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Ππόζκληζη ππορ ηιρ Δλληνικέρ εξαγυγικέρ επισειπήζειρ πος 

ππαγμαηοποιούν εξαγυγέρ ζε Πποηιμηζιακέρ Υώπερ να αποκηήζοςν 

«Άδεια Δγκεκπιμένος Δξαγυγέα» υρ ππορ ηην καηαγυγή ή ηην 

ελεύθεπη κςκλοθοπία.  

 

Η απιθ. Γ17Γ 5005477 ΔΞ2012/03-02-2012 Α.Τ.Ο. (Απινπνηεκέλε 
δηαδηθαζία απφδεημεο ηεο Πξνηηκεζηαθήο Καηαγσγήο ή ηεο Διεπζεξεο 
Κπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ Δγθεθξηκέλν Δμαγσγέα θαη 
θαζνξηζκφο αξκνδηφηεηαο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ 
Δμαγσγέα») 

 

Α.  Ωο γλσζηφλ, κε  ηελ  αξηζ. Γ17Γ 5005477 ΔΞ2012/03-02-2012 Α.Τ.Ο., 
θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε «Άδεηαο Δγθεθξηκέλνπ 
Δμαγσγέα» ζην πιαίζην ηεο απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο, αθελφο ηεο 
πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο κε δήισζε ηνπ «Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» ζην ηηκνιφγην, 
ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ 
εμαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε ησλ αξκφδησλ 
Σεισλεηαθψλ Αξρψλ θαη αθεηέξνπ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, 
ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ΔΚ-Σνπξθίαο, κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 
θπθινθνξίαο A.TR, ρσξίο λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ εμαγσγέα λα ηα πξνζθνκίδεη 
γηα ζεψξεζε ζην αξκφδην Σεισλείν εμαγσγήο, θαηά ην ρξφλν εμαγσγήο ησλ 
εκπνξεπκάησλ. 

ην πιαίζην εθαξκνγήο «ελφο απινχ θαη ρσξίο ραξηί πεξηβάιινληνο γηα ηα 
ηεισλεία θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο» νη εμαγσγείο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ 
εμαγσγέο απφ ηνλ νξηδφκελν απφ απηνχο ηφπν, εθφζνλ είλαη θάηνρνη ησλ ζρεηηθψλ 
πξνο ηνχην αδεηψλ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή ε πξνψζεζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ  ηεο 
ρψξαο ζπλαξηάηαη κεηαμχ άιισλ, κε ηελ εθαξκνγή απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ 
απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο ή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

καλούνηαι οι Δλληνικέρ εξαγυγικέρ επισειπήζειρ πνπ εμάγνπλ ή πξφθεηηαη λα 
εμάγνπλ ζηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπλάςεη Πξνηηκεζηαθέο 
πκθσλίεο θαη πξνθεηκέλνπ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο λα επσθειεζνχλ πξνηηκεζηαθήο 

κεηαρείξηζεο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, να αποκηήζοςν ηην «Άδεια Δγκεκπιμένος 

Δξαγυγέα» υρ ππορ ηην καηαγυγή ή ηην ελεύθεπη κςκλοθοπία, ώζηε να μην 

παπίζηαηαι ανάγκη μεηάβαζήρ ηοςρ ζηο απμόδιο Σελυνείο Δξαγυγήρ για ηην 

έκδοζη πιζηοποιηηικών κςκλοθοπίαρ EUR 1, EUR-MED ή A.TR.  

ΑΔΑ: Β4ΛΝΗ-5Ξ3



 

Β.     Γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ επηζπλάπηνληαη 

ζηελ παξνχζα:  
α) εξσηεκαηνιφγην απην-αμηνιφγεζεο ησλ ππνςήθησλ Δγθεθξηκέλσλ Δμαγσγέσλ σο 
πξνο ηελ Καηαγσγή ή ηελ Διεχζεξε Κπθινθνξία, β) ππφδεηγκα αίηεζεο ππαγσγήο 
ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο θαζψο θαη ππνδείγκαηα ππεχζπλσλ δειψζεσλ ησλ 
ππνςήθησλ Δγθεθξηκέλσλ Δμαγσγέσλ θαη γ) Πίλαθαο Πξνηηκεζηαθψλ πκθσληψλ 
πνπ έρεη ζπλάςεη ε  Κνηλφηεηα κε δηάθνξεο Σξίηεο Υψξεο.  

Δπίζεο, ππελζπκίδεηαη φηη, ε αξηζ. Γ17Γ 5005477 ΔΞ2012/03-02-2012  Α.Τ.Ο  
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ αξηζ. 588/Σεχρνο Β΄/05-03-2012 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ  
δηαδηθηπαθφ  ηφπν: http: //et.diavgeia.gov.gr, κε ΑΓΑ Β44ΤΖ-Α3. 
 

Γ.     Οη επαγγεικαηηθνί ή ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε 
παξνχζα, παξαθαινχληαη φπσο κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ κειψλ 
ηνπο.  
 

 
 

                                                                    Η Πποφζηαμένη ηηρ Γιεύθςνζηρ α.α. 

 

                                                                                    ΜΑΡΙΑ ΛΤΡΑΚΗ     

 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ 

ΑΔΑ: Β4ΛΝΗ-5Ξ3



 
 
 
                                    
 
 

                          ΠΡΟ:  

 

 
        

ΑΙΣΗΗ                                                                Σελ Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα……………………... 

 
ηεο Δμαγσγηθήο Δπηρείξεζεο/Δμαγσγέα    

…………………………………………       
………………………………………… 
………………………………………… 
ΑΦΜ…………………ΓOY………………. 
Γηεχζπλζε………………………………… 
Σαρ. Κσδ………………………………….  
Σει…………..……….Fax………………. 
E-mail…………………………………….. 
      
 
 
 
Παξαθαινχκε φπσο, βάζεη ηεο αξηζ. Γ17Γ 5005477 ΔΞ2012/03-02-2012 Α.Τ.Ο., καο ρνξεγήζεηε 
«Άδεηα Δγθεθξηκέλνπ Δμαγσγέα» γηα ηελ ππαγσγή καο ζην θαζεζηψο ηεο απινπνηεκέλεο 
δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο ………………………………………………………………………………….. 
(αλαγξάθεηαη απφ ηνλ αηηνχληα ην επηζπκεηφ θαζεζηψο : Καηαγσγήο ή Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ή θαη ηα δχν), 
πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ηα εκπνξεχκαηα ηεο δαζκνινγηθήο/θψλ θιάζεο/εσλ …………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
ζηελ/ζηηο……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………...(Πξνηηκεζηαθέο Υψξεο).  

 

 

 
                                                                                    ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ……………… 

 
    Ο/Ζ ΑΗΣ………   

 
 
    ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 
 

 
 
πλεκκέλα ππνβάιινληαη : 1) εξσηεκαηνιφγην απην-αμηνιφγεζεο, 
                                            2) ππεχζπλε/εο δήισζε/ζεηο,   
                                            3) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα,  
                                            4) βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δμαγσγέσλ,  
                                            5) δείγκαηα, θσηνγξαθίεο 
                                            6) άιια έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία  
                                                ή ηε ζχλζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 
 

ΑΔΑ: Β4ΛΝΗ-5Ξ3



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

για ςποτήθιοςρ Δγκεκπιμένοςρ Δξαγυγείρ υρ ππορ ηην απλοποιημένη διαδικαζία  

απόδειξηρ ηηρ Πποηιμηζιακήρ Καηαγυγήρ ή απόδειξηρ ηηρ Δλεύθεπηρ Κςκλοθοπίαρ  

ηυν εμποπεςμάηυν (A.TR.). σεηική η απιθ. Γ17Γ 5005477 ΔΞ 2012/03-02-2012 Α.Τ.Ο.. 
 

1 Όλνκα, Γηεχζπλζε θαη Α.Φ.Μ. ηεο Δμαγσγηθήο Δπηρείξεζεο/Δμαγσγέα.   

 …………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Α.Φ.Μ………………………………………………… 
ΓΟΤ…………………………………………………….. 
Σειέθσλν……………………………………………… 
Fax……………………………………………………… 
E-ail…………………………………………………… 
Σαρ. σδ……………………………………………….. 
 

 

2 ηνηρεία  ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Ολνκαηεπψλπκν………………………………………………………………………………………………. 
Γηεχζπλζε θαηνηθίαο…………………………………………………………………………………………… 
Α.Φ.Μ…………………………………………………………………………………………………………… 
Σειέθσλν……………………………………………………………..Fax…………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3 Δπηζπκείηε λα γίλεηε Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο σο πξνο ηελ Πξνηηκεζηαθή Καηαγσγή ή σο πξνο 
ηελ Διεχζεξε Κπθινθνξία ; πκπιεξψζηε (ν)  αλάινγα ηε/ηηο ζέζε/εηο.  

  

Πξνηηκεζηαθή Καηαγσγή   
        (εξσηήζεηο 4-15) 
 
 

 
 
Διεχζεξε Κπθινθνξία (εξσηήζεηο 16-22) 

 

 

 

4 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ.   

 Πξντφληα 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Αθξηβήο  Γαζκνινγηθή Κιάζε 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

 

5 Ζ επηρείξεζή ζαο είναι παπαγυγόρ ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ ; Αλ λαη, πεξηγξάςηε ηηο 
ρξεζηκνπνηεζείζεο πξψηεο χιεο,  ηελ θαηαγσγή ηνπο, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ/ησλ 
εμαγφκελνπ/λσλ πξντφληνο/σλ θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ/ψλ. πλερίζηε  
κε ηελ εξψηεζε 7. 

  
……………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………….……………………………………………………..
………………………………….………………………………………………………………………………..
……….……………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                    

ΑΔΑ: Β4ΛΝΗ-5Ξ3



 
 

6 Δάλ ε επηρείξεζή ζαο δεν είναι  παπαγυγόρ ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ, αιιά αζθεί κφλν 
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαζέηεηε δήισζε πξνκεζεπηή, θαηά ηα νξηδφκελα  
ζηνλ Καλ (ΔΚ) 1207/2001 ηνπ πκβνπιίνπ; Αλ φρη, πξνζθνκίζηε ηελ ελ ιφγσ δήισζε. 

  
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

7 Με πνηφλ ηξφπν έρεη απνθηεζεί ε πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ;  
(εμ νινθιήξνπ παξαγφκελα πξντφληα, επαξθείο επεμεξγαζίεο ή κεηαπνηήζεηο, ζψξεπζε)* 

 …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

8 Ζ ινγηζηηθή απνζήθεο ηεο επηρείξεζήο ζαο επηηξέπεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαηαγσγήο ησλ πξνο 
εμαγσγή πξντφλησλ; πκπιεξψζηε (ν) αλάινγα ηελ/ηηο αληίζηνηρε/εο ζέζε/εηο. 

  

Α) Σεξεί ε επηρείξεζή ζαο πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά θαξηέιεο θαη’ είδνο πνζφηεηα θαη  
     αμία πξψησλ πιψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ (βηβιίν απνζήθεο);   
  
    Σεξεί ε επηρείξεζή ζαο πξναηξεηηθά ή  ππνρξεσηηθά βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ;  
 
    Σεξεί ε επηρείξεζή ζαο Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (Οκάδα 9) ; 
 
 
Β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο δελ ηεξεί θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ, 
αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 2 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ 
ρεδίνπ θαηά  ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ηφζν ησλ  
πξψησλ πιψλ φζν θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                               

*  Δξ ολοκλήπος παπαγόμενα πποφόνηα: ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη εμ νινθιήξνπ ζε θάζε ζπκβαιιφκελν  κέξνο, φπσο: νξπθηά,     
    Πξντφληα ζήξαο ή ζαιάζζηαο αιηείαο, δψληα δψα, θπηά θαη ηα πξνεξρφκελα απφ απηά πξντφληα θ.ι.π.(ζρεηηθφ άξζξν  ηνπ Πξσηνθφιινπ  
    Καηαγσγήο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Πξνηηκεζηαθήο πκθσλίαο ή Καλνληζκνχ)  
 

   Δπαπκείρ επεξεπγαζίερ ή μεηαποιήζειρ: νη επεμεξγαζίεο ή κεηαπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη νη κε θαηαγφκελεο χιεο γηα ηελ   
   απφθηεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο θαηαγσγήο θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ησλ επαξθψλ επεμεξγαζηψλ 
   ή κεηαπνηήζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Πξνηηκεζηαθήο πκθσλίαο ή Καλνληζκνχ (Καλφλεο Καηαγσγήο). 
  

   ώπεςζη: ν φξνο ζψξεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν απνθηάηαη πην εχθνια ε πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή.   

   χκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο ζψξεπζεο, οι καηαγόμενερ ύλερ από μία σώπα, πνπ ζπκκεηέρεη ζην ίδην κε ηελ Κνηλφηεηα ζχζηεκα  

   ζψξεπζεο θαηαγσγήο, ζεσξνχληαη κοινοηικέρ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαγσγήο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ  

   παξαγσγή πξντφλησλ. Γελ απαηηείηαη νη καηαγόμενερ χιεο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο λα πθίζηαληαη επαξθείο επεμεξγαζίεο ή κεηαπνηήζεηο ζηελ  
   Κνηλφηεηα. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαγσγήο ησλ ελ ιφγσ πιψλ απαηηείηαη  ε πξνζθφκηζε έγθπξσλ θαη απζεληηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ EUR1  
   ή EUR-MED ή δειψζεσλ ηηκνινγίνπ  EUR1 ή EUR-MED ή δειψζεσλ θαηαγσγήο.   

  
   Γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηα λνκηθά θείκελα ησλ ζρεηηθψλ  Πξνηηκεζηαθψλ πκθσληψλ ή Καλνληζκψλ ζηελ    

   ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  :  http : // eur-lex.europa.eu / el / index . htm   →  Δπηινγή Δπίζεκε Δθεκεξίδα.  
 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΝΗ-5Ξ3



 
 
 
 
 
 

9 Σα απνδεηθηηθά θαηαγσγήο (δειψζεηο ηηκνινγίνπ, δειψζεηο ηηκνινγίνπ EUR-MED, δειψζεηο 
θαηαγσγήο) ζα θέξνπλ ην πξσηφηππν ηεο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα; 
Αλ φρη, ν εγθεθξηκέλνο εμαγσγέαο ζα παξάζρεη γξαπηή αλάιεςε ππνρξέσζεο ζηελ Σεισλεηαθή 
Πεξηθέξεηα φηη νη ελ ιφγσ δειψζεηο ηζρχνπλ ζαλ λα έθεξαλ πξάγκαηη ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ.   
πκπιεξψζηε (ν) αλάινγα ηελ αληίζηνηρε ζέζε. 

  

Οη δειψζεηο ζα θέξνπλ ην πξσηφηππν ηεο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ    
        εμαγσγέα.   

       
 Παξνρή γξαπηήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.  

 

 

 

 

 

10 

 

Πνηά απφ ηα θαησηέξσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θπιάζζεηε ζηελ επηρείξεζή ζαο γηα ηελ απφδεημε ηεο 
θαηαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνο εμαγσγή 
πξντφληνο; πκπιεξψζηε (ν) αλάινγα ηελ/ηηο αληίζηνηρε/εο ζέζε/εηο. 

   
δειψζεηο πξνκεζεπηή (απαηηνχληαη φηαλ δεν είζηε παξαγσγφο ησλ πξψησλ πιψλ/εκπνξεπκάησλ θαη νη ελ 

          ιφγσ χιεο/εκπνξεχκαηα  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνο εμαγσγή  πξντφληνο έρνπλ  
          αγνξαζηεί  απφ ηελ  Κνηλφηεηα, Καλ (ΔΚ) 1207/2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           

πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο EUR 1 
 
πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο EUR-MED 
 
δειψζεηο ηηκνινγίνπ     
 
δειψζεηο ηηκνινγίνπ  EUR-MED 
 
δειψζεηο θαηαγσγήο (κφλν γηα χιεο Κνξέαο) 

 
δειψζεηο πξνκεζεπηή (είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε απνδεηθηηθψλ θαηαγσγήο, εάλ νη  πξψηεο  

          χιεο/εκπνξεχκαηα Σνπξθίαο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ  Πηζηνπνηεηηθφ Κπθινθνξίαο  Α.ΣR, πξφθεηηαη λα  
          ζπκκεηάζρνπλ  ζηε ζψξεπζε, ζην πιαίζην ηεο  Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο ή ηεο Εψλεο Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ.       
          Οη ελ ιφγσ δειψζεηο ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ άξζξσλ 45-51 ηεο Απφθαζεο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο   
          Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο ΔΚ-Σνπξθίαο) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 Υψξα/εο πξνο  ηελ/ηηο  νπνία/εο  εμάγνληαη  ηα  θαηαγφκελα  πξντφληα  βάζεη  ηεο  ηζρχνπζαο 
Πξνηηκεζηαθήο πκθσλίαο ή Καλνληζκνχ.  

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                      

 
 

12 Πνηφ/ά  ην/ηα Σεισλείν/α  εμαγσγήο ησλ πξντφλησλ ζαο; 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....... 
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13 Αλαθέξεηε θαη’ έηνο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ εμαρζέλησλ πξντφλησλ γηα ηα 3 ηειεπηαία έηε. 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

14 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη παξαγσγηθέο κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο θαη ζε 
άιιν/α Κξάηνο/ε-Μέινο/ε θαη επηζπκείηε λα ζαο ρνξεγεζεί άδεηα εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα θαη  γηα 
ην/α ελ ιφγσ Κξάηνο/ε-Μέινο/ε, δειψζηε ην/ηα αξκφδην/α Σεισλείν/α ηνπ/ηνπο.  Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηακηικών εμαγσγψλ απφ ην/ηα ελ ιφγσ Κξάηνο/ε-Μέινο/ε. 
(άξζξν 8 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1207/2001 ηνπ πκβνπιίνπ) 
 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

15 Δίζηε θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΟ ή άιιεο άδεηαο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ; 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

Δπυηήζειρ πος απεςθύνονηαι ζηοςρ ςποτήθιοςρ εγκεκπιμένοςρ 

εξαγυγείρ υρ ππορ ηην ελεύθεπη κςκλοθοπία. 

 
16 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ.   

 Πξντφληα 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Αθξηβήο  Γαζκνινγηθή Κιάζε 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 

 
17 πκπιεξψζηε (ν)  αλάινγα ηε ζέζε αλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνο εμαγσγή πξντφληνο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί:  

  

 Κνηλνηηθέο χιεο απνθιεηζηηθά 
 
  
 Ύιεο πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ απνθιεηζηηθά   
 
 
Κνηλνηηθέο χιεο θαη χιεο πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ 
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18 Έρνπλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία νη χιεο  πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρεηε 
ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνο εμαγσγή πξντφληνο; Πνηά είλαη ηα απνδεηθηηθά  
ζηνηρεία πνπ θπιάζζεηε ζηελ επηρείξεζή ζαο γηα ηελ απφδεημε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο; 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

19 ε πεξίπησζε πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη χιεο ηξίηεο ρψξαο: 

  

Α) Σεξεί ε επηρείξεζή ζαο πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά θαξηέιεο θαη’ είδνο πνζφηεηα θαη  
     αμία πξψησλ πιψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ (βηβιίν απνζήθεο);   
  
    Σεξεί ε επηρείξεζή ζαο πξναηξεηηθά ή  ππνρξεσηηθά βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ;  
 
    Σεξεί ε επηρείξεζή ζαο Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (Οκάδα 9) ; 
 
 
Β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο δελ ηεξεί θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ, 
αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 2 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ 
ρεδίνπ θαηά  ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ηφζν ησλ  
πξψησλ πιψλ φζν θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

20 Αλαθέξεηε θαη’ έηνο ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ εμαρζέλησλ πξντφλησλ πξνο ηελ Σνπξθία γηα ηα 
3 ηειεπηαία έηε.  

 …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                       

       

21 Δπηιέμηε (ν) κία εθ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο A.TR. 

 
     -Δθ ησλ πξνηέξσλ ζεψξεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο A.TR., 
      ζηε ζέζε 12, κε ηε ζθξαγίδα ηνπ αξκφδηνπ Σεισλείνπ Δμαγσγήο  θαη  
      ηελ ππνγξαθή ελφο ππαιιήινπ.  
           
     -Θεψξεζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Κπθινθνξίαο A.TR., απφ ηνλ εγθεθξηκέλν   
      εμαγσγέα  κε εηδηθή κεηαιιηθή ζθξαγίδα, εγθεθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα    
      Σεισλεηαθή Αξρή, ζχκθσλα  κε ην  ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη   

 ζην  Παξάξηεκα ΗV ηεο αξηζ. Γ17Γ 5005477 ΔΞ2012/03-2-2012 Α.Τ.Ο.  
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22 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη παξαγσγηθέο κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο θαη ζε 
άιιν/α Κξάηνο/ε-Μέινο/ε θαη επηζπκείηε λα ζαο ρνξεγεζεί άδεηα εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα θαη γηα  
ην/α ελ ιφγσ Κξάηνο/ε-Μέινο/ε, δειψζηε ην/ηα αξκφδην/α Σεισλείν/α ηνπ/ηνπο.  Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηακηικών εμαγσγψλ απφ ην/ηα ελ ιφγσ Κξάηνο/ε-Μέινο/ε 
(άξζξν 12 ηεο Απφθαζεο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο ΔΚ-Σνπξθίαο). 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
                                                                             Ζκεξνκελία …………………………. 
 
 
                                                                             Τπνγξαθή  …………………………. 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: Σελυνειακή Πεπιθέπεια 

Ο – Ζ Όλνκα:   Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  
- Σα εμαγφκελα εκπνξεχκαηα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο  θαηαγσγήο  ηεο  εθαξκνδφκελεο, γηα ηηο ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη  

  ζηε ζρεηηθή αίηεζή καο, Πξνηηκεζηαθήο πκθσλίαο ή Καλνληζκνχ / έρνπλ ηεξεζεί γηα ηα εμαγφκελα πξντφληα 

  νη δηαηάμεηο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πνπ εθαξκφδνληαη  ζην πιαίζην ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο ΔΔ- Σνπξθίαο. 

-ε θάζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ πξψησλ πιψλ, ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ  

 λα επεξεάζνπλ ή ηελ θαηαγσγή ησλ παξαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ή ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «επξηζθφκελα ζε ειεχζεξε 

 θπθινθνξία», ζα ελεκεξψλεηαη ην Σεισλείν Διέγρνπ θαη ε αξκφδηα ΔΛ.Τ.Σ. 

-Θα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηεο άδεηαο θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο καο πνπ απνξξένπλ απ’ απηή 

  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο.                                                                                                                                (4) 

 
Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

 
                                                                                                                                                               Ο – Ζ Γει. 

 
 
 

                                                                                                                                                              (Τπνγξαθή) 
 
 
 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα.   
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: Σελυνειακή Πεπιθέπεια 

Ο – Ζ Όλνκα:   Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  
ε ζπλέρεηα ζρεηηθήο αίηεζήο κνπ, αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα γηα ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηεο 

απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο θαηαγσγήο,  βάζεη ηεο αξηζ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο.,  νη   

Γειψζεηο Σηκνινγίνπ / Γειψζεηο Σηκνινγίνπ EUR-MED / Γειψζεηο  Καηαγσγήο δελ ζα θέξνπλ ην πξσηφηππν ηεο 

ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο  κνπ θαη αλαιακβάλσ ηελ πιήξε επζχλε φηη νη ελ ιφγσ δειψζεηο πνπ ζα ζπληάζζνληαη ζην 

ηηκνιφγην, ζην δειηίν παξάδνζεο ή ζε θάζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν, ζα ηζρχνπλ ζαλ λα έθεξαλ πξάγκαηη ηελ ηδηφρεηξε 

ππνγξαθή κνπ, φπσο νξίδεηαη  ζηα  Πξσηφθνιια  θαηαγσγήο  ησλ ζρεηηθψλ  Πξνηηκεζηαθψλ  πκθσληψλ  ή 

Καλνληζκψλ. 

                                                                                                                                                                           (4) 

 
Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

 
                                                                                                                                                               Ο – Ζ Γει. 

 
 

 
                                                                                                                                                              (Τπνγξαθή) 

 
 
 
 
 
 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα.   
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                              ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΙΜΗΙΑΚΩΝ ΤΜΦΩΝΙΩΝ 

                                         ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  1  (Γήλυζη Σιμολογίος) 
                                Πξνηηκεζηαθέο  πκθσλίεο θαη Απηφλνκα Καζεζηψηα πνπ  
                                πξνβιέπνπλ απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο απφδεημεο θαηαγσγήο.  

 

 Πποηιμηζιακέρ ςμθυνίερ Γιαηάξειρ 

πκθσλία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο 
κεηαμχ  Δ.Κ. - Αιβαλίαο 

Απφθαζε αξηζ. 2009/330/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15-09-2008 
Παξάξηεκα VII, Πξσηφθνιιν Νν 4, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 
(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 107/28-04-2009). 

πκθσλία ΔΟΚ-Αλδφξαο Απνθ. αξηζ. 1/99 ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο ΔΚ-Αλδφξαο γηα ηελ 
ηξνπ/ζε ηνπ πξνζαξηήκαηνο ηεο πκθσλίαο, άξζξα 14,19,20 θαη 
25 (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 191/23-07-1999). 

Δλδηάκεζε ζπκθσλία Δ.Κ. – Βνζλίαο-
Δξδεγνβίλεο 

Απφθαζε  2008/474/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16-06-2008 
Πξσηφθνιιν Νν  2, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 233/30-08-2008). 

πκθσλία Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο 
κεηαμχ ΔΚ θαη ησλ θξαηψλ CARIFORUM 

Απφθαζε 2008/805/ΔΚ  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15-07-2008 
Πξσηφθνιιν Νν  1, άξζξα 16, 21, 22 θαη 29 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 289/30-10-2008 θαη L352/31-12-08). 

Δλδηάκεζε Πξνηηκεζηαθή πκθσλία 
Δηαηξηθήο ρέζεο κεηαμχ ΔΚ-Κξαηψλ 
Δηξεληθνχ  

Απφθαζε 2009/729/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13-07-2009 
Πξσηφθνιιν Νν  ΗΗ, άξζξα 15, 20, 21 θαη 28 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 272/16-10-2009).Δθαξκφδεηαη  
κφλν ζηηο ζπλαιιαγέο ΔΔ-Παπνπαζίαο Νέαο Γνπηλέαο.  

πκθσλία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο 
κεηαμχ  Δ.Κ. - Κξναηίαο 

Απφθαζε αξηζ. 2009/153/16-02-2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο 
Δπηηξνπήο , Πξσηφθνιιν Νν 4, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 
(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 286/29-10-2008). 

Δλδηάκεζε πκθσλία Δ.Κ. - 
Μαπξνβνπλίνπ 

Απφθαζε 2010/224/ΔΔ  ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο  
29-03-2010 Πξσηφθνιιν Νν 3, άξζξα 16, 22, 23, 29   
(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 108/29-04/2010). 

Δλδηάκεζε πκθσλία Δ.Κ.-Μεμηθνχ Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Απφθαζεο 2/2000 ηνπ Μεηθηνχ πκβνπιίνπ 
Δ.Κ.-Μεμηθνχ, άξζξα 15, 20, 21 θαη 27 (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ L 245/29-09-2000).Σξνπ/ζεηο : L 44/18-02-2003, L 
293/16-09-2004,L 279/23-10-2007 θαη L 198/26-07-2008. 

πκθσλία εκπνξίνπ, αλάπηπμεο θαη 
ζπλεξγαζίαο Δ.Κ.- Ν. Αθξηθήο 

Απφθαζε 1999/753/ΔΚ  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29-07-1999 
Πξσηφθνιιν Νν 1, άξζξα 14, 19, 20 θαη 27 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 311/04-12-1999). 
Σξνπ/ζεηο:L 68/15-03-2005,L57/02-02-2006 θαη L22/25-01-2008.  

πκθσλία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο 
κεηαμχ  Δ.Δ. – Π.Γ.Γ.Μ. 

Απφθαζε 2008/438/ΔΚ  ηεο 14-05-2008 Πξσηφθνιιν Νν 4, 
άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
L 99/10-04-2008). 

Δλδηάκεζε πκθσλία κεηαμχ ΔΚ θαη 
εξβίαο  

Απφθαζε  2010/36/ΔΚ  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29-04-2008 
Πξσηφθνιιν Νν 3, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 28/30-01-2010). 

πκθσλία χλδεζεο Δ.Κ.-Υηιήο Απνθ. 2002/979/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18-11-2002 Παξάξηεκα 
ΗΗΗ άξζξα 15, 20, 21 θαη 27 (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
L 352/30-12-2002).  
Σξνπνπνηήζεηο : L 38/10-02-2005 θαη L 251/26-09-2007 

Αςηόνομα Καθεζηώηα  

χζηεκα Γεληθεπκέλσλ Πξνηηκήζεσλ Άξζξα 97ηα, 97ηγ, θαη 97θβ ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1063/2010 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 18-11-2010 (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
L 307/23-11-2010) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) 
2454/93 γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ 
Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. 
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Γηθαηνχρνη ρψξεο ή εδάθε πξνηηκεζηαθψλ 
κέηξσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ κνλνκεξψο απφ 
ηελ Κνηλφηεηα ( Αιβαλία, Κνζζπθνπέδην,  
Βνζλία- Δξδεγνβίλε, Κξναηία, Π.Γ.Γ.Μ., 
Μαπξνβνχλην, Μνιδαβία, εξβία ) 

Άξζξα 109,116 θαη 117 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93 γηα ηνλ 
Καλνληζκφ νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνχ 
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. 

Καλ. 1528/2007 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί 
εθαξκνγήο ζηα πξντφληα θαηαγσγήο 
νξηζκέλσλ ρσξψλ κειψλ ηεο νκάδαο  
θξαηψλ  Αθξηθήο,  Καξατβηθήο θαη  
Δηξεληθνχ (ΑΚΔ) θαη ηεο Δ.Δ. 

Καλ. 1528/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20-12-2007 Παξάξηεκα ΗΗ, 
άξζξα 14,19,20 θαη 28 (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
L 348/31-12-2007). 

Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηε 
ζχλδεζε ησλ Τπεξπφληησλ Υσξψλ θαη 
Δδαθψλ κε ηελ Δ.Κ. 

Απφθαζε 2001/822/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27-11-2001 
Παξάξηεκα ΗΗΗ άξζξα 14, 19, 20 θαη 28 (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ L 314/30-11-2001, L 324/07-12-2001 γηα θαλφλεο 
θαηαγσγήο). 

πλαιιαγέο Δ.Κ.- Θένπηα θαη Μειίιηα Καλνληζκφο (ΔΚ) 82/2001, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5-12-2000, άξζξα 
16,21,22 θαη 28 (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
L 20/20-01-2001). 

 

                ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  2 (Γήλυζη Σιμολογίος ή Γήλυζη Σιμολογίος EUR-MED) 
                         Δπξσκεζνγεηαθέο πκθσλίεο χλδεζεο πνπ πξνβιέπνπλ απινπνηεκέλεο   
                                                     δηαδηθαζίεο  απφδεημεο θαηαγσγήο.  

 

Δπξσκεζνγεηαθή πκθσλία χλδεζεο 
Δ.Κ.-Αηγχπηνπ 

Απφθαζε αξηζ. 1/2006 ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο ΔΔ-Αηγχπηνπ 
ηεο 17-02-2006, Πξσηφθνιιν Νν 4, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 
(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 73/13-03-2006). 
Σξνπνπνηήζεηο : L 312/30-11-2007, L 249/23-09-2010. 

Δπξσκεζνγεηαθή ζπκθσλία ζχλδεζεο 
κεηαμχ Δ.Κ.-Αιγεξίαο 

Απφθαζε αξηζ. 2/2007 ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο ΔΔ-Αιγεξίαο , 
Πξσηφθνιιν Νν 6, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 297/15-11-2007). 
Σξνπνπνηήζεηο : L 118/08-05-2007, L 248/22-09-2010. 

πκθσλία Δ.Κ.-Διβεηίαο Απφθαζε αξηζ. 3/2005 ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο ΔΚ-Διβεηίαο , 
Πξσηφθνιιν Νν 3, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
L 45/15-02-2006).Σξνπνπνίεζε L 252/24-09-2009. 

πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ 
Υψξν. 

Απφθαζε ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΟΥ αξηζ. 136/2005 ηεο 
21-10-2005 Πξσηφθνιιν Νν  4,άξζξα 15, 21, 22 θαη 29  
(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 321/08-12-
2005).Σξνπνπνίεζε L 117/05-05-2011. 

Δπξσκεζνγεηαθή πκθσλία χλδεζεο Δ.Κ.-
Ηνξδαλίαο 

Απφθαζε 1/2006 ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο ΔΔ-Ηνξδαλίαο ηεο 
15/06-2006,  Πξσηφθνιιν Νν 3, άξζξα 16, 22, 23, 29   
(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 209/31-07-2006). 
Σξνπνπνίεζε L 253/28-09-2010. 

πκθσλία Δ.Κ.-Ηζιαλδίαο Απφθαζε αξηζ. 2/2005ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο ΔΚ-Ηζιαλδίαο , 
Πξσηφθνιιν Νν 3, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 131/18-05-2006). 

Δπξσκεζνγεηαθή πκθσλία χλδεζεο Δ.Κ.-
Ηζξαήι 

Απφθαζε αξηζ. 2/2005 ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο ΔΔ-Ηζξαήι 
ηεο 22-12-2005 Πξσηφθνιιν Νν 4, άξζξα 16, 22, 23, 29   
(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 20-24-01-2006). 
Σξνπνπνηήζεηο : L 149/02-06-2006,L 317/05-12-2007, L 313/28-
11-2009. 

Δπξσκεζνγεηαθή πκθσλία χλδεζεο Δ.Κ.-
Ληβάλνπ 
 
 

Απφθαζε 2006/356/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14-02-2006 
Πξσηφθνιιν Νν 4, άξζξα 16, 21, 22, 28   (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 143/30-05-2006). 
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Δπξσκεζνγεηαθή πκθσλία χλδεζεο Δ.Κ.-
Μαξφθνπ 

Απφθαζε 2005/904/ΔΚ ηεο 18-11-2005 Πξσηφθνιιν Νν 4, 
άξζξα 16, 22, 23, 29   (Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 
336/21-12-2005).Σξνπνπνηήζεηο : L 324/3-12-2008, L 248/22-
09-2010, L 141/27-05-2011. 
 

πκθσλία Δ.Κ.-Ννξβεγίαο Απφθαζε αξηζ. 1/2005 ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο ΔΚ-Ννξβεγίαο 
ηεο 20-12-2005 (2006/305/ΔΚ) 
Πξσηφθνιιν Νν 3, άξζξα 16, 22, 23, 29   (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 117/02-05-2006). 

Δπξσκεζνγεηαθή Δλδηάκεζε πκθσλία  
χλδεζεο Δ.Κ.-Οξγάλσζεο γηα ηελ    
απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο εμ 
νλφκαηνο  
ηεο Παιαηζηηληαθήο Αξρήο ηεο Γπη. Όρζεο 
θαη Λσξίδαο ηεο Γάδαο 

Απφθαζε αξηζ. 1/2009 ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο ΔΚ-ΟΑΠ ηεο 24-
06-2009 (2009/823/ΔΚ) 
Πξσηφθνιιν Νν 3, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 298/13-11-2009).  

πκθσλία Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 
Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) – Σνπξθίαο. 

Πξσηφθνιιν Νν 1, άξζξα 16, 22, 23, 29  ηεο Απφθαζεο 1/2009 
ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε βάζεη ηεο πκθσλίαο 
κεηαμχ ηεο Δ.Κ.Α.Υ. θαη ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 143/06-06-2009). 

πκθσλία χλδεζεο Δ.Ο.Κ.-Σνπξθίαο  
(Γεσξγηθά πξντφληα). 

Πξσηφθνιιν Νν 3 ηεο Απφθαζεο 1/98 ηνπ πκβνπιίνπ 
χλδεζεο Δ.Κ. – Σνπξθίαο, άξζξα 14, 19, 20 θαη 25  
(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 86/20-03-1998). 

Δπξσκεζνγεηαθή πκθσλία χλδεζεο Δ.Δ.-
Σπλεζίαο 

Απφθαζε αξηζ. 1/2006 ηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο  ΔΔ-Σπλεζίαο 
ηεο 28-07-2006 (2006/612/ΔΚ)   
Πξσηφθνιιν Νν 4, άξζξα 16, 22, 23, θαη 29   (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 260/21-09-2006). 

πκθσλία ΔΚ/Γαλίαο-Φεξφσλ Νήζσλ Απφθαζε αξηζ. 1/2005 ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο ΔΚ/Γαλίαο-
Νήζσλ Φεξφεο  ηεο 10-11-2005 (2006/287/ΔΚ) 
Πξσηφθνιιν Νν  3, άξζξα 16, 22, 23 θαη 29 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 110/24-04-2006). 

 
 

                          ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  3 (Γήλυζη Καηαγυγήρ) 
         πκθσλία Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ  ΔΔ-Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο. 
 

πκθσλία Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ 
ΔΔ-Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο. 

Πξσηφθνιιν  γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «θαηαγφκελα 
πξντφληα» ή «πξντφληα θαηαγσγήο» θαη γηα ηηο κεζφδνπο 
δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο  ηεο Απφθαζεο  2011/265/ΔΔ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 16

εο
 επηεκβξίνπ 2010, άξζξα 15,16,17 θαη 23 

(Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ  
L 127/14-05-2011). 

 
 

                                          ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  4 (ATR) 
              Απφθαζε 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο Δ.Κ. – Σνπξθίαο, πνπ    
              πξνβιέπεη απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο  απφδεημεο ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο. 
 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο  
πλεξγαζίαο  Δ.Κ.-Σνπξθίαο (Βηνκεραληθά θαη 
Μεηαπνηεκέλα Γεσξγηθά πξντφληα). 

Απφθαζε 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο 
Δ.Κ. – Σνπξθίαο ηεο 26-07-2006 , άξζξν 11 (Δθεκεξίδα 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 265/26-09-2006). 

 
 
Γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηα λνκηθά θείκελα ησλ ζρεηηθψλ  Πξνηηκεζηαθψλ  
πκθσληψλ ή Καλνληζκψλ ζηελ   ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  :  

http : // eur-lex.europa.eu / el / index . htm   →  Δπηινγή Δπίζεκε Δθεκεξίδα.  
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