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    ΘΔΜΑ : « Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία απφδεημεο  ηεο  Πξνηηκεζηαθήο Καηαγσγήο ή  ηεο 

Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ  απφ Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα θαη θαζνξηζκφο 

αξκνδηφηεηαο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα ». 

 

  ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

1. Έρνληαο ππφςε: 

α)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20, παξ.3 ζηνηρεία δ 

θαη ε ηνπ θαλ. (ΔΟΚ) 2913/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «πεξί ζεζπίζεσο 

Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα». 

β)Σα Πξσηφθνιια Καηαγσγήο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζε Πξνηηκεζηαθέο πκθσλίεο πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε Κνηλφηεηα κε νξηζκέλεο ηξίηεο ρψξεο, ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ εμαγσγέα ζην 

εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν. 

γ)Σν Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο ηεο ππ’ αξηζκ. 2001/822/ΔΚ/27-11-2001 Απφθαζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ, γηα ηε ζχλδεζε ησλ Τπεξπφληησλ Υσξψλ θαη Δδαθψλ κε ηελ Δπξσπατθή 
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Κνηλφηεηα, ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο 

θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ εμαγσγέα ζην εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν. 

δ)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92, θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο 

θαηαγσγήο πνπ εθαξκφδνληαη  είηε ζε πξντφληα θαηαγσγήο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηα 

νπνία εηζάγνληαη ζηελ Κνηλφηεηα ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Γεληθεπκέλσλ Πξνηηκήζεσλ 

(.Γ.Π.) είηε ζε πξντφληα  ρσξψλ θαη εδαθψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, πνπ εθαξκφδεη ππέξ 

απηψλ κνλνκεξψο Πξνηηκεζηαθφ Καζεζηψο ε Κνηλφηεηα θαη πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ εμαγσγέα ζην 

εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν.  

ε)Σν Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1528/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20-12-2007, 

πεξί εθαξκνγήο, ζηα πξντφληα θαηαγσγήο νξηζκέλσλ ρσξψλ κειψλ ηεο νκάδαο θξαηψλ 

Αθξηθήο, Καξατβηθήο θαη Δηξεληθνχ (ΑΚΔ), ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

πκθσλίεο Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο ή ζηηο πκθσλίεο πνπ νδεγνχλ ζηε ζχλαςε 

ηέηνησλ πκθσληψλ, ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 

απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ εμαγσγέα ζην εκπνξηθφ ηηκνιφγην ή ζε θάζε 

εκπνξηθφ έγγξαθν.   

ζη)Σν Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο ηεο πκθσλίαο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο (Νφηηα Κνξέα), ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο κε Γήισζε Καηαγσγήο ηνπ εμαγσγέα ζην εκπνξηθφ 

ηηκνιφγην ή ζε θάζε εκπνξηθφ έγγξαθν.  

 δ)Σελ απφθαζε 1/2006 (άξζξν 11) ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο-Σνπξθίαο, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηεο 

Απφθαζεο αξηζ. 1/95 ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο Δ.Κ.- Σνπξθίαο, ε νπνία πξνβιέπεη 

δπλαηφηεηα απφδεημεο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ A.TR. κε 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία. 

ε)Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1207/2001 (L 24/29-01-2008) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο  

Έλσζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηεπθφιπλζεο ηεο 

έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο EUR 1, πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο EUR-MED , ηεο 

ζχληαμεο δειψζεσλ ηηκνινγίνπ θαη ηεο ζχληαμεο δειψζεσλ ηηκνινγίνπ EUR-MED θαη ηεο 

έθδνζεο νξηζκέλσλ αδεηψλ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ 

ηηο πξνηηκεζηαθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη νξηζκέλσλ ρσξψλ. 

 ζ)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2690/1999,  πεξί άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (ΦΔΚ 

45/Α/9-3-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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  η)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 284/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Φ.Δ.Κ. 128/Α/88), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

θ)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 551/1988 «Οξγαληζκφο Ννκαξρηψλ (Οξγάλσζε νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ) » (Φ.Δ.Κ. Α/259), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

ι) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη 

ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 

98/Α΄/22-04-2005) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα». 

κ)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 180 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 2960/01 πεξί Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα. 

 

2. Δθηηκψληαο ην γεγνλφο φηη: 

α) H πξνψζεζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο ζπλαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ 

εθαξκνγή απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο ή ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

β) Βάζεη ηεο απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη, ηφζν ζε νξηζκέλεο Πξνηηκεζηαθέο 

πκθσλίεο, φζν θαη ζηνλ Δθαξκνζηηθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα θαζψο θαη ζηνλ Καλνληζκφ θαη  

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 1β,  1γ,1δ θαη  1ε,  είλαη 

δπλαηφλ, ε απφδεημε ηεο θαηαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ λα παξέρεηαη κε ζρεηηθή δήισζε 

ηνπ «Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα»  ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθφ 

έγγξαθν (Γήισζε Σηκνινγίνπ), ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαγσγήο θαη 

αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ.  

γ) Bάζεη ησλ Πξσηνθφιισλ Καηαγσγήο ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν 

(ΔΟΥ) θαζψο θαη ησλ Δπξσκεζνγεηαθψλ πκθσληψλ χλδεζεο ηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο 

Εψλεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο αθελφο θαη ηεο Αιγεξίαο, ηεο 

Αηγχπηνπ, ησλ Νήζσλ Φεξφε, ηεο Ηζιαλδίαο , ηεο πξίαο, ηνπ Ηζξαήι, ηεο Ηνξδαλίαο,  ηνπ 

Μαξφθνπ, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Διβεηίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ληρηελζηάηλ), ηεο 

Σπλεζίαο, ηεο Σνπξθίαο (πκθσλία Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη πκθσλία Γεσξγηθψλ), ηεο 

Γπηηθήο Όρζεο θαη ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο θαη ηνπ Ληβάλνπ, αθεηέξνπ, είλαη επίζεο δπλαηφλ, 

νη Σεισλεηαθέο Αξρέο λα επηηξέπνπλ ζε «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα»  λα ζπληάζζεη, αλαιφγσο 

ηεο πεξίπησζεο, «Γειψζεηο Σηκνινγίνπ» ή   «Γειψζεηο Σηκνινγίνπ EUR-MED» ζην 

ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία 

ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ. 

δ) Bάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο (άξζξν 17) ηεο πκθσλίαο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο (Νφηηα Κνξέα) (ΔΔ L 127/14-05-2011),  
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νη Σεισλεηαθέο Αξρέο επηηξέπνπλ ζε «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» λα ζπληάζζεη «Γειψζεηο 

Καηαγσγήο» ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν  εκπνξηθφ έγγξαθν, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ. 

ε) Bάζεη ηνπ άξζξνπ 11  ηεο Απφθαζεο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο  

   Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο-Σνπξθίαο, είλαη δπλαηφλ, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο λα επηηξέπνπλ ζε 

«Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο A.TR., ρσξίο λα πθίζηαηαη 

ππνρξέσζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα πξνζθνκίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά γηα ζεψξεζε ζην Σεισλείν 

θαηά ην ρξφλν ηεο εμαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

ζη) Βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1207/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε 

Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα δχλαηαη λα εθδίδεηαη απφ ην Κξάηνο Μέινο ηεο έδξαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα ηζρχεη θαη ζηα ππφινηπα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. 

δ) Δίλαη αλάγθε λα θαζνξηζηνχλ ηφζν νη αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

ηνπ «Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», φζν θαη εθείλεο  νη νπνίεο ζα είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ 

έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε ρξήζε ηεο άδεηαο απφ ηνπο «Δγθεθξηκέλνπο 

Δμαγσγείο».  

ε) Ζ αξηζ. Γ. 1622/931/20-12-01 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 13/Β/14-01-   

2002) πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί,  πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Πξνηηκεζηαθήο Καηαγσγήο θαη ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ 

Δκπνξεπκάησλ. 

ζ) Σελ αξηζκ Y25 / 06-12-2011 (ΦΔΚ 2792/B΄/ 08-12-2011) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί 

θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε 

θαη Παληειή Οηθνλφκνπ. 

 η) Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο  απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

                                                          ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Άξζξν 1 
Πεδίν Δθαξκνγήο  
 
1. Ζ, θαηά  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, απινπνηεκέλε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαγσγήο απφ  «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» κε δήισζε ζην ηηκνιφγην ή ζε 

άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζην εμήο 

ζα απνθαιείηαη  «Γήισζε Σηκνινγίνπ», εθαξκφδεηαη ηφζν ζηηο Πξνηηκεζηαθέο πκθσλίεο πνπ 

έρεη ζπλάςεη ε Κνηλφηεηα κε νξηζκέλεο ηξίηεο ρψξεο, φζν θαη ζηα Απηφλνκα Πξνηηκεζηαθά 
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Καζεζηψηα ππέξ νξηζκέλσλ ρσξψλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πξνηηκεζηαθψλ θαζεζηψησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2.Ζ, θαηά  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, απινπνηεκέλε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαγσγήο απφ  «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» κε δήισζε ζην ηηκνιφγην ή ζε 

άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, πνπ ζην εμήο 

ζα απνθαιείηαη «Γήισζε Σηκνινγίνπ EUR-MED», εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ησλ 

Δπξσκεζνγεηαθψλ πκθσληψλ χλδεζεο ηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο Διεπζέξσλ 

πλαιιαγψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο ν θαλφλαο ηεο 

δηαγψληαο ζψξεπζεο θαηαγσγήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ κίαο εθ ησλ αθφινπζσλ ρσξψλ: 

Αιγεξίαο, ηεο Αηγχπηνπ, ησλ Νήζσλ Φεξφε, ηνπ Ηζξαήι, ηεο Ηνξδαλίαο,  ηνπ Μαξφθνπ,  ηεο 

Σπλεζίαο, ηεο πξίαο, ηεο Γπηηθήο Όρζεο θαη ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο, θαη ηνπ Ληβάλνπ. 

3.Ζ, θαηά  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, απινπνηεκέλε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο ηεο θαηαγσγήο απφ  «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα» κε δήισζε ζην ηηκνιφγην ή ζε 

άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη «Γήισζε Καηαγσγήο», ρξεζηκνπνηείηαη 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο  Ν. 

Κνξέαο. 

4. Ζ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία 

ζεψξεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο A.TR. απφ «Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα», εθαξκφδεηαη 

ζην πιαίζην ηεο Απνθάζεσο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο Δ.Κ.-Σνπξθίαο. 

 

Άξζξν 2 
Οξηζκνί  
 

    α) Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία  απφδεημεο ηεο πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο. 

    Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε απφδεημε ηεο  πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο ησλ πξντφλησλ 

παξέρεηαη κε δήισζε ηνπ «Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν απνζηνιήο ή ζε 

άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν («Γήισζε  Σηκνινγίνπ», «Γήισζε  Σηκνινγίνπ EUR-MED» ή 

«Γήισζε Καηαγσγήο»), αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ εμαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε ησλ αξκφδησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ .  

    β) Απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία  απφδεημεο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο  

    Ζ απφδεημε ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ Δκπνξεπκάησλ κε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ 

Κπθινθνξίαο A.TR. ρσξίο λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ εμαγσγέα λα ηα πξνζθνκίδεη, γηα 

ζεψξεζε ζην αξκφδην Σεισλείν  θαηά ην ρξφλν εμαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

    γ) «Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο» γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαγσγήο.    

Κάζε εμαγσγέαο, ζηνλ  νπνίν, θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο, 

αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, «Γειψζεσλ  Σηκνινγίνπ», «Γειψζεσλ  Σηκνινγίνπ EUR-MED» ή 
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«Γειψζεσλ Καηαγσγήο» γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο, αλεμαξηήησο ηεο 

αμίαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε ησλ αξκφδησλ 

Σεισλεηαθψλ Αξρψλ.         

    δ) «Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο» γηα ηελ απφδεημε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο.    

Κάζε εμαγσγέαο, ζηνλ  νπνίν, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο A.TR., ρσξίο λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε  λα 

ηα πξνζθνκίδεη γηα ζεψξεζε ζην Σεισλείν θαηά ην ρξφλν ηεο εμαγσγήο.  

    ε) Αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα ηε ρνξήγεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». 

    Ζ Σεισλεηαθή Αξρή ζηελ νπνία αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα παξαιαβήο ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε  

«Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», θαη ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ εμέηαζε ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ έθδνζήο ηεο θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απ’ απηήλ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εθδίδεη, απνξξίπηεη ή αλαθαιεί ηελ άδεηα ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Πξνηηκεζηαθψλ Καζεζηψησλ θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη 

ζηελ παξνχζα Απφθαζε.   

ζη) Σεισλείν Διέγρνπ. 

Σν Σεισλείν (ή ηα Σεισλεία)  πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ  παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ρξήζεο ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» θαζψο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ηαθηηθψλ 

θαη εθηάθησλ ειέγρσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Πξνηηκεζηαθψλ Καζεζηψησλ. 

 

Άξζξν 3 
Αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα ηε έθδνζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ 
Δμαγσγέα». 
 

1. Αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο,  ηελ έθδνζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο 

«Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», νξίδεηαη  ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα  ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα 

ηεο νπνίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμαγσγέαο. 

Ωο ηφπνο  εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα νξίδεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ή  ηα ππνθαηαζηήκαηα 

απηήο, φπνπ ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ινγηζηηθέο εγγξαθέο. 

2. Καηά ην ζηάδην έθδνζεο θαη επαλεμέηαζεο ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», νη 

Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο ζπλεπηθνπξνχληαη άκεζα ή έκκεζα, σο πξνο ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, απφ ηελ αξκφδηα ΔΛΤΣ ζηε ρσξηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμαγσγέαο θαζψο θαη απφ ην αξκφδην 

Σεισλείν Διέγρνπ. 

    3.  Ζ Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα νξίδεη ην/ηα  Σεισλείν/α Διέγρνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο δήισζεο   

    ηνπ ελδηαθεξφκελνπ εμαγσγέα. 
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Άξζξν 4 
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα»  
 

    1. H «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ρνξεγείηαη ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο ζηηο Πξνηηκεζηαθέο  

Υψξεο ζην πιαίζην ησλ Πξνηηκεζηαθψλ πκθσληψλ ΔΔ-Σξίησλ Υσξψλ θαη ησλ Απηφλνκσλ 

Γαζκνινγηθψλ Πξνηηκεζηαθψλ Καζεζηψησλ θαη πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο: 

α) Πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά εμαγσγέο πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ε θαηαγσγή, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

θαλφλσλ Καηαγσγήο, παξακέλεη ε ίδηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

β) Σα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία επηηξέπνπλ ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο λα ειέγρνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε 

ηηο ρψξεο απηέο. 

γ) Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξέο ή επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο ή θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

δ) Παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα ζην Σεισλείν Διέγρνπ ή ζε άιιε Διεγθηηθή Σεισλεηαθή Αξρή, γηα 

ηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηαγφκελνπ ραξαθηήξα ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ θαη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο Καηαγσγήο, 

ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαγφξεπζε επηζηξνθήο δαζκψλ φπσο θαη ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο «πεξί δειψζεσλ πξνκεζεπηή».         

    2. H «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» γηα ηελ απφδεημε ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο 

πλεξγαζίαο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο-Σνπξθίαο, ρνξεγείηαη ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 

α) Πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά εμαγσγέο ζηελ Σνπξθία. 

β) Σα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία επηηξέπνπλ ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο λα ειέγρνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε 

ηε ρψξα απηή. 

γ) Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξέο ή επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο ή θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

δ) Παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα ζην Σεισλείν Διέγρνπ ή ζε άιιε Διεγθηηθή Σεισλεηαθή Αξρή γηα 

ηελ επαιήζεπζε ηνπ θαζεζηψηνο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

 

     

Άξζξν 5 
Αίηεζε  γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» 
 

    1)Ζ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 
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 φλνκα, δηεχζπλζε, ΑΦΜ, θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο θαη 

βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο ζην κεηξψν εμαγσγέσλ, 

 γλσζηνπνίεζε ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο, 

 γλσζηνπνίεζε ηνπ/ησλ Σεισλείνπ/σλ Δμαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

 πιήξε πεξηγξαθή θαη αθξηβή δαζκνινγηθή θιάζε ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ, 

 πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε είλαη θαη 

παξαγσγφο ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγεη, 

 έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ θαηαγφκελν ραξαθηήξα ή ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο, 

 δείγκαηα, θσηνγξαθίεο ή άιια έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ηε 

ζχλζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, 

 ρψξεο πξνο ηηο νπνίεο εμάγνληαη ηα εκπνξεχκαηα,  

 αξηζκφ εμαγσγψλ θαη’ έηνο, 

 πιεξνθφξεζε πεξί ηνπ αλ είλαη ή φρη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΟ ή άιιεο άδεηαο 

απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ,  

 γλσζηνπνίεζε ηεισλείνπ/σλ άιινπ/σλ θξάηνπο/ψλ κέινπο/ψλ απφ ην/ηα νπνίν/α ν      

    εμαγσγέαο εμάγεη ηαθηηθά εκπνξεχκαηα, γηα  ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ εμαγσγέαο   

    αηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1207/2001 ηνπ πκβνπιίνπ  

    ηεο Δ.Δ., ηελ έθδνζε Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα κε ηζρχ ζε πεξηζζφηεξα Κξάηε-  

    Μέιε. 

2) ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα έγγξαθα : 

 ππεχζπλε δήισζε ηνπ εμαγσγέα, φηη :   

     α) ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία δεηείηαη ε άδεηα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο ή    

     ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πξνηηκεζηαθφ Καζεζηψο, ζην νπνίν  

     ππάγεηαη ε ρψξα ή νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ζα εμαρζνχλ, θαη β) αλαιακβάλεη ηελ  

     ππνρξέσζε ελεκέξσζεο γηα ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο  

     δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνπ εθαξκφδεη ε εμαγσγηθή επηρείξεζε.  

 εξσηεκαηνιφγην απηo-αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εμαγσγέα, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε απφ ηελ  αξκφδηα 

Σεισλεηαθή Αξρή, θαηά ηε δηαδηθαζία γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ 

Δμαγσγέα». 
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Άξζξν 6 
Γηαδηθαζία απνδνρήο/απφξξηςεο ηεο αίηεζεο.  

 
Ζ Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα  δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ή 

πιεξνθνξηψλ θαη απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη αλάινγα ηελ αίηεζε.  Δηδηθφηεξα : 

1. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα θνηλνπνηεί αληίγξαθν ηεο 

αίηεζεο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απην-αμηνιφγεζεο, ζηελ αξκφδηα ΔΛΤΣ ηνπ ηφπνπ 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη έιεγρν θαη αμηνιφγεζε αλαθνξηθά 

κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ  πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο 

παξνχζαο Απφθαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. 

2. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, ιφγσ κε ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ή αλεπάξθεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα πξνβαίλεη ζηηο  

θαησηέξσ ελέξγεηεο : 

α)  θνηλνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη 

ηελ αίηεζε θαη ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην Γηθαίσκα Πξνεγνχκελεο Αθξφαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο θιήζεο.  

β) ζε πεξίπησζε πνπ θαη κεηά ηελ έθζεζε ησλ απφςεσλ ηνπ αηηνχληνο, εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη νη ιφγνη απφξξηςεο, ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ηνπ θνηλνπνηεί αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». 

 

 

Άξζξν 7  
   Γηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ  γηα ηελ έθδνζε ηεο    
   «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». 
 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αίηεζε 

γίλεηαη απνδεθηή, ειέγρνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο εάλ 

πιεξνχληαη νη ζην ελ ιφγσ άξζξν αλαθεξφκελνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ  απαηηνχληαη 

γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα».  

Δηδηθφηεξα : 

    α. Oη αξκφδηεο ΔΛΤΣ ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ εάλ νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο:  

    - πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά εμαγσγέο πξντφλησλ ζηηο Πξνηηκεζηαθέο Υψξεο ησλ νπνίσλ   

      ε θαηαγσγή, βάζεη ησλ θαλφλσλ Καηαγσγήο, παξακέλεη ε ίδηα γηα κεγάιν ρξνληθφ   

      δηάζηεκα,  

    - Σα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία επηηξέπνπλ ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο λα ειέγρνπλ ηηο ζπλαιιαγέο   

       κε ηηο ρψξεο απηέο,      
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    - Παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα ζην Σεισλείν Διέγρνπ γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηαγφκελνπ  

      ραξαθηήξα ή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ    

   θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο,  

   ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαγφξεπζε επηζηξνθήο δαζκψλ ή απαιιαγήο απφ   

   δαζκνχο, φπσο θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο «πεξί δειψζεσλ πξνκεζεπηή».    

   Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα    

 Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, «έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ» κε αηηηνινγεκέλε γλψκε πνπ    

 λα επηηξέπεη ζηελ ελ ιφγσ Αξρή ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ή κε ηεο αηηνχκελεο   

 «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». 

    β. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ειέγρεη θαη αμηνινγεί πξηλ ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο   

    Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» ζε ζπλεξγαζία κε ηα εκπιεθφκελα Σεισλεία, εάλ νη εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξέο ή επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο ή 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

    2.Όηαλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΟ ηεισλεηαθψλ απινπζηεχζεσλ ή 

πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΟ ηεισλεηαθψλ απινπζηεχζεσλ-αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ζεσξείηαη φηη 

πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ ζηνηρείσλ β) θαη γ) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 

ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ηελ απνπζία ζνβαξψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ παξαβάζεσλ ηεο Σεισλεηαθήο 

θαη Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο, θαη δελ εθαξκφδεηαη γη’ απηά ε ζρεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

 

    Άξζξν 8  
   Έθδνζε «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» 
 

1. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ρνξεγεί ηελ αηηνχκελε Άδεηα, εθφζνλ απφ ηνπο ειέγρνπο 

πνπ δηελήξγεζε ε ίδηα ζε ζπλεξγαζία κε ην/ηα εκπιεθφκελν/α Σεισλείν/α θαζψο θαη απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ηεο αξκφδηαο ΔΛ.Τ.Σ., πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε απηήο.  

 2. Ζ εθδηδφκελε «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», πξέπεη :   

    - λα θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ  Δμαγσγέα» πνπ απνηειείηαη απφ :   

      α) ηνλ  θσδηθφ  Διιάδνο (GR),  

      β) ηνλ δηςήθην θσδηθφ ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Πεξηθέξεηαο (01-10) ,  

      γ) ηνλ ηεηξαςήθην αξηζκφ ηεο  «Άδεηαο» (0001-9999) θαη  

      δ) ην έηνο έθδνζεο  (ηέζζεξα ςεθία).   

      Ο αχμσλ αξηζκφο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» θαηαρσξείηαη ζην Δηδηθφ Βηβιίν Αδεηψλ    
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      ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

       - λα θαζνξίδεη ην/ηα Σεισλείν/α Διέγρνπ,   θαηφπηλ ζρεηηθήο δήισζεο ηνπ  ελδηαθεξφκελνπ 

         εμαγσγέα, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο   

         Απφθαζεο.   

 3. Σν Σεισλείν  Διέγρνπ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ρξήζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ  

Δμαγσγέα» απφ ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζεγείηαη ζηελ αξκφδηα  

Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, κε ηελ ππνβνιή ζ’ απηήλ εκπεξηζηαησκέλεο αλαθνξάο, ηελ 

αλάθιεζε απφ ηελ ηειεπηαία ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», φηαλ απηφο ν εμαγσγέαο 

παχεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο 

Απφθαζεο.       

4. Ζ «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» θνηλνπνηείηαη : 

        - ζην δηθαηνχρν, 

        - ζην/α αξκφδην/α Σεισλείν/α Δμαγσγήο-Διέγρνπ,          

        - ζηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε, 

        - ζηε 17
ε
 Γαζκνινγηθή Γηεχζπλζε, Σκήκα Γ΄ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη   

          Δ.Φ.Κ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

        - ζηελ Δ.Λ.Τ.Σ. Αηηηθήο, ηκήκα  Α΄ θαζψο θαη  

        -ζηελ εθάζηνηε αξκφδηα ΔΛ.Τ.Σ. ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα. 

ηελ πεξίπησζε εμαγσγηθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο ε  «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ  Δμαγσγέα» 

ηζρχεη γηα εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ άιια Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. ζε Πξνηηκεζηαθέο 

Υψξεο, ζην πιαίζην ηεο εληαίαο αγνξάο, δπλάκεη ηνπ  άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1207/01 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ε Άδεηα απηή θνηλνπνηείηαη, κέζσ ηεο 17
εο

 Γαζκνινγηθήο Γ/λζεο-Σκήκα 

Γ΄ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηηο αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ 

απφ ηα νπνία ν «Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο» ζα  πξαγκαηνπνηεί ηηο εμαγσγέο. 

 

 
Άξζξν 9   
Απφξξηςε αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» 

 
1. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα δελ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ 

Δμαγσγέα» φηαλ απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ ε ίδηα δηελήξγεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην/ηα 

εκπιεθφκελν/α Σεισλείν/α θαζψο θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Έθζεζεο απνηειεζκάησλ 

ειέγρνπ ηεο αξκφδηαο ΔΛΤΣ,  πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο,  πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε απηήο. 
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2. Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

παξνχζαο Απφθαζεο.   

 

 

 

Άξζξν 10 
Αλάθιεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα»  

 

1.   Ζ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο Άδεηαο, εθφζνλ δελ 

πιεξνχληαη πιένλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο βάζεη 

ησλ νπνίσλ απηή εθδφζεθε.   

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ην/ηα Σεισλείν/α Διέγρνπ θαη ε αξκφδηα ΔΛ.Τ.Σ. 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ζρεηηθά 

κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζαλ ζηνλ «Δγθεθξηκέλν 

Δμαγσγέα», έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα εηζεγνχληαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο φηαλ απηφο παχεη 

λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο 

Απφθαζεο.   

3. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο, ε  Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα 

πξνβαίλεη, θαη’ αλαινγία, ζηηο ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο 

Απφθαζεο θαη ελεκεξψλεη άκεζα ηηο Αξρέο ζηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, είρε θνηλνπνηεζεί ε Άδεηα. Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηζρχεη 

απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηνλ θάηνρφ ηεο.  

 

 

Άξζξν 11 
Σήξεζε Δηδηθνχ Βηβιίνπ Αδεηψλ απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα.  

 

1.Μέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Σεισλείσλ (ICIS-net), γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

αηηήζεσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ Αδεηψλ Δγθεθξηκέλνπ  Δμαγσγέα ηεξείηαη Δηδηθφ Βηβιίν ζε θάζε 

αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα. 

    2.ην Βηβιίν απηφ θαηαγξάθνληαη ρξνλνινγηθά θαη θαηά αχμνληα αξηζκφ νη αηηήζεηο πνπ 

παξαιακβάλνληαη, νη γλσζηνπνηήζεηο απφξξηςεο ησλ αηηήζεσλ, νη απνθάζεηο πεξί κε έθδνζεο 

«Αδεηψλ Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» κεηά απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη 

νη  Άδεηεο πνπ εθδίδνληαη ή αλαθαινχληαη.   
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Άξζξν 12 
Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία απφδεημεο ηεο Πξνηηκεζηαθήο Καηαγσγήο. 
 

1. Σα  απνδεηθηηθά πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο θαηά ηελ απινπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπληάζζνληαη 

ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο : 

-Ζ εθαξκνδφκελε, ζηα Πξνηηκεζηαθά Καζεζηψηα  ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

παξνχζαο, «Γήισζε Σηκνινγίνπ», ζπληάζζεηαη, εθφζνλ ηα ζρεηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο  πξντφληα θαηαγσγήο Κνηλφηεηαο ή ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα ηεο  

δηαγψληαο ζψξεπζεο θαηαγσγήο, κίαο απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο Καηαγσγήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο  Η. 

-Ζ εθαξκνδφκελε ζηηο Πξνηηκεζηαθέο ζπλαιιαγέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

παξνχζαο Απφθαζεο, «Γήισζε Σηκνινγίνπ EUR-MED»,  ζπληάζζεηαη  εθφζνλ ηα ζρεηηθά 

πξντφληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο  πξντφληα θαηαγσγήο Κνηλφηεηαο ή, θαηαγσγήο κίαο απφ 

ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε  δηαγψληα ζψξεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα Πξσηφθνιια 

Καηαγσγήο ησλ Δπξσκεζνγεηαθψλ πκθσληψλ χλδεζεο ηεο Παλεπξνκεζνγεηαθήο Εψλεο 

Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο  ΗΗ. 

- Ζ εθαξκνδφκελε ζηελ Πξνηηκεζηαθή πκθσλία  ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

παξνχζαο «Γήισζε Καηαγσγήο», ζπληάζζεηαη, εθφζνλ ηα ζρεηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο  πξντφληα θαηαγσγήο Κνηλφηεηαο  θαηά ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

Καηαγσγήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο  ΗΗΗ. 

2. Σα παξαπάλσ απνδεηθηηθά πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο («Γήισζε Σηκνινγίνπ», «Γήισζε 

Σηκνινγίνπ EUR-MED», «Γήισζε Καηαγσγήο») ζπληάζζνληαη σο εμήο : 

α) θέξνπλ πάληνηε ηνλ αξηζκφ «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα». 

β) ζπληάζζνληαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα κε δαθηπινγξάθεζε, επίζεζε ζθξαγίδαο ή κε 

εθηχπσζε ζην ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν θαη δελ είλαη 

απαξαίηεην λα θέξνπλ ην πξσηφηππν ηεο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο ηνπ εμαγσγέα, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο παξέρεη ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηεο ρψξαο εμαγσγήο γξαπηή αλάιεςε 

ππνρξέσζεο φηη απνδέρεηαη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο ελ ιφγσ δειψζεηο θαη φηη νη δειψζεηο 

απηέο ηζρχνπλ, ζαλ λα έθεξαλ πξάγκαηη ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ. 

γ) κπνξεί λα ζπληάζζνληαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα θαηά ηελ εμαγσγή ή κεηά ηελ 

εμαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο πξνζθνκίδνληαη  ζην 

Σεισλείν Δηζαγσγήο ην αξγφηεξν δχν έηε κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο.   

3) Ο «Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο» έρεη, εθηφο ησλ αλσηέξσ, θαη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο  : 

α) Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίδεη αλά πάζα ζηηγκή, εάλ απηφ δεηεζεί απφ ηηο 

Σεισλεηαθέο Αξρέο, θάζε έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηνλ θαηαγφκελν ραξαθηήξα ησλ 
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εκπνξεπκάησλ πνπ εμάγεη θαη  λα ηεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ζρεηηθφ 

Πξνηηκεζηαθφ Καζεζηψο. 

β) Πξέπεη λα θπιάζζεη  ηα αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηνλ θαηαγφκελν ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ εηψλ. 

 

Άξζξν 13 
    Απινπζηεπκέλε Γηαδηθαζία απφδεημεο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο 

χλδεζεο Δ.Κ. – Σνπξθίαο. 
 

    1. Οη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε «Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ 

Δμαγσγέα», έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κίαο εθ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ απινπζηεπκέλεο 

δηαδηθαζίαο : 

    α) εθ ησλ πξνηέξσλ ζεψξεζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Κπθινθνξίαο A.TR., ζηε ζέζε 12 (Θεψξεζε 

ηνπ Σεισλείνπ), κε ηελ ππνγξαθή ελφο ππαιιήινπ ηνπ αξκφδηνπ Σεισλείνπ, ή 

    β) ζεψξεζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Κπθινθνξίαο A.TR., απφ ηνλ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα κε εηδηθή 

κεηαιιηθή ζθξαγίδα, εγθεθξηκέλε απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηνπ θξάηνπο εμαγσγήο, ζχκθσλα 

κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην  παξάξηεκα ΗV ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Σν 

απνηχπσκα ηεο ελ ιφγσ ζθξαγίδαο κπνξεί λα έρεη πξνεθηππσζεί ζηε ζέζε 12 ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Κπθινθνξίαο A.TR.  

    2. Σα Πηζηνπνηεηηθά Κπθινθνξίαο A.TR., πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

πεξίπησζε  α) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ πξέπεη λα θέξνπλ ζην ρψξν 8 ηελ έλδεημε 

«Απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία». 

 

Άξζξν 14 
Σήξεζε Δηδηθνχ Βηβιίνπ  
 

Ο θάηνρνο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζεσξεκέλν εηδηθφ βηβιίν, 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα εμαγφκελα εκπνξεχκαηα, ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ησλ 

δηαζαθήζεσλ εμαγσγήο θαη ηνπο αξηζκνχο ηηκνινγίσλ ή άιισλ εκπνξηθψλ εγγξάθσλ επί ησλ 

νπνίσλ έρεη ζπληαρζεί δήισζε θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίν  απνδεηθλχεηαη ν 

ραξαθηήξαο ησλ θαηαγφκελσλ πξντφλησλ. Σν εηδηθφ βηβιίν, ζα θπιάζζεηαη ζηελ έδξα ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα θαη δηαηεξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ. 
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Άξζξν 15 
Γηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ 
 
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα απφθαζε, φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη, σο αθνινχζσο : 

α) Σν ή ηα αξκφδην/α ηεισλείν/α Δμαγσγήο-Διέγρνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο εηήζηνπο θαζψο θαη 

έθηαθηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θαηφρσλ «Αδεηψλ 

Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα».  

β) Οη αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο, επηβιέπνπλ ηνπο ειέγρνπο απηνχο θαη ελεκεξψλνληαη 

γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηα αξκφδηα Σεισλεία 

Διέγρνπ, ηε δηελέξγεηα επηπιένλ ειέγρσλ  θαη, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, ηελ ζρεηηθή 

ζπλδξνκή ηεο αξκφδηαο ΔΛΤΣ ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαγσγέα. 

  γ) Οη ΔΛΤΣ εληάζζνπλ ζην εηήζην πξφγξακκά ηνπο, επαλέιεγρν ηφζν ησλ θαηφρσλ «Αδεηψλ 

Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα», φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκφδησλ Σεισλείσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο άδεηεο απηέο, θαζψο θαη ηεο νξζήο 

εθαξκνγήο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ θαη ελ γέλεη ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.   

 

 

Άξζξν 16 

   1.Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, θαηαξγείηαη ε αξηζ. Γ 1622/931/20-12-2001 (ΦΔΚ   

     13/Β/14-01-2002) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

   2.Ζ παξνχζα Απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

                                      

                                                                                                   

                                                             Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ  YΠΟΤΡΓΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

               ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Η 
 

                                        ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 
 
Ο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν [άδεηα ηεισλείνπ 
ππ’ αξηζ……………..(¹)] δειψλεη φηη, εθηφο εάλ δειψλεηαη ζαθψο άιισο, ηα πξντφληα 
απηά είλαη πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο………..(²). 
 
……………………………………………………………………………………………………(

3
)
 

                                        (Σφπνο θαη εκεξνκελία) 
 
……………………………………………………………………………………………………(

4
) 

(Τπνγξαθή ηνπ εμαγσγέα θαζψο θαη επθξηλήο αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο 
ηε δήισζε) 
 
 
 
 
 
(¹)Όηαλ ε δήισζε ηηκνινγίνπ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, ν αξηζκφο άδεηαο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζ’ απηή ηε ζέζε.  Όηαλ ε δήισζε 
ηηκνινγίνπ δελ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη νη 
ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αγθχιεο ή λα παξακέλεη θελφο ν ρψξνο. 
(²)Πξέπεη λα δειψλεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ. Όηαλ ε δήισζε αθνξά, εμ νινθιήξνπ 
ή ελ κέξεη, πξντφληα θαηαγφκελα απφ ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ν εμαγσγέαο πξέπεη λα ηα 
αλαθέξεη ζαθψο ζην έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη ε δήισζε κε ην ζχκβνιν 
«CM». 
(
3
) Σα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη αλ ε πιεξνθνξία απηή πεξηέρεηαη ζην 

ίδην ην έγγξαθν. 
(
4
) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ δεηείηαη απφ ηνλ εμαγσγέα λα ππνγξάςεη, ε εμαίξεζε  απφ 

ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ζπλεπάγεηαη επίζεο ηελ εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε 
αλαγξαθήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗ 
 

                            ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ EUR-MED 
 
Ο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν [άδεηα ηεισλείνπ 
ππ’ αξηζ……………..(¹)] δειψλεη φηη, εθηφο εάλ δειψλεηαη ζαθψο άιισο, ηα πξντφληα 
απηά είλαη πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο………..(²). 
 
 
-cumulation applied with…….(Όλνκα ρψξαο/Ολφκαηα ρσξψλ) 
 
-no cumulation applied (

3
) 

 
 

……………………………………………………………………………………………………(
4
)
 

                                          (Σφπνο θαη εκεξνκελία) 
 
……………………………………………………………………………………………………(

5
) 

(Τπνγξαθή ηνπ εμαγσγέα θαζψο θαη επθξηλήο αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο 
ηε δήισζε) 
 
 
 
(¹)Όηαλ ε δήισζε ηηκνινγίνπ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, ν αξηζκφο άδεηαο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζ’ απηή ηε ζέζε.  Όηαλ ε δήισζε 
ηηκνινγίνπ δελ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη νη 
ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αγθχιεο ή λα παξακέλεη θελφο ν ρψξνο. 
(²)Πξέπεη λα δειψλεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ. Όηαλ ε δήισζε αθνξά, εμ νινθιήξνπ 
ή ελ κέξεη, πξντφληα θαηαγφκελα απφ ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ν εμαγσγέαο πξέπεη λα ηα 
αλαθέξεη ζαθψο ζην έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη ε δήισζε κε ην ζχκβνιν 
«CM». 
(³)πκπιεξψζηε θαη δηαγξάςηε, φπνπ ρξεηάδεηαη. 
(
4
) Σα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφλ λα παξαιείπνληαη, αλ ε πιεξνθνξία απηή πεξηέρεηαη 

ζην ίδην ην έγγξαθν. 
(5) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ δεηείηαη απφ ηνλ εμαγσγέα λα ππνγξάςεη, ε εμαίξεζε απφ 
ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ζπλεπάγεηαη επίζεο ηελ εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε 
αλαγξαθήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗΗ 
 
                                        ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΑΓΩΓΖ 
 
Ο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν [άδεηα ηεισλείνπ 
ππ’ αξηζ……………..(¹)] δειψλεη φηη, εθηφο εάλ δειψλεηαη ζαθψο άιισο, ηα πξντφληα 
απηά είλαη πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο………..(²). 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………(

3
)
 

                                             (Σφπνο θαη εκεξνκελία) 
 
……………………………………………………………………………………………………(

4
) 

(Τπνγξαθή ηνπ εμαγσγέα θαη αλαγξαθή, νινγξάθσο, ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηε δήισζε) 
 
 
 
 
(¹)Όηαλ ε δήισζε θαηαγσγήο ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, ν αξηζκφο άδεηαο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζ’ απηή ηε ζέζε.  Όηαλ ε δήισζε  
θαηαγσγήο δελ ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, παξαιείπνληαη νη ιέμεηο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηηο παξελζέζεηο ή  παξακέλεη θελφο ν ρψξνο. 
(²)Αλαγξάθεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ. Όηαλ ε δήισζε θαηαγσγήο αθνξά, εμ 
νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, πξντφληα θαηαγφκελα απφ ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ν εμαγσγέαο 
πξέπεη λα ηα αλαθέξεη ζαθψο ζην έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη ε δήισζε κε ην 
ζχκβνιν «CM».  
 (³)Σα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη αλ ε πιεξνθνξία απηή πεξηέρεηαη ζην 
ίδην ην έγγξαθν. 
(
4
)ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν εμαγσγέαο δελ ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη, ε απαιιαγή απφ 

ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε 
αλαγξαθήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο. 
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                                                      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗV 
 
Τπφδεηγκα απνηππψκαηνο ηεο ζθξαγίδαο πνπ κλεκνλεχεηαη ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 
1β ηεο Απφθαζεο. 
 
 
                                                                                       
 
                                                              30mm  

(1) A.TR. 
 

           

3
0

 m
m

 

 
 
 
               (2) 
 
 
 

 
 
 
 

(1) Αξρηθά ή έκβιεκα ηνπ θξάηνπο εμαγσγήο. 
(2) Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

εμαγσγέα.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


