ θαζψο θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Καλνληζκνχ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ:  

α) «εζληθή αίηεζε», κε ηελ νπνία δεηείηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο λα 

αζθήζνπλ παξέκβαζε ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο ή 

β) «ελσζηαθή αίηεζε», κε ηελ νπνία δεηείηαη παξέκβαζε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πεξηζζφηεξσλ 

ηνπ ελφο θξαηψλ κειψλ.  

Ζ εζληθή ή ελσζηαθή αίηεζε παξέκβαζεο, ππνβάιιεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ 

εληχπνπ, πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ. Σν έληππν 

απηφ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εθηειεζηηθφ Καλνληζκνχ, ν νπνίνο έρεη εθδνζεί θαη ζα θνηλνπνηεζεί ακέζσο 

κεηά ηελ δεκνζίεπζή ηνπ, ε νπνία αλακέλεηαη έσο ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο αίηεζεο παξέκβαζεο αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη θνηλνπνηεζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζηνλ θάηνρν ΓΓΗ, ε αλαζηνιή ηεο παξάδνζεο ή ε 

δέζκεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ε ελ ιφγσ αίηεζε κπνξεί λα είλαη κφλν εζληθή θαη πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ζηελ Γ/λζε Σεισλείσλ Αηηηθήο εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηεο δέζκεπζήο ηνπο. 

 

Απνθάζεηο επί ησλ αηηήζεσλ παξέκβαζεο. 

Ζ Γηεχζπλζε Σεισλείσλ Αηηηθήο, θνηλνπνηεί ζηνλ αηηνχληα ηελ απφθαζε ηεο γηα ηελ έγθξηζε ή 

ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο εληφο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο. Ζ 

πξνζεζκία απηή δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα άιιεο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο, εθφζνλ δεηεζνχλ  

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Δθφζνλ ππνβάιιεηαη αίηεζε κεηά ηελ αλαζηνιή ηεο παξάδνζεο ή ηε 

δέζκεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, ε απφθαζε έγθξηζεο ή απφξξηςεο ηεο 

αίηεζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηνχληα εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο. 

Ζ Γηεχζπλζε Σεισλείσλ Αηηηθήο θαηαρσξεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα COPIS ηηο αηηήζεηο 

πνπ ππνβάιινληαη απφ 1/1/2014 θαη αθνινπζψληαο ηελ εθαξκνδφκελε έσο ζήκεξα ζηα πιαίζηα ηνπ 

Καλνληζκνχ 1383/2003 δηαδηθαζία, νθείιεη λα θνηλνπνηεί άκεζα:  



3 

 

α) ζηηο ειιεληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο θάζε απφθαζή ηεο επί εζληθήο ή θνηλνηηθήο αίηεζεο παξέκβαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε, αλάθιεζε, ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο θαζψο θαη θάζε άιιε απφθαζε 

πνπ ιακβάλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ επί ελσζηαθήο 

αίηεζεο παξέκβαζεο,   

β) ζηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ελσζηαθή αίηεζε, θάζε απφθαζή ηεο επί ελσζηαθήο αίηεζεο παξέκβαζεο γηα ηελ έγθξηζε, αλάθιεζε, 

ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο. 

Σν δηάζηεκα ηεο παξέκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο 

παξέκβαζεο, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζήο ηεο, 

κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηνπο έσο θαη έλα έηνο, κεηά απφ ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ αηηνχληνο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καλνληζκνχ. 

Ζ Γ/λζε Σεισλείσλ Αηηηθήο δχλαηαη λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο εζληθήο 

αίηεζεο παξέκβαζεο ή ζε αλαζηνιή ζην εζληθφ έδαθνο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ελσζηαθήο αίηεζεο, 

εάλ ην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε ε αίηεζε παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπνχο 

άιινπο, απφ απηνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 

παξείραλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ηελ  πνζφηεηα, ηελ θαηαγσγή θαη ηε θχζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ απνζηνιέα ησλ εκπνξεπκάησλ θ.ι.π.     

Δπηπιένλ, ε Γ/λζε Σεισλείσλ Αηηηθήο δχλαηαη λα πξνβεί ζε αλαζηνιή ηεο ηεισλεηαθήο 

παξέκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηαζηήκαηνο παξέκβαζεο πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηε ζρεηηθή απφθαζε 

έγθξηζεο παξέκβαζεο, εάλ ην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε ε αίηεζε παξέκβαζεο: 

 δελ ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Γ/λζε Σεισλείσλ Αηηηθήο ζηελ πεξίπησζε πνπ  έλα δηθαίσκα  ΓΗ 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ αίηεζε έπαπζε λα ηζρχεη, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο έπαπζε λα 

είλαη ην πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε παξέκβαζεο, ή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε παξέκβαζεο, 

 δελ επηζηξέςεη ηα δείγκαηα (άξζξν 19 παξ.3),  

 δελ θαιχςεη ηα έμνδα απνζήθεπζεο θαη θαηαζηξνθήο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη δελ πξνζθνκίζεη 

ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο κεηαθξάζεηο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε παξέκβαζεο,   

 ρσξίο βάζηκν ιφγν, δελ πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα λα εμαθξηβσζεί αλ έρεη 

παξαβηαζηεί ΓΓΗ ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία (άξζξα 22 παξ.3 θαη 25 παξ.9).  

 

Γ. Παρέμβαζη ηων Σελωνειακών Αρτών. 

 

1. Γιαδικαζία αναζηολής ηης παράδοζης ή δέζμεσζης ηων εμπορεσμάηων και καηαζηροθής 

ηοσς, πλην ηων περιπηώζεων ηων μικρών αποζηολών. 

 

1.1. Γιαδικαζία αναζηολής ηης παράδοζης ή δέζμεσζης ηων εμπορεσμάηων. 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο, εθφζνλ εληνπίζνπλ εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνςία φηη 

παξαβηάδνπλ ΓΓΗ, αλεμάξηεηα εάλ απηά θαιχπηνληαη απφ απφθαζε έγθξηζεο παξέκβαζεο ή φρη, 

πξέπεη: 
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 λα  πξνβαίλνπλ ζε αλαζηνιή ηεο παξάδνζεο ή ζε δέζκεπζή ησλ εκπνξεπκάησλ, δεηψληαο 

εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, πιεξνθνξίεο απφ ην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη εγθξηζεί ε 

αίηεζε παξέκβαζεο ή θαηά πεξίπησζε απφ ην πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε 

παξέκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ εηθαδφκελε παξαβίαζε ΓΓΗ [ζηελ πεξίπησζε ησλ αιινηψζηκσλ 

εκπνξεπκάησλ (άξζξν 2 ζεκείν 20), νη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ πξνβαίλνπλ ζε αλαζηνιή ηεο 

παξάδνζεο ή ζε δέζκεπζή ηνπο, εθφζνλ απηά δελ θαιχπηνληαη απφ εγθξηζείζα αίηεζε 

παξέκβαζεο],  

 λα θνηλνπνηνχλ ζηνλ δηαζαθηζηή ή ηνλ θάηνρν ησλ εκπνξεπκάησλ ηελ απφθαζε αλαζηνιήο 

ηεο παξάδνζεο ή δέζκεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ 

απφθαζή ηνπο απηή, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδηθαζία 

θαηαζηξνθήο ησλ εκπνξεπκάησλ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ Καλνληζκνχ,  

 θαη ηαπηφρξνλα, λα θνηλνπνηνχλ ηελ σο άλσ απφθαζή ηνπο θαη ζηο ππόζυπο ςπέπ ηος 

οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη παπέμβαζηρ ή θαηά πεξίπησζε, ζηο ππόζυπο πος δικαιούηαι να 

ςποβάλλει αίηηζη παπέμβαζηρ ζρεηηθά κε ηελ εηθαδφκελε παξαβίαζε ΓΓΗ (ψζηε λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζην πξφζσπν απηφ λα ππνβάιιεη ζηε ζπλέρεηα αίηεζε παξέκβαζεο).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (άξζξν 2 ζεκείν 14), σο θάηνρνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, κεηαμχ άιισλ, ζεσξείηαη θαη θάζε πξφζσπν πνπ αζθεί θπζηθφ έιεγρν επί ησλ 

εκπνξεπκάησλ, φπσο είλαη θαη νη κεηαθνξείο πνπ αζθνχλ εμνπζία επί ησλ εκπνξεπκάησλ δπλάκεη 

ζχκβαζεο κεηαθνξάο. 

Μεηά ηελ άζθεζε ηεο ηεισλεηαθήο παξέκβαζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε αλαζηνιή ηεο παξάδνζεο 

ή ηελ δέζκεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο: 

 παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηζεψξεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ηεινχλ ππφ αλαζηνιή 

παξάδνζεο ή δέζκεπζε, ηφζν ζηνλ δηαζαθηζηή ή θάηνρν ησλ εκπνξεπκάησλ, φζν θαη ζην 

πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη εγθξηζεί ε αίηεζε παξέκβαζεο,  

 πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεςία αληηπξνζσπεπηηθή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απνζηέιινπλ ηα 

δείγκαηα ζηο ππόζυπο ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη παπέμβαζηρ, θαηφπηλ αίηεζήο 

ηνπ, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε απηψλ κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ εγθξηζείζα αίηεζε παξέκβαζεο, 

νη ηεισλεηαθέο αξρέο επηηξέπνπλ ηελ παξάδνζε ή αίξνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο ακέζσο κεηά ηε 

δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ, εθφζνλ: 

α) δελ εληνπίζνπλ εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ αλαζηνιή ηεο παξάδνζεο ή ηε 

δέζκεπζή ησλ εκπνξεπκάησλ, ην πξφζσπν ην νπνίν δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εηθαδφκελε παξαβίαζε δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ή  

β) δελ ππνβιεζεί αίηεζε παξέκβαζεο ζηελ Γ/λζε Σεισλείσλ Αηηηθήο εληφο ηεζζάξσλ (4)  

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξάδνζεο ή ηεο δέζκεπζήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ή  

γ)  απνξξηθζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Σεισλείσλ Αηηηθήο ε ππνβιεζείζα εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο αίηεζε παξέκβαζεο.  
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1.2. Γιαδικαζία καηαζηροθής ηων εμπορεσμάηων – περιπηώζεις πρόωρης παράδοζής 

ηοσς.  

Σα εκπνξεχκαηα ηα νπνία έρνπλ δεζκεπηεί ή έρεη αλαζηαιεί ε άδεηα παξάδνζήο ηνπο, δχλαηαη λα 

θαηαζηξέθνληαη ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ πξνζψπνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη 

εγθξηζεί ε αίηεζε παξέκβαζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εμαθξηβσζεί βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο εάλ 

έρεη παξαβηαζηεί δηθαίσκα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) ηο ππόζυπο ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη παπέμβαζηρ, επηβεβαηψζεη γξαπηψο ζηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ή ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ 

πεξίπησζε αιινηψζηκσλ εκπνξεπκάησλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξάδνζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή ηεο δέζκεπζήο ηνπο, φηη θαηά ηελ πεπνίζεζή ηνπ, έρεη παξαβηαζηεί ζρεηηθφ δηθαίσκα  

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπκθσλεί λα θαηαζηξαθνχλ ηα εκπνξεχκαηα, 

β) ν δηαζαθηζηήο ή ν θάηνρνο ησλ εκπνξεπκάησλ επηβεβαηψζεη γξαπηψο ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, 

εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ή ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ πεξίπησζε αιινηψζηκσλ 

εκπνξεπκάησλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξάδνζεο ή ηεο δέζκεπζήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, φηη ζπκθσλεί λα θαηαζηξαθνχλ ηα εκπνξεχκαηα. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ηελ 

δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ζεσξήζνπλ φηη ν δηαζαθηζηήο ή ν θάηνρνο ησλ εκπνξεπκάησλ ζπκθσλεί λα 

θαηαζηξαθνχλ ηα εκπνξεχκαηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφο, εληφο ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ, νχηε 

επηβεβαηψζεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φηη ζπκθσλεί κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπο, νχηε θνηλνπνηήζεη ηελ 

αληίξξεζή ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε απινπνηεκέλε δηαδηθαζία ηεο θαηαζηξνθήο ησλ εκπνξεπκάησλ δελ 

νινθιεξψλεηαη εθφζνλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θξίλνπλ φηη δελ ηεθκαίξεηαη ε ζπκθσλία ηνπ δηαζαθηζηή 

ή ηνπ θαηφρνπ ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηο ππόζυπο 

ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί αίηηζη παπέμβαζηρ πξέπεη λα αζθήζεη ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα κέζα 

γηα λα δηαπηζησζεί φηη έρεη παξαβηαζηεί ζρεηηθφ ΓΓΗ ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη λα 

ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην αξκφδην ηεισλείν εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ (δπλαηφηεηα παξάηαζεο 

έσο θαη δέθα εξγάζηκεο εκέξεο), ή ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ αιινηψζηκσλ 

εκπνξεπκάησλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξάδνζεο ή ηεο δέζκεπζήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

Δπηπιένλ, γηα νξηζκέλεο κφλν πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ ΓΓΗ (Γηθαίσκα ζρεδίνπ ή ππνδείγκαηνο, 

Γηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, Τπνδείγκαηνο ρξεζηκφηεηαο ή ηνπνγξαθίαο πξντφλησλ εκηαγσγψλ ή 

δηθαίσκα επί θπηηθήο πνηθηιίαο), νη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαηαη λα επηηξέςνπλ ηελ παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή λα άξνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή ή ηνπ θαηφρνπ ηνπ 

εκπνξεχκαηνο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηνπ ΓΓΗ έρεη αζθήζεη ηα πξνβιεπφκελα 

έλδηθα κέζα κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί αλ έρεη παξαβηαζηεί ζρεηηθφ ΓΓΗ, εθφζνλ: 

 θαηαηεζεί ζρεηηθή εγγχεζε απφ ηνλ δηαζαθηζηή ή ηνλ θάηνρν ησλ εκπνξεπκάησλ, ην πνζφ ηεο 

νπνίαο θαιχπηεη ηα ζπκθέξνληα ηος πποζώπος ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη 

παπέμβαζηρ,   
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 δελ έρνπλ ιεθζεί ζπληεξεηηθά κέηξα επί ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην, ζην 

νπνίν έρεη πξνζθχγεη ηο ππόζυπο ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη παπέμβαζηρ,  

 νινθιεξσζνχλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο   

  

2. Διαδικαζία αναζηολής ηης παράδοζης ή δέζμεσζης ηων εμπορεσμάηων μικρών αποζηολών 

και καηαζηροθής ηοσς – περιπηώζεις πρόωρης παράδοζής ηοσς.  

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξαβηάδνπλ ΓΓΗ αιιά κφλν ζηα 

παξαπνηεκέλα ή πεηξαηηθά εκπνξεχκαηα, κε εμαίξεζε ηα αιινηψζηκα, ηα νπνία απνζηέιινληαη κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ ή ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο.  

Οη κηθξέο απηέο απνζηνιέο (άξζξν 2 ζεκείν 19 ηνπ Καλνληζκνχ), πεξηιακβάλνπλ εκπνξεχκαηα 

έσο ηξία ηεκάρηα ή έρνπλ κεηθηφ βάξνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηφγξακκα.   

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεισλεηαθή παξέκβαζε, 

πξέπεη ηα εκπνξεχκαηα απηά λα θαιχπηνληαη απφ απφθαζε έγθξηζεο αίηεζεο παξέκβαζεο θαη ηο 

ππόζυπο ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη παπέμβαζηρ, λα έρεη δεηήζεη ζηελ αίηεζε ηνπ, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία.  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο, εθφζνλ έρνπλ ππνςία φηη ηα εκπνξεχκαηα κηθξψλ απνζηνιψλ είλαη 

παξαπνηεκέλα ή πεηξαηηθά, αλαζηέιινπλ ηελ παξάδνζε ηνπο ή πξνβαίλνπλ ζηε δέζκεπζή ηνπο θαη 

θνηλνπνηνχλ ηελ απφθαζή ηνπο απηή ζηνλ δηαζαθηζηή ή ηνλ θάηνρν ησλ εκπνξεπκάησλ, εληφο κίαο 

(1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ιήςε ηεο σο άλσ απφθαζεο, γλσζηνπνηψληαο ηνπ ηαπηφρξνλα:  

α) ηελ πξφζεζε ηνπο λα θαηαζηξέςνπλ ηα εκπνξεχκαηα θαη  

β) ην δηθαίσκα ηνπ δηαζαθηζηή ή ηνπ θαηφρνπ ησλ εκπνξεπκάησλ λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ εληφο 

δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξάδνζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή ηεο δέζκεπζήο ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, δελ πξνβιέπεηαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο λα θνηλνπνηνχλ ηελ αλαζηνιή ηεο 

παξάδνζεο ή ηεο δέζκεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηο ππόζυπο ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί η 

αίηηζη παπέμβαζηρ νχηε λα πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεςία θαη δηάζεζε ησλ δεηγκάησλ γηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε, ζην ελ ιφγσ πξφζσπν. 

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξάδνζεο ή ηεο δέζκεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα 

εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ, εάλ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο δέζκεπζεο ή αλαζηνιήο ηεο παξάδνζεο, ν δηαζαθηζηήο ή ν θάηνρνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ επηβεβαηψζεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φηη ζπκθσλεί λα θαηαζηξαθνχλ ηα 

εκπνξεχκαηα.  

ε πεξίπησζε πνπ ν δηαζαθηζηήο ή ν θάηνρνο ησλ εκπνξεπκάησλ, εληφο ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο, νχηε επηβεβαηψζεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φηη ζπκθσλεί λα θαηαζηξαθνχλ ηα 

εκπνξεχκαηα, νχηε θνηλνπνηήζεη ηελ αληίξξεζή ηνπ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ φηη 

ν δηαζαθηζηήο ή ν θάηνρνο ησλ εκπνξεπκάησλ ζπκθσλεί λα θαηαζηξαθνχλ ηα εκπνξεχκαηα. 

Με ηελ θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ, νη  ηεισλεηαθέο αξρέο παξέρνπλ ζηο ππόζυπο ςπέπ 

ηος οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη παπέμβαζηρ, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 
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πξαγκαηηθφ ή ηνλ εηθαδφκελν αξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ θαη ηε θχζε ηνπο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε απινπνηεκέλε δηαδηθαζία ηεο θαηαζηξνθήο ησλ εκπνξεπκάησλ δελ 

νινθιεξψλεηαη εθφζνλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θξίλνπλ φηη δελ ηεθκαίξεηαη ε ζπκθσλία ηνπ δηαζαθηζηή 

ή ηνπ θαηφρνπ ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη πξνθεηκέλνπ 

λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην ππόζυπο ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί αίηηζη παπέμβαζηρ λα 

πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα λα δηαπηζησζεί φηη έρεη παξαβηαζηεί ζρεηηθφ ΓΓΗ ζχκθσλα κε 

ηελ εζληθή λνκνζεζία, ην ηεισλείν νθείιεη λα  ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην ελ ιφγσ πξφζσπν γηα ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ θχζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Δπίζεο ην ηεισλείν θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ  πποζώπος ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη 

παπέμβαζηρ δχλαηαη λα παξέρεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο  παξαιήπηεο, απνζηνιείο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ θ.ι.π.   

Δάλ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ σο άλσ ελεκέξσζε/θνηλνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηα εκπνξεχκαηα πιεξνθνξηψλ δελ αζθεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα κέζα γηα λα 

δηαπηζησζεί φηη έρεη παξαβηαζηεί ζρεηηθφ ΓΓΗ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο επηηξέπνπλ ηελ παξάδνζε ή 

αίξνπλ ηελ δέζκεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο ησλ εκπνξεπκάησλ, απηή  πξαγκαηνπνηείηαη ππφ 

ηνλ έιεγρν ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο θαη ηα έμνδα ηεο θαηαζηξνθήο, ηεο δηαρείξηζεο (απνζηνιή 

δεηγκάησλ, ηερληθέο αλαιχζεηο) θαη απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, βαξχλνπλ ηο ππόζυπο ςπέπ ηος 

οποίος  έσει εγκπιθεί η αίηηζη παπέμβαζηρ. 

Σέινο, ζαο γλσξίδνπκε φηη νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί βάζεη ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1383/2003, 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα ην δηάζηεκα παξέκβαζεο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, φπσο απηφ έρεη θαζνξηζηεί 

ζηελ απφθαζε έγθξηζήο ηεο, φκσο γηα νπνηαδήπνηε παξάηαζε ηζρχνο ηνπο απφ 1/1/2014, ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζεί λέα αίηεζε παξέκβαζεο κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 608/2013. Αληηζέησο, ε επέθηαζε ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί βάζεη ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1383/2003 θαη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεισλεηαθήο παξέκβαζεο γηα ηηο κηθξέο απνζηνιέο (άξζξν 26 ηνπ Καλνληζκνχ), δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνβνιή ζηελ Γ/λζε Σεισλείσλ Αηηηθήο ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ην ππόζυπο 

ςπέπ ηος οποίος έσει εγκπιθεί η αίηηζη παπέμβαζηρ, ζηελ νπνία πξέπεη λα δειψλνληαη ηα αθφινπζα: 

«Ζηηώ ηην εθαπμογή ηηρ διαδικαζίαρ ηος άπθπος 26 ηος Κανονιζμού (ΕΕ) 608/2013 και ζςμθυνώ να 

καλύτυ ηα έξοδα καηαζηποθήρ ηυν εμποπεςμάηυν βάζει ηηρ διαδικαζίαρ αςηήρ». 

Παρακαλούμε για ηις καηά λόγο αρμοδιόηηηας εμέργειές ζας. 

 

 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Αθξηβέο αληίγξαθν  

 

Ο Τμηματάρχης 

ΟΦΗΑ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Α.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ :  

 

1) Όλες οι Σελωνειακές Περιθέρειες (για ενημέρωζη ηων Σελωνείων αρμοδιόηηηάς ηοσς) 
2) Όλα ηα Σελωνεία 

 

Β.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
1.1 Γελ. Γ/λζε Οηθ. Δπηζ/ζεο 

α. Γ/λζε Δπηζ/ζεο Τπεξεζηψλ 

β. Οηθ. Δπηζ/ζεηο (έδξεο ηνπο) 

1.2 . Γ. Ο. Δ. (Κ. Τ. & Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο απηνχ) 

2. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Π..Σ., Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο e-εθαξκνγέο (Σκήκα Γ’) 
3. ΔΛ.Τ.Σ. Αζελψλ & Θεζζαινλίθεο 
4. Δπηζεσξήζεηο Σεισλείσλ – Έδξεο απηψλ 
5. Τπ. Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θαη γξαθείν 

ΤΚΑΠ (Πι. Κάληγθνο, 101 81, Αζήλα) 
6. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο 
7. Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα Διιάδαο 
8. Δπαγγεικαηηθά θαη Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα 
9. Γηθεγνξηθνί χιινγνη Διιάδαο 
10. Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (Μεηζφβνπ 5, 106 82 Αζήλα) 
11. Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (Παληαλάζζεο 5, 121 25, Μαξνχζη) 
12. Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο Α.Δ. (άκνπ 51 θαη 

Φξαγθνθιεζηάο, 151 25, Μαξνχζη) 
13. Δκπνξηθνί χιινγνη 
14. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο 
15. χιινγνη Δθηεισληζηψλ 
16. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ 
17. Παλειιήληνο χιινγνο Δμαγσγέσλ 
18. χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.) 
19. Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ 
20. χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, Θεζ/λίθε) 
21. Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Μαξίλνπ Αληχπα 86 - 88, 163 46 - Ζιηνχπνιε) 
22. World Brands Association (WBA), Βνπιηαγκέλεο 112 & Εακάλνπ 1, 166 74 – Γιπθάδα. 
23. ΟΛΠ 

24. ΟΛΘ 

25. ΣΕΠ 

 

Γ.  ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ.  
5. Γ/λζε 19ε – Γ’ Σκήκα (ζε 15 αληίγξαθα),  
6. Γ/λζε 19ε - Α’ Σκήκα, Β΄ Σκήκα, Γ’ Σκήκα (απφ 1 αληίγξαθν) 
7. Γ/λζεηο : 33ε,18ε, 17ε, Δ.Φ.Κ. (απφ 3 αληίγξαθα) 
8. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ (Γ.Ο..) / Β' ηκήκα (ζε 2 αληίγξαθα) 


