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Γενικά 

Θ ενωςιακι νομοκεςία προβλζπει ότι τα είδθ που εξάγονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.) οφείλουν να είναι ςυμμορφοφμενα με τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ και 

υγείασ, κακϊσ και με τουσ περιβαλλοντικοφσ κανόνεσ, προσ όφελοσ των καταναλωτϊν και τθσ κοινωνίασ γενικότερα. Ρροκειμζνου να διενεργοφν τουσ 

κατάλλθλουσ ελζγχουσ επί των εμπορευμάτων που εξζρχονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε., οι τελωνειακζσ Αρχζσ καλοφνται να εφαρμόςουν πλθκϊρα 

νομικϊν κειμζνων, τα οποία προκφπτουν από ζνα μεγάλο εφροσ τομεακϊν πολιτικϊν, που εκτείνεται από τθν προςταςία τθσ υγείασ των ηϊων ζωσ τθ 

διαςυνοριακι διακίνθςθ αποβλιτων. 

Θ νομικι βάςθ των μζτρων απαγορεφςεων και περιοριςμϊν απορρζει τόςο από ενωςιακι, όςο και από εκνικι νομοκεςία, που κεςπίηεται κατά περίπτωςθ από 

τθν εκάςτοτε αρμόδια Αρχι, είτε ςε ενωςιακό είτε ςε εκνικό επίπεδο, αντίςτοιχα. Θ νομοκεςία αυτι υπόκειται ςε τροποποιιςεισ / επικαιροποιιςεισ από 

μεταγενζςτερεσ ενωςιακζσ ι εκνικζσ διατάξεισ, οι οποίεσ γνωςτοποιοφνται ςτισ τελωνειακζσ Αρχζσ από τθν εκάςτοτε αρμόδια Αρχι, προκειμζνου με τθ ςειρά τουσ 

να τισ κοινοποιιςουν ςτα Τελωνεία τθσ χϊρασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το κεκτθμζνο τθσ Ε.Ε. περιλαμβάνει ςθμαντικό αρικμό νομικϊν διατάξεων που υποχρεϊνουν τα τελωνεία να διενεργοφν ελζγχουσ ςτο πλαίςιο 

τθσ εφαρμογισ διαφορετικϊν πολιτικϊν που ςτοχεφουν ςτθν αςφάλεια τθσ Ε.Ε.. Σφμφωνα με τα άρκρα 134 και 267 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013, είναι 

δυνατόν να επιβάλλονται απαγορεφςεισ ι περιοριςμοί ςτισ ειςαγωγζσ, τισ εξαγωγζσ ι τα εμπορεφματα υπό διαμετακόμιςθ εφόςον δικαιολογοφνται από λόγουσ: 

• δθμόςιασ θκικισ, δθμόςιασ τάξθσ ι δθμόςιασ αςφάλειασ, 

• προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ ηωισ των ανκρϊπων, των ηϊων ι των φυτϊν, 

• προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 

• προςταςίασ των εκνικϊν κθςαυρϊν που ζχουν καλλιτεχνικι, ιςτορικι ι αρχαιολογικι αξία και 

• προςταςίασ τθσ βιομθχανικισ και εμπορικισ ιδιοκτθςίασ. 
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Απαγορεφςεισ και Ρεριοριςμοί κατά τθν Εξαγωγι 

Οι απαγορεφςεισ και περιοριςμοί αφοροφν ςτα μζτρα που ζχουν κεςπιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ πολιτικισ ι τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και επιβάλλονται ςτθ 

διαςυνοριακι διακίνθςθ (εν προκειμζνω ςτθν εξαγωγι) των εμπορευμάτων μεταξφ τθσ Ε.Ε. και των τρίτων χωρϊν, με ςκοπό τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ 

ηωισ των ανκρϊπων, των ηϊων και των φυτϊν, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ διαφφλαξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των εκνικϊν κθςαυρϊν. Τα 

Τελωνεία, ωσ θ μόνθ Υπθρεςία που διακζτει μια ςυνολικι εικόνα των εμπορευματικϊν ροϊν που διαςχίηουν τα ςφνορα τθσ Ε.Ε., ζχουν επιφορτιςτεί με τον ζλεγχο 

τθσ εκπλιρωςθσ των προχποκζςεων που επιβάλλονται από τισ ενωςιακζσ και εκνικζσ διατάξεισ απαγορεφςεων και περιοριςμϊν, κατά τθ διαδικαςία τιρθςθσ των 

τελωνειακϊν διατυπϊςεων. 

Ωσ επί το πλείςτον, οι διατάξεισ απαγορεφςεων και περιοριςμϊν κατά τθν εξαγωγι αφοροφν ςτθν ζκδοςθ κάποιασ άδειασ / πιςτοποιθτικοφ / ζγκριςθσ – κατόπιν 

αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου – από τθν εκνικι ι ενωςιακι Αρχι που είναι αρμόδια για τθ κζςπιςθ ι τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Συνεπϊσ, ο 

ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ οφείλει, πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ των εμπορευμάτων του προσ τρίτεσ χϊρεσ, να ζχει διαςφαλίςει τθν 

ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ άδειασ / πιςτοποιθτικοφ / ζγκριςθσ (ςτο εξισ «υποςτθρικτικό ζγγραφο») από τθν αρμόδια Αρχι, κακϊσ υποχρεοφται – μεταξφ άλλων – 

να τθ δθλϊςει ςτθν τελωνειακι διαςάφθςθ εξαγωγισ, προκειμζνου αυτι αφενόσ να γίνει αποδεκτι από το ICISnet (όςον αφορά ςτα μζτρα που είναι 

ενςωματωμζνα ςτο υποςφςτθμα TARIC) και αφετζρου το Τελωνείο, αφοφ διαπιςτϊςει τθν ορκότθτα τθσ τιρθςθσ των αναγκαίων περί απαγορεφςεων και 

περιοριςμϊν διατυπϊςεων, να επιτρζψει τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ. Θ διλωςθ του υποςτθρικτικοφ εγγράφου ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ 

πραγματοποιείται με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων κωδικϊν πιςτοποιθτικοφ, οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνα μζτρα απαγορεφςεων ι περιοριςμϊν. Ωσ εκ 

τοφτου, ο υποβάλλων τθν τελωνειακι διαςάφθςθ εξαγωγισ οφείλει να επιδεικνφει τθ δζουςα προςοχι, για τθ χριςθ του εκάςτοτε ενδεδειγμζνου κωδικοφ 

πιςτοποιθτικοφ. 

Ρλθροφόρθςθ για τθν εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ανά τομζα προϊόντων, αλλά και για τθν τομεακι εκνικι νομοκεςία, μπορεί να αντλθκεί από τισ κατά 

περίπτωςθ αρμόδιεσ Αρχζσ ςτθν Ελλάδα.  

π.χ. Για τθν εξαγωγι πολιτιςτικϊν αγακϊν → Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
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Σθμειϊνεται ότι κατά τθν υποβολι τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ εξαγωγισ αποτελεί ευκφνθ του υποβάλλοντοσ τθν διαςάφθςθ, τόςο θ εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ διατάξεισ απαγορεφςεων και περιοριςμϊν (ανάλογα και με το εξαγωγικό κακεςτϊσ), όςο και θ ορκότθτα τθσ διλωςθσ των 

εκδοκζντων υποςτθρικτικϊν εγγράφων (χριςθ ςωςτοφ κωδικοφ πιςτοποιθτικοφ, πλιρθσ αναγραφι του αρικμοφ του υποςτθρικτικοφ εγγράφου κ.λπ.) ςτθν 

τελωνειακι διαςάφθςθ. 

Επιπλζον, τυχόν απαιτιςεισ των τρίτων χωρϊν για τθν ειςαγωγι των εμπορευμάτων ςτθν επικράτειά τουσ δεν ταυτίηονται με μζτρα απαγορεφςεων και 

περιοριςμϊν για τθν εξαγωγι των εμπορευμάτων από τθν επικράτεια τθσ Ε.Ε. βάςει ενωςιακισ ι εκνικισ νομοκεςίασ, και ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται ο ζλεγχόσ 

τουσ ςτο πλαίςιο των τελωνειακϊν διατυπϊςεων εξαγωγισ οφτε περιλαμβάνονται/κατονομάηονται ςτον κατάλογο του παρόντοσ. Τζλοσ, ςτον εν λόγω κατάλογο 

κατονομάηονται μόνο οι απαγορεφςεισ και περιοριςμοί, θ εφαρμογι των οποίων – ωσ προσ τισ απαιτοφμενεσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ – εμπίπτει ςτισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν.   

 

Χριςιμεσ ζννοιεσ 

Κωδικόσ πιςτοποιθτικοφ: Ο ενωςιακόσ ι εκνικόσ κωδικόσ που χρθςιμοποιείται για τθ διλωςθ ενόσ υποςτθρικτικοφ εγγράφου ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ, ςτο 

πεδίο «Ζγγραφο» τθσ καρτζλασ «Ειδικζσ Μνείεσ/Ρρ. Ζγγρ.».  

Ρ.χ. 1: ο κωδικόσ πιςτοποιθτικοφ Χ001 χρθςιμοποιείται για τθ διλωςθ του πιςτοποιθτικοφ AGREX, 

 Ρ.χ. 2: ο κωδικόσ 1917 χρθςιμοποιείται για τθ διλωςθ τθσ βεβαίωςθσ οριςτικισ ι προςωρινισ εξαγωγισ μθχανθμάτων ζργου.  

Σθμειϊνεται ότι οι ενωςιακοί κωδικοί πιςτοποιθτικοφ αποτελοφνται από τζςςερα ψθφία, ιτοι ζνα γράμμα του λατινικοφ αλφαβιτου και τρία αρικμθτικά ψθφία, 

ενϊ οι εκνικοί κωδικοί πιςτοποιθτικϊν αποτελοφνται από τζςςερα αρικμθτικά ψθφία, τα δφο πρϊτα εκ των οποίων είναι ο αρικμόσ 19, που υποδθλϊνει τθ 

Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ εμπίπτουν τα μζτρα απαγορεφςεων και περιοριςμϊν. 
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Αρικμόσ πιςτοποιθτικοφ: Ο μοναδικόσ αρικμόσ αναφοράσ/ αναγνϊριςθσ που αποδίδεται κάκε φορά από τθν εκάςτοτε αρμόδια Αρχι ςτο ςυγκεκριμζνο 

πιςτοποιθτικό και δθλϊνεται ςτθ κζςθ 44-1, ςτο πεδίο «Αρικμόσ Εγγράφου.  

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ: Κάκε κωδικόσ πιςτοποιθτικοφ ακολουκείται από ςυγκεκριμζνθ περιγραφι, θ οποία υποδθλϊνει τθ χριςθ του, προσ διευκόλυνςθ των 

οικονομικϊν φορζων και των τελωνειακϊν υπαλλιλων. 

Ενςωμάτωςθ ςτο TARIC: Ρροκειμζνου να διαςφαλίςει τθν ορκι τιρθςθ των απαγορεφςεων και περιοριςμϊν κατά τθ διαςυνοριακι διακίνθςθ των εμπορευμάτων, 

θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι χρθςιμοποιεί το υποςφςτθμα TARIC, όπου ςυνδζει τα ιςχφοντα μζτρα απαγορεφςεων και περιοριςμϊν με ςυγκεκριμζνουσ κωδικοφσ του 

Δαςμολογίου. Αυτό ςθμαίνει ότι μία τελωνειακι διαςάφθςθ εξαγωγισ που αφορά ςε είδοσ ο κωδικόσ του οποίου είναι ςυνδεδεμζνοσ με μζτρο απαγορεφςεων και 

περιοριςμϊν ςτο υποςφςτθμα TARIC, δεν κα γίνει αποδεκτι από το ICISnet, παρά μόνο εάν ο υποβάλλων τθν τελωνειακι διαςάφθςθ ζχει δθλϊςει ςτθ κζςθ 44-1 

αυτισ, είτε τον κωδικό πιςτοποιθτικοφ που αντιςτοιχεί ςτο υποςτθρικτικό ζγγραφο που απαιτεί το μζτρο απαγορεφςεων/περιοριςμϊν που είναι ςυνδεδεμζνο με 

τον κωδικό του είδουσ, είτε ζναν κωδικό πλαςματικοφ πιςτοποιθτικοφ, ότι το εξαγόμενο είδοσ δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ βάςει των οποίων επιβάλλεται το 

ςυγκεκριμζνο μζτρο, ι εξαιρείται από αυτζσ.  

Επιςθμαίνεται ότι υπάρχουν κάποια μζτρα απαγορεφςεων και περιοριςμϊν τα οποία δεν ζχουν ενςωματωκεί ςτο TARIC, δθλαδι δεν ζχουν ςυνδεκεί με τουσ 

κωδικοφσ δαςμολογίου των ειδϊν που αφοροφν. Αυτό ιςχφει για όλα τα εκνικά μζτρα απαγορεφςεων και περιοριςμϊν, αλλά και για κάποια ενωςιακά και 

ςυμβαίνει για διάφορουσ λόγουσ, κυρίωσ τεχνικοφσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ – από το Τελωνείο εξαγωγισ – τθσ ορκισ εφαρμογισ τθσ 

ςχετικισ νομοκεςίασ απαγορεφςεων και περιοριςμϊν και τθσ τιρθςθσ των ςχετικϊν διατυπϊςεων, πραγματοποιείται πριν από τθν απελευκζρωςθ των 

εμπορευμάτων. Ωσ εκ τοφτου, εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ϊςτε, κατά τθν υποβολι τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ εξαγωγισ, να ζχουν ιδθ 

διερευνιςει εάν τα εμπορεφματά τουσ εμπίπτουν ςε διατάξεισ απαγορεφςεων ι/και περιοριςμϊν, ζτςι ϊςτε να δθλϊςουν ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ όλα τα 

απαιτοφμενα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ υποςτθρικτικά ζγγραφα, ακόμθ και αυτά που αντιςτοιχοφν ςε μζτρα που δεν είναι ενςωματωμζνα ςτο 

υποςφςτθμα TARIC. 

Ρλαςματικό πιςτοποιθτικό: Υπάρχουν περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο κωδικόσ δαςμολογίου ενόσ εξαγόμενου είδουσ είναι ςυνδεδεμζνοσ με μζτρο απαγορεφςεων 

και περιοριςμϊν ςτο TARIC, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ το ςυγκεκριμζνο είδοσ δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ που επιβάλλουν αυτό το μζτρο.  
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Ρ.χ.: Ο κωδικόσ δαςμολογίου 90304000 – «Άλλα όργανα και ςυςκευζσ, ειδικά καταςκευαςμζνα για τθν τεχνικι των τθλεπικοινωνιϊν» είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο 

TARIC με το μζτρο CD464, βάςει του οποίου θ πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ απαιτεί τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ άδειασ εξαγωγισ ειδϊν διττισ χριςθσ, εφόςον οι 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εξαγομζνων ειδϊν περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι του Καν. (ΕΚ) 

428/2009 για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ειδϊν. Στθν περίπτωςθ που το προσ εξαγωγι είδοσ δεν είναι ςφμφωνο με τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτον 

Κανονιςμό, τότε ο υποβάλλων τθν τελωνειακι διαςάφθςθ εξαγωγισ, προκειμζνου να γίνει θ διαςάφθςι του αποδεκτι από το ICISnet, οφείλει να ςυμπλθρϊςει 

ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ ςυγκεκριμζνο κωδικό πλαςματικοφ πιςτοποιθτικοφ, ο οποίοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι ο κωδικόσ πιςτοποιθτικοφ Υ901, 

με τον οποίο ουςιαςτικά δθλϊνει ότι τα εμπορεφματά του δεν περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο των ειδϊν διπλισ (διττισ) χριςθσ.  

Κατά τθν καταχϊρθςθ πλαςματικοφ πιςτοποιθτικοφ, ωσ αρικμόσ υποςτθρικτικοφ εγγράφου δφναται να χρθςιμοποιθκεί ο αρικμόσ «1» ι θ παφλα «-» ι θ τελεία 

«.», εφόςον θ διλωςθ του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ πιςτοποιθτικοφ δεν απαιτεί τθν θλεκτρονικι υποβολι (ι/και φυςικι προςκόμιςθ) κάποιου υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου, βάςει του πίνακα πιςτοποιθτικϊν του παρόντοσ. Υπάρχουν, όμωσ, περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ διλωςθ κωδικοφ πλαςματικοφ πιςτοποιθτικοφ απαιτεί 

τθν θλεκτρονικι υποβολι (ι/και φυςικι προςκόμιςθ) υποςτθρικτικοφ εγγράφου. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ αφοροφν ςε εμπορεφματα που εμπίπτουν μεν ςε διατάξεισ 

απαγορεφςεων/περιοριςμϊν, εξαιροφνται δε από τθν εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν, για πολφ ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ.  

Ρ.χ.: Ο κωδικόσ πλαςματικοφ πιςτοποιθτικοφ Υ907 χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ εξαγωγισ ειδϊν που εμπίπτουν ςτο παράρτθμα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1236/2005, για 

να δθλϊςει ότι τα εξαγόμενα είδθ πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν από ςτρατιωτικό/πολιτικό προςωπικό κράτουσ μζλουσ ςε τρίτθ χϊρα για 

ειρθνευτικοφσ/αμυντικοφσ ςκοποφσ και ςυνεπϊσ, βάςει ρθτισ διάταξθσ του κανονιςμοφ, τα εν λόγω είδθ εξαιροφνται από τθν εφαρμογι του ςχετικοφ μζτρου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο εξαγωγζασ κα πρζπει να υποβάλλει ςτο αρμόδιο Τελωνείο υποςτθρικτικά ζγγραφα (π.χ. ςφμβαςθ, τιμολόγιο κ.ο.κ.) ικανά να αποδείξουν 

ότι τα εξαγόμενα είδθ πράγματι κα χρθςιμοποιθκοφν από ςτρατιωτικό/πολιτικό προςωπικό κράτουσ μζλουσ ςε τρίτθ χϊρα για ειρθνευτικοφσ/αμυντικοφσ 

ςκοποφσ. Ωσ αρικμό υποςτθρικτικοφ εγγράφου κα χρθςιμοποιιςει τον αρικμό του εκάςτοτε αποδεικτικοφ ςτοιχείου (αρικμόσ ςφμβαςθσ, αρικμόσ τιμολογίου 

κ.ο.κ.). 

Χϊρα εξαγωγισ: Για τουσ ςκοποφσ του καταλόγου απαγορεφςεων και περιοριςμϊν του παρόντοσ, ωσ χϊρα εξαγωγισ νοείται θ τρίτθ χϊρα προσ τθν οποία 

αποςτζλλονται τα εμπορεφματα για τα οποία ζχει υποβλθκεί τελωνειακι διαςάφθςθ εξαγωγισ, και θ εξαγωγι των οποίων προσ αυτι τθ χϊρα, διζπεται από 

διατάξεισ απαγορεφςεων ι/και περιοριςμϊν. 
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Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ: Ππωσ είναι γνωςτό, με τθν Απόφαςθ ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 / 31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015), θ οποία ζχει κοινοποιθκεί 

με τθ ΔΥΟ ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015 / 23-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΡΘ-Υ0), από τθν 1θ Νοεμβρίου 2015 ζχει κακιερωκεί θ υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι των 

υποςτθρικτικϊν εγγράφων τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ. Θ υποχρζωςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ παραμζνει ςε ιςχφ, ακόμθ και όταν απαιτείται και θ φυςικι 

προςκόμιςθ των υποςτθρικτικϊν εγγράφων ςτο Τελωνείο. Για τουσ ςκοποφσ του καταλόγου απαγορεφςεων και περιοριςμϊν του παρόντοσ, ςτθ ςτιλθ 

«Υποχρζωςθ θλεκτρονικι υποβολισ» καταγράφεται, ανά κωδικό πιςτοποιθτικοφ, τόςο θ υποχρζωςθ ι μθ θλεκτρονικισ υποβολισ των υποςτθρικτικϊν εγγράφων, 

όςο και θ περιγραφι ι/και ονομαςία των εν λόγω υποςτθρικτικϊν εγγράφων.  

Φυςικι προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ/άδειασ (υποςτθρικτικοφ εγγράφου): Ρζραν τθσ υποχρεωτικισ θλεκτρονικισ υποβολισ των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ εγγράφων, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ απαιτείται και θ φυςικι προςκόμιςι τουσ ςτο αρμόδιο Τελωνείο, είτε επειδι απαιτείται κεϊρθςι τουσ, είτε 

επειδι προβλζπεται θ παρακράτθςι τουσ από το Τελωνείο. Θ υποχρζωςθ αυτι καταγράφεται ςτθ ςτιλθ «Υποχρζωςθ φυςικισ προςκόμιςθσ του υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου» του καταλόγου απαγορεφςεων και περιοριςμϊν του παρόντοσ. Σθμειϊνεται ότι θ ζνδειξθ «Πχι» ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ δεν αναιρεί τθν υποχρζωςθ 

φυςικισ προςκόμιςθσ του υποςτθρικτικοφ εγγράφου, ςτθν περίπτωςθ που το απαιτιςουν οι τελωνειακζσ Αρχζσ, εάν το κρίνουν αναγκαίο κατά τθ διενζργεια του 

ελζγχου. 

 

Σθμεία που χριηουν προςοχισ 

 

1. Ο παρϊν κατάλογοσ κωδικϊν πιςτοποιθτικοφ που χρθςιμοποιοφνται για τθ διλωςθ ςτθ κζςθ 44-1 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ εξαγωγισ των υποςτθρικτικϊν 

εγγράφων που εκδίδονται ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ διατάξεων απαγορεφςεων και περιοριςμϊν, είναι μθ εξαντλθτικόσ. Θ Τελωνειακι Υπθρεςία εφαρμόηει τισ 

διατάξεισ περί απαγορεφςεων και περιοριςμϊν, οι οποίεσ ζχουν περιζλκει ςτθ γνϊςθ τθσ. Ενδζχεται να υπάρχουν και άλλεσ διατάξεισ απαγορεφςεων και 

περιοριςμϊν, οι οποίεσ δεν κατονομάηονται ςτον παρόντα κατάλογο, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν οφείλουν να τθροφνται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.  

2. Ο όροσ «εξαγωγι» χρθςιμοποιείται ςτο παρόν με τθν ευρφτερθ ζννοιά του και εκτόσ από το κακεςτϊσ τθσ οριςτικισ εξαγωγισ (κωδικόσ κακεςτϊτοσ 10), μπορεί 

επίςθσ να περιλαμβάνει – ανάλογα με όςα προβλζπουν οι εκάςτοτε διατάξεισ απαγορεφςεων και περιοριςμϊν – τθν εξαγωγι παράγωγων προϊόντων που 
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λαμβάνονται από ιςοδφναμα εμπορεφματα ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι, τθν προςωρινι εξαγωγι και τθν επανεξαγωγι (δθλαδι 

τα κακεςτϊτα 11, 21, 22, 23, και 31). 

3. Αποτελεί ευκφνθ του υποβάλλοντοσ τθν τελωνειακι διαςάφθςθ εξαγωγισ, τόςο θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ διατάξεισ 

απαγορεφςεων και περιοριςμϊν (ανάλογα και με το εξαγωγικό κακεςτϊσ), όςο και θ ορκότθτα τθσ διλωςθσ των εκδοκζντων υποςτθρικτικϊν εγγράφων (χριςθ 

ςωςτοφ κωδικοφ πιςτοποιθτικοφ, πλιρθσ αναγραφι του αρικμοφ του υποςτθρικτικοφ εγγράφου κ.λπ.) ςτθν τελωνειακι διαςάφθςθ. 

4. Ο παρϊν κατάλογοσ ζχει ςυνταχκεί βάςει των κωδικϊν πιςτοποιθτικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ κζςθ 44-1 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ για ςκοποφσ 

απαγορεφςεων και περιοριςμϊν. Ωσ εκ τοφτου, δεν περιλαμβάνει τισ περιπτϊςεισ εμπορευμάτων, θ εξαγωγι των οποίων απαγορεφεται πλιρωσ (και ςυνεπϊσ δε 

ςυντρζχει λόγοσ ζκδοςθσ ςχετικισ άδειασ εξαγωγισ), όπωσ για παράδειγμα θ πλιρθσ απαγόρευςθ εξαγωγισ ςυγκεκριμζνων φαρμακευτικϊν ειδϊν. Για τθν 

ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με παρόμοια μζτρα απαγορεφςεων και περιοριςμϊν, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να απευκφνονται ςτισ Υπθρεςίεσ, ςτθν αρμοδιότθτα 

των οποίων εμπίπτουν τα προσ εξαγωγι εμπορεφματά τουσ. Επίςθσ, θ πλθροφόρθςθ ςτον παρόντα κατάλογο δεν επθρεάηει τθν υποχρζωςθ ι μθ θλεκτρονικισ 

υποβολισ τυχόν άλλων υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ εγγράφων (π.χ. δελτίο αποςτολισ, τιμολόγιο κ.ο.κ.).
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ 
Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ 

υποβολισ 

Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: ΟΡΕΚΕΡΕ, Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ, Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. - Επικοινωνία || Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. (opekepe.gr), 2102124989, 2102124982 

Καν. (ΕΕ) 1308/2013 ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
C050 

Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ, όπωσ αναφζρεται ςτον κανονιςμό 

(ΕΚ) αρικ. 1308/2013 (ΕΕ L 347) 

Θλεκτρονικι υποβολι του 

Ριςτοποιθτικοφ   

Καν. (ΕΕ) 1555/2007, 

514/2008, 523/2009, 

652/2009, 653/2009, 

655/2009, 1308/2013, 

2016/ 1237, 2016/1239 

Δ19Α 

5040429ΕΞ2010/2010 

Δ19Α 5036531 ΕΞ 

2011/2011 

Τ4800/140/Α0019/2008 

ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
Χ001 

Ριςτοποιθτικό εξαγωγισ AGREX, Καν. (ΕΕ) 1308/2013, (ΕΕ) 

2016/1237 και (ΕΕ) 2016/1239. 

Θλεκτρονικι υποβολι του 

Ριςτοποιθτικοφ AGREX. 
Ναι 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΡΩΝ ΟΡΩΟΚΗΡΕΥΤΙΚΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΑΑΤ, Γεν. Δ/νςθ Βιώςιμθσ Φυτικισ Ραραγωγισ, Δ/νςθ Μεταποίθςθσ και Ροιοτικοφ Ελζγχου Τροφίμων Φυτικισ Ραραγωγισ, Τθλζφωνα και Ηλεκτρονικζσ Διευκφνςεισ Υπθρεςιών ΥΡΑΑΤ (minagric.gr)  
2102124270, 2102124285 

Καν 543/2011 ΟΧΙ Πλεσ οι τρίτεσ 
χϊρεσ 

Ν002 Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ ι Βεβαίωςθ Απαλλαγισ. 
Εναλλακτικά, πιςτοποιθτικό Εγκεκριμζνου Εμπόρου νωπϊν 

Οπωροκθπευτικϊν 

Θλεκτρονικι υποβολι 
Ριςτοποιθτικοφ 

Συμμόρφωςθσ, ι Βεβαίωςθσ 
Απαλλαγισ Ελζγχου ι 

Απόφαςθσ Εγκεκριμζνου 
Εμπόρου Νωπϊν 

Οπωροκθπευτικϊν. 

ΟΧΙ 

   

https://www.opekepe.gr/el/contact-us-gr
http://www.minagric.gr/index.php/el/contact-us-gr/thlefona-hlektronypaat-241120
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ ςτο 

TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ 
Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ 

υποβολισ 

Υποχρζωςθ 

φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΡΟΙΗΜΕΝΩΝ/ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΩΝ/ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΟΡΩΟΚΗΡΕΥΤΙΚΩΝ1
 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΑΑΤ, Γεν. Δ/νςθ Τροφίμων, Δ/νςθ Μεταποίθςθσ και Ροιοτικοφ Ελζγχου Τροφίμων, Τθλζφωνα και Ηλεκτρονικζσ Διευκφνςεισ Υπθρεςιών ΥΡΑΑΤ (minagric.gr) 210 2124286/4279 

Διάφορεσ εκνικζσ διατάξεισ  

Ρ.Δ. 165/1974 
OXI 

Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
1971 

Ριςτοποιθτικό Ροιοτικοφ Ελζγχου για τθν εξαγωγι 

μεταποιθμζνων/ επεξεργαςμζνων /κατεψυγμζνων 

οπωροκθπευτικϊν  

Θλεκτρονικι υποβολι 

Ριςτοποιθτικοφ Ροιοτικοφ 

Ελζγχου 

Πχι 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΡΑ 

Αρμόδια Αρχι: ΟΡΕΚΕΡΕ, Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ, Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. - Επικοινωνία || Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. (opekepe.gr)  2108802383 

Καν. (ΕΚ) 88/2007 

Τ887/165/Α0019/ 

06-02-1996 

ΠΧΙ USA C012 
Ριςτοποιθτικό εξαγωγισ ηυμαρικϊν ςτισ ΘΡΑ “Certificate 2”, 

Καν(ΕΚ)88/2007. 

Θλεκτρονικι υποβολι 

πιςτοποιθτικοφ. 
Ναι 

 

  

                                                           
1
 Κονςζρβεσ και χυμοί οπωροκθπευτικϊν, επιτραπζηιεσ ελιζσ, ςταφίδα ςουλτανίνα και κορινκιακι, ξθρά ςφκα και ςυκόπαςτα, τουρςιά, αρωματικζσ και φαρμακευτικζσ δρόγεσ- ρίγανθ, μαρμελάδεσ, όςπρια, 

κατεψυγμζνα οπωροκθπευτικά. 

http://www.minagric.gr/index.php/el/contact-us-gr/thlefona-hlektronypaat-241120
https://www.opekepe.gr/el/contact-us-gr
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Ε13 

Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ 

Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΩΣΕΙΣ (EMBARGO)2 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΕΞ, Διεφκυνςθ Ρολυμερών Οικονομικών Σχζςεων και Εμπορικισ Ρολιτικισ,  τθλ.210 3682756 

Διάφοροι Κανονιςμοί 

διεκνϊν κυρϊςεων (π.χ. 

Καν. 2017/1509, Καν. 

267/2012) 

Δ19Γ 5018741 ΕΞ 2013 

ΝΑΙ 

Χϊρεσ κατά των 

οποίων ιςχφουν 

διεκνείσ 

κυρϊςεισ  

(π.χ. Β. Κορζα, 

Ιράν, Λιβφθ, 

Σουδάν) 

C052 
Άδεια εξαγωγισ για εμπορεφματα και τεχνολογίεσ που υπόκεινται 

ςε περιοριςμοφσ 

Θλεκτρονικι υποβολι Άδειασ 

Εξαγωγισ 
Ναι 

Υ920 
Διεκνείσ κυρϊςεισ - Τα εξαγόμενα αγακά είναι άλλα από αυτά που 

περιγράφονται ςτισ υποςθμειϊςεισ που ςυνδζονται με το μζτρο. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι  

Υ921 
Διεκνείσ κυρϊςεισ -  τα εξαγόμενα εμπορεφματα εξαιροφνται από 

τθν απαγόρευςθ. 

Θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου με το 

οποίο τεκμθριϊνεται θ εξαίρεςθ των 

εξαγόμενων εμπορευμάτων από τθν 

απαγόρευςθ (π.χ. ςφμβαςθ). 

Πχι 

Καν. (ΕΕ) 267/2012 

Δ19Γ 5002315 ΕΞ 2014 

ΔΤΔ Γ 5014460 ΕΞ 2015 

ΝΑΙ Ιράν Y966 

Διεκνείσ κυρϊςεισ – Ιράν 

Αγακά άλλα από εκείνα που περιγράφονται ςτισ υποςθμειϊςεισ 

που ςυνδζονται με το μζτρο (παράρτθμα III του Καν. (ΕΕ) 

267/2012). 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Καν. 2016/44 

ΔΤΔ Γ 1121491 ΕΞ 2017 

 

ΝΑΙ 

  

Λιβφθ 

  

Υ952 
Διεκνείσ κυρϊςεισ – Λιβφθ 

Εξαιρζςεισ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Υ953 
Διεκνείσ κυρϊςεισ – Λιβφθ 

Αγακά που δεν εμπίπτουν ςτθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Καν. 2017/1509 

ΔΤΔ Γ 1182700 ΕΞ 2017 
ΝΑΙ Βόρεια Κορζα Υ946 

Αγακά απαραίτθτα για τουσ επίςθμουσ ςκοποφσ διπλωματικϊν ι 

προξενικϊν αποςτολϊν των κ-μ ςτθ ΛΔΚ ι διεκνϊν οργανιςμϊν 

που απολαφουν αςυλιϊν κατά το διεκνζσ δίκαιο ι προςωπικά είδθ 

του προςωπικοφ τουσ (Άρκρο 10 παράγραφοσ 3 του κανονιςμοφ 

(ΕE) 2017/1509) 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

                                                           
2
 Ο κατάλογοσ με τισ διεκνείσ κυρϊςεισ  τθσ Ε.Ε. κατά τρίτων χωρϊν είναι αναρτθμζνοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ European Union sanctions - European External Action Service (europa.eu) 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/423/european-union-sanctions_en
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Υ947 

Συναλλαγι που εγκρίνει θ αρμόδια αρχι του κ-μ για 

ανκρωπιςτικοφσ ςκοποφσ (Άρκρο 10 παράγραφοσ 4 του 

κανονιςμοφ (ΕE) 2017/1509) 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y034 

Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Ραρζκκλιςθ από τθν απαγόρευςθ εξαγωγισ δυνάμει του άρκρου 4 

παράγραφοσ 1 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1509  

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y039 

Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Ρροϊόντα που απαλλάςςονται από τθν απαγόρευςθ δυνάμει του 

αρ. 11 ςτοιχεία α) ι β) του Καν. 2017/1509  

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y082 

Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Ραρζκκλιςθ από τθν απαγόρευςθ εξαγωγισ δυνάμει του άρκρου 

16ε παράγραφοσ 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1509 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y083 

Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Ραρζκκλιςθ από τθν απαγόρευςθ  εξαγωγισ δυνάμει του άρκρου 

16η του Καν. (ΕΕ) 2017/1509 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y957 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y958 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y959 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y960 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y961 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y962 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y963 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 
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Y964 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y965 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Y967 
Διεκνείσ Κυρϊςεισ – Β. Κορζα 

Εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι 

Καν. (ΕΕ) 833/2014 

Δ19Γ  5020060 ΕΞ 2014 

ΔΤΔ Γ 5026474 ΕΞ 2014 

Απόφαςθ  1764/15 

  

ΝΑΙ 

  

ωςία 

Y939 
Διεκνείσ κυρϊςεισ - ωςία - Tα εξαγόμενα είδθ δεν εμπίπτουν ςτισ 

διατάξεισ του Καν. (ΕΕ) 833/2014. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
 Πχι 

C676 

Διεκνείσ κυρϊςεισ κατά ωςίασ - Άδεια Εξαγωγισ για τα είδθ του 

Ραραρτιματοσ ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 833/2014 εκδιδόμενθ από τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ του κ-μ. 

Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Άδειασ 

Εξαγωγισ. 
Ναι 

Καν. (ΕΚ) 1210/2003 

Καν. (ΕΚ) 1210/2003 

Ο1019/119/Α0019/ 

 09-2004 

ΝΑΙ Ιράκ 

C653 
Εξαγωγι αγακϊν καταγωγισ ΙΑΚ - Καν. (ΕΚ) 1210/2003. 

Επιβεβαίωςθ (εξαγωγι ςτο Ιράκ). 

Θλεκτρονικι υποβολι Άδειασ 

Εξαγωγισ. 
Πχι 

C654 

Εξαγωγι πολιτιςτικϊν αγακϊν καταγωγισ ΙΑΚ - Καν. (ΕΚ) 

1210/2003. Άδεια εξαγωγισ προϊόντων που προορίηονται αυςτθρά 

για ιατρικοφσ ςκοποφσ. 

Θλεκτρονικι υποβολι Άδειασ 

Εξαγωγισ. 
Πχι 

Καν. (ΕΚ) 1332/2013 ΝΑΙ Συρία Υ935 

Εξαγωγι πολιτιςτικϊν αγακϊν καταγωγισ Συρίασ - Καν. (ΕΚ) 

1332/2013 - Τα εξαγόμενα εμπορεφματα δεν υπάγονται ςτισ 

διατάξεισ του Καν. (ΕΕ) αρικ. 1332/2013 (EE L 335). 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι  

Απόφαςθ 798/13 ΝΑΙ 
Κ.Αφρικανικι 

Δθμοκρατία 

Υ300 
Εμπορεφματα τα οποία δεν αφορά θ απόφαςθ 2013/798/ΚΕΡΡΑ 

για τθν επιβολι μζτρων κατά τθσ Κεντροαφρικανικισ Δθμοκρατίασ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι  

Υ301 
Εμποπεύματα πος εξαιπούνται από την απαγόπεςση, σύμυωνα με το 

άπθπο 2 παπ. 1 τηρ Απόυασηρ 2013/798/ΚΕΠΠΑ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι  
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ 
Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ 

υποβολισ 

Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

  

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΤΤΗΣ ΧΗΣΗΣ3 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΕΞ, Διεφκυνςθ Ρολυμερών Οικονομικών Σχζςεων και Εμπορικισ Ρολιτικισ, τθλ. 2103682756 

Καν. (ΕΚ) 2021/821, 

2022/001 

Δ195027171 ΕΞ 2010/ 

24-06-2010 

ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 

Χ060 
Ειδικι άδεια εξαγωγισ — άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. α) του Καν. 

(ΕΕ) 2021/821  

Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Άδειασ 

Εξαγωγισ. 
Ναι 

Χ061 

Ενωςιακι γενικι άδεια εξαγωγισ EU001 — ΡΑΑΤΘΜΑ II A 

—αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. δ) του Καν. (ΕΕ) 

2021/821 

Χ062 

Ενωςιακι γενικι άδεια εξαγωγισ EU002 — ΡΑΑΤΘΜΑ II Β 

—αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. δ) του Καν. (ΕΕ) 

2021/821 

Χ063 
Ενωςιακι γενικι άδεια εξαγωγισ EU003 — ΡΑΑΤΘΜΑ II Γ 

—αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. δ) του Καν. 2021/821 

Χ064 
Ενωςιακι γενικι άδεια εξαγωγισ EU004 — ΡΑΑΤΘΜΑ II Δ 

—αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. δ) του Καν. 2021/821 

Χ065 
Γενικι άδεια εξαγωγισ EU005 — ΡΑΑΤΘΜΑ II Ε —

αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. δ) του Καν. 2021/821 

Χ066 

Ενωςιακι γενικι άδεια εξαγωγισ αρικ. EU006 — 

ΡΑΑΤΘΜΑ II ΣΤ —αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. δ) 

του Καν. (ΕΕ) 2021/821 

                                                           
3
 Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/ οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αναηθτιςουν πίνακα αντιςτοίχθςθσ των κωδικϊν Σ.Ο. με τουσ κωδικοφσ των 

ειδϊν διττισ χριςθσ του παραρτιματοσ Ι του Κανονιςμοφ. Το εν λόγω παράρτθμα περιγράφει τισ προδιαγραφζσ των ειδϊν, βάςει των οποίων οι οικονομικοί φορείσ μποροφν – ςυγκρίνοντάσ τισ με τισ προδιαγραφζσ των δικϊν τουσ 
προϊόντων – να διαπιςτϊςουν εάν τα εμπορεφματά τουσ εμπίπτουν ι όχι ςτα είδθ διττισ χριςθσ. 

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
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Χ067 

Ενωςιακι γενικι άδεια εξαγωγισ αρικ. EU007 — 

ΡΑΑΤΘΜΑ II Η —αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. δ) 

του Καν. (ΕΕ) 2021/821 

Χ068 

Ενωςιακι γενικι άδεια εξαγωγισ αρικ. EU008 — 

ΡΑΑΤΘΜΑ II Θ —αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 1 ςτ. δ) 

του Καν. (ΕΕ) 2021/821 

Χ070 
Συνολικι άδεια εξαγωγισ —αναφζρεται ςτο άρκρο 12 παρ. 

1 ςτ, β) του Καν. (ΕΕ) 2021/821 

Χ071 

Εκνικζσ γενικζσ άδειεσ εξαγωγισ ςτισ εκνικζσ Εφθμερίδεσ 

τθσ Κυβερνιςεωσ — ΡΑΑΤΘΜΑ III Γ —αναφζρονται ςτο 

άρκρο 12 παρ, 6 του Καν (ΕΕ) 2021/821  

Χ072 
Άδεια διαμετακόμιςθσ ειδϊν διπλισ χριςθσ — που 

αναφζρεται ςτο άρκρο 7 του Καν. (ΕΕ) 2021/821 

Υ901 
Είδθ διττισ χριςθσ, Καν. (ΕΚ) 428/2009 – προϊόν που δεν 

περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο με τα είδθ διττισ χριςθσ. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι 

υποβολι κάποιου εγγράφου. 
Πχι  
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 

Χώρα 

εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ 
Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ 

υποβολισ 

Υποχρζωςθ 

φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΗΘΟΥΝ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΡΟΙΝΗ/ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΙΑ 
Αρμόδια Αρχι: ΥΡΕΞ, Διεφκυνςθ Ρολυμερών Οικονομικών Σχζςεων και Εμπορικισ Ρολιτικισ, τθλ.210 3682756 

Καν. (ΕΚ) 2019/125 

Ο1063/109/Α0019/ 

022-06-2007 

ΝΑΙ 

Πλεσ οι 

τρίτεσ 

χϊρεσ 

C064 
Άδεια εξαγωγισ αντικειμζνων τα οποία είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν για 

βαςανιςτιρια (Κανονιςμόσ (ΕU) 2019/125) 

Θλεκτρονικι υποβολι 

τθσ Άδειασ Εξαγωγισ. 
Ναι 

C068 Ενωςιακι Γενικι Άδεια Εξαγωγισ (Κανονιςμόσ (ΕU) 2019/125) 
Θλεκτρονικι υποβολι 

τθσ Άδειασ Εξαγωγισ. 
Ναι 

Υ904 
Είδθ βαςανιςτθρίων - Ραράρτθμα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1236/2005. Τα εξαγόμενα είδθ είναι 

άλλα από αυτά που περιγράφονται ςτισ υποςθμειϊςεισ TR που ςυνδζονται με το μζτρο. 

Δεν απαιτείται 

θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 

Πχι 

Ε990 
Άδεια εξαγωγισ αντικειμζνων δυναμζνων να χρθςιμοποιθκοφν για βαςανιςτιρια ι για ι 

άλλθ ςκλθρι, απάνκρωπθ ι ταπεινωτικι μεταχείριςθ ι τιμωρία 

Θλεκτρονικι υποβολι 

Άδειασ Εξαγωγισ. 
Ναι 

Υ906 
Αντικείμενα εκτόσ εκείνων που περιγράφονται ςτισ παραπομπζσ TR που αφοροφν το 

μζτρο (708) 

Δεν απαιτείται 

θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 

Πχι 

Υ907 

Αντικείμενα που κα χρθςιμοποιθκοφν από ςτρατιωτικό ι πολιτικό προςωπικό κράτουσ 

μζλουσ, εφόςον το προςωπικό αυτό ςυμμετζχει ςε επιχείρθςθ τθσ ΕΕ ι των Θνωμζνων 

Εκνϊν για τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ ι τθ διαχείριςθ κρίςθσ ςτθν τρίτθ χϊρα προοριςμοφ 

ι ςε επιχείρθςθ που βαςίηεται ςε ςυμφωνίεσ μεταξφ κρατϊν μελϊν και τρίτων χωρϊν 

ςτον τομζα τθσ άμυνασ 

Θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφων που 

αποδεικνφουν τθν 

τελικι χριςθ των ειδϊν 

Πχι 

Υ908 

Εξαγωγι ςτα ακόλουκα εδάφθ των κ-μ, (Γροιλανδία, Νζα Καλθδονία & εξαρτιςεισ, 

Γαλλικι Ρολυνθςία, Γαλλικά Νότια και Ανταρκτικά Εδάφθ, Νθςιά Wallis & Futuna, 

Μαγιότ, Σαιν Ριζρ & Μικελόν, Μποφνςεν) εφόςον τα εμπορεφματα χρθςιμοποιοφνται 

από αρχι αρμόδια για τθν επιβολι του νόμου & ςτθ χϊρα ι ςτο ζδαφοσ προοριςμοφ & 

Θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφων που 

αποδεικνφουν τθν 

τελικι χριςθ των ειδϊν 

Πχι 
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Ε19 

ςτο μθτροπολιτικό τμιμα του κ-μ ςτο οποίο ανικει το ζδαφοσ αυτό 
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 

Χώρα 

εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ 

Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: Γενικό Χθμείο Κράτουσ, Διεφκυνςθ Ενεργειακών, Βιομθχανικών και Χθμικών Ρροϊόντων, τθλ. 2106479250, 2132117000 

Καν. 2018/172 

30/004/2340/  

21-08-2012 

ΝΑΙ 

Πλεσ οι 

τρίτεσ 

χϊρεσ 

Υ916 
  Τα εξαγόμενα είδθ δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του 

Ραραρτιματοσ Ι του Καν(ΕΕ)649/12. 

Θλεκτρονικι υποβολι οποιουδιποτε 

εγγράφου ςτο οποίο φαίνεται ο 

αρικμόσ CAS του είδουσ, όταν αυτόσ 

δεν αναφζρεται ςτθν περιγραφι του 

είδουσ ςτθ κζςθ 31 τθσ διαςάφθςθσ. 

Πχι 

Υ917 
  Τα εξαγόμενα είδθ δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του 

Ραραρτιματοσ V του Καν(ΕΕ)649/12. 

Θλεκτρονικι υποβολι οποιουδιποτε 

εγγράφου ςτο οποίο φαίνεται ο 

αρικμόσ CAS του είδουσ, όταν αυτόσ 

δεν αναφζρεται ςτθν περιγραφι του 

είδουσ ςτθ κζςθ 31 τθσ διαςάφθςθσ. 

Πχι 

Υ919 

  Διλωςθ αρικμοφ αναφοράσ RIN για χθμικά προϊόντα που 

υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 2 παρ. 3 του Καν.(ΕΕ) 

649/2012 

 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου, παρά μόνο θ διλωςθ 

ενεργοφ αρικμοφ αναφοράσ RIN ςτθ 

κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ. 

 Πχι 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΟΔΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑΚΩΤΙΚΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: Εγκεκριμζνοσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων, Διεφκυνςθ Ελζγχου Ραραγωγισ και Κυκλοφορίασ Ρροϊόντων, τθλ. 2132024373 

Καν. (ΕΚ) 111/2005 

ΔΣΤΕΡ Β 5020379 ΕΞ 

2015/ 29/09/2015 

ΝΑΙ 

Πλεσ οι 

τρίτεσ 

χϊρεσ 

Χ035 

Άδεια εξαγωγισ (πρόδρομων ουςιϊν ) που εκδίδεται από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ του 

κ-μ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εξαγωγζασ 

Θλεκτρονικι υποβολι άδειασ 

εξαγωγισ 
Πχι 
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ 

Υποχρζωςθ 

φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΕΝ, Γενικι Δ/νςθ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ, Δ/νςθ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων, Επικοινωνία - (ypen.gov.gr) 

Καν. (ΕΚ) 1013/2006 

Δ19Γ  5017939 ΕΞ 2013/ 

10-05-2013 

ΟΧΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 

C669 

  Ζγγραφο κοινοποίθςθσ όπωσ αναφζρεται ςτον Καν. 

(ΕΚ) αρικ. 1013/2006 (EE L 190) - Άρκρο 4 και 

παράρτθμα IΒ. 

Θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου κοινοποίθςθσ του 

παραρτιματοσ ΙΑ του Καν. (ΕΚ 1013/2006. 
Πχι 

C670 
  Ζγγραφο μεταφοράσ όπωσ αναφζρεται ςτον Καν. (ΕΚ) 

1013/2006 - Άρκρο 4 και παράρτθμα IΑ. 

Θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου μεταφοράσ του 

παραρτιματοσ ΙΒ του Καν. (ΕΚ 1013/2006. 
Ναι 

C672 

  Ενθμερωτικό ζγγραφο που ςυνοδεφει τισ μεταφορζσ 

αποβλιτων όπωσ αναφζρεται ςτον Καν. (ΕΚ) 1013/2006 

- Άρκρο 18 και παράρτθμα VII. 

Θλεκτρονικι υποβολι ενθμερωτικοφ εγγράφου του 

παραρτιματοσ VII του Καν. (ΕΚ) 1013/2006. 
Πχι 

Y923 
Ρροϊόν που δεν υπόκειται ςτισ διατάξεισ του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) 1013/2006 
Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου. Πχι 

1951 
Διακίνθςθ αποβλιτων - Ζντυπο αναγγελίασ εξαγωγισ μθ 

επικίνδυνων αποβλιτων. 

Θλεκτρονικι υποβολι Εντφπου αναγγελίασ 

εξαγωγισ μθ επικίνδυνων αποβλιτων. 
Πχι 

Καν. (ΕΕ) 333/2011 OXI 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
C058 

  Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τα κριτιρια 

αποχαρακτθριςμοφ των αποβλιτων (άρκρο 5.1 Καν. 

333/2011) 

Θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ 

με τα κριτιρια αποχαρακτθριςμοφ των αποβλιτων, 

ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ 

του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ του 

εξαγωγζα με τισ απαιτιςεισ του Καν. 

Πχι 

https://ypen.gov.gr/epikoinonia/
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Ε22 

 

Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 

Χώρα 

εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ 

Υποχρζωςθ 

φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ CITES ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΛΩΙΔΑΣ 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΕΚΑ, Γενικι Δ/νςθ Δαςών και Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ και Δαςικισ Ρολιτικισ, Επικοινωνία - (ypen.gov.gr) 

Καν. (ΕΚ) 338/1997  

ΚΥΑ 

125188/246/2013 

Δ19Γ 5013742 ΕΞ 

2013/ 

08-04-2013 

ΝΑΙ 

Πλεσ οι 

τρίτεσ 

χϊρεσ 

C400 

Εξαγωγι ειδϊν CITES - Ραραρτιματα Α, Β, Γ και Δ 

Καν. (ΕΚ) 338/1997 - Ρροςκόμιςθ Άδειασ εξαγωγισ ι 

Ριςτοποιθτικοφ επανεξαγωγισ. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου, μόνο εφόςον ςτθ 

κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ δθλϊνεται (ωσ οφείλει) και ζνασ από τουσ 

κωδικοφσ πιςτοποιθτικοφ C401, C402, C403, C404, C405, C406
4
.  

Πχι, υπό 

προχποκζςεισ 

C401 
Άδεια εξαγωγισ ι πιςτοποιθτικό επανεξαγωγισ 

CITES που εκδίδεται από χϊρα τθσ ΕΕ. 

Θλεκτρονικι υποβολι Άδειασ εξαγωγισ ι Ριςτοποιθτικοφ 

επανεξαγωγισ. 
Ναι 

C402 
Άδεια εξαγωγισ ι πιςτοποιθτικό επανεξαγωγισ 

CITES που εκδίδεται από τρίτθ χϊρα. 

Θλεκτρονικι υποβολι Άδειασ εξαγωγισ ι Ριςτοποιθτικοφ 

επανεξαγωγισ. 
Ναι 

C403 Ριςτοποιθτικό περιοδευουςϊν εκκζςεων CITES. Θλεκτρονικι υποβολι Ριςτοποιθτικοφ περιοδευουςϊν εκκζςεων. Ναι 

C404 Ριςτοποιθτικό προςωπικισ ιδιοκτθςίασ CITES. Θλεκτρονικι υποβολι Ριςτοποιθτικοφ προςωπικισ ιδιοκτθςίασ. Ναι 

C405 Ριςτοποιθτικό ςυλλογισ δειγμάτων CITES. Θλεκτρονικι υποβολι Ριςτοποιθτικοφ ςυλλογισ δειγμάτων. Ναι 

C406 Ριςτοποιθτικό μουςικοφ οργάνου CITES. Θλεκτρονικι υποβολι Ριςτοποιθτικοφ μουςικοφ οργάνου. Ναι 

Υ900 
Είδθ CITES, Καν. (ΕΚ) 338/1997 - Τα εξαγόμενα είδθ 

δεν εμπίπτουν ςτα είδθ CITES. 
Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου. Πχι  

                                                           
4 Επειδι οι κωδικοί πιςτοποιθτικοφ C401 ζωσ C406 δεν είναι ενςωματωμζνοι με τα μζτρα του κανονιςμοφ ςτο TARIC, ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να δθλϊνει τόςο τον κωδικό C400, όςο και τον κωδικό που αντιςτοιχεί ςτο 
πιςτοποιθτικό/άδεια που κατζχει. Ωσ αρικμό του πιςτοποιθτικοφ C400 κα δθλϊνει τον κωδικό πιςτοποιθτικοφ που αντιςτοιχεί ςτο πιςτοποιθτικό/άδεια που κατζχει, ενϊ ωσ αρικμό του επιμζρουσ πιςτοποιθτικοφ που δθλϊνει κα ςυμπλθρϊνει 
τον αρικμό του πιςτοποιθτικοφ/άδειασ που κατζχει. (π.χ. εάν ζνασ οικονομικόσ φορζασ κατζχει πιςτοποιθτικό περιοδευουςϊν εκκζςεων CITES (που αντιςτοιχεί ςτον κωδικό πιςτοποιθτικοφ C403), τότε ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ κα δθλϊνει 
τόςο τον κωδικό πιςτοποιθτικοφ C400 (με αρικμό πιςτοποιθτικοφ C403), όςο και τον κωδικό πιςτοποιθτικοφ C403 (με αρικμό πιςτοποιθτικοφ τον διακριτικό αρικμό του πιςτοποιθτικοφ/άδειασ που κατζχει). 

https://ypen.gov.gr/epikoinonia/
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Υ932 

  Είδθ που τυγχάνουν παρζκκλιςθσ από τα CITES 

ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 3 του Καν. 338/97 

(προςωπικά/οικιακά νεκρά δείγματα ι 

μζρθ/προϊόντα που λαμβάνονται από δείγματα των 

ειδϊν των Ραραρτθμάτων Α ζωσ Δ Καν. (ΕΚ) 338/97) 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου. Πχι   

1952 

Εξαγωγι ειδϊν ελλθνικισ αυτοφυοφσ χλωρίδασ και 

άγριασ πανίδασ, εκτόσ CITES - ΚΥΑ 125188/246/2013 

- Εκνικι άδεια εξαγωγισ ι επανεξαγωγισ. 

Θλεκτρονικι υποβολι Άδειασ Εξαγωγισ. Πχι 
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ 
Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ 

υποβολισ 

Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΡΟΑ, Γ.Δ. Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, Δ/νςθ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Αρχείου Μνθμείων, Δ/νςθ Τεκμθρίωςθσ & Ρροςταςίασ Ρολιτιςτικών Αγακών, 

https://www.culture.gr/el/SitePages/contact.aspx 

Καν. (ΕΚ) 116/2009 και 

Καν. (ΕΚ) 1210/2003 και 

Καν. (ΕΕ) 1332/2013 

ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 

Ε012    Άδεια εξαγωγισ πολιτιςτικϊν αγακϊν 
Θλεκτρονικι υποβολι Άδειασ 

Εξαγωγισ. 
Ναι 

Υ903 
  Τα εξαγόμενα αγακά δεν περιλαμβάνονται ςτον 

κατάλογο των πολιτιςτικϊν αγακϊν. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι 

υποβολι κάποιου εγγράφου. 
Πχι    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.gr/el/SitePages/contact.aspx
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ 

Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΥΟΒΟΛΩΝ ΟΡΛΩΝ, ΡΥΟΜΑΧΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ, ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ 

Αρμόδια Αρχι 1: ΥΡΕΞ, Διεφκυνςθ Ρολυμερών Οικονομικών Σχζςεων και Εμπορικισ Ρολιτικισ, τθλ.210 3682756 

Αρμόδια Αρχι 2: ΥΡτΡ, Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Δ/νςθ Κρατικισ Αςφάλειασ, Τμιμα Ππλων και Εκρθκτικών, 213 1520129 

Καν. (ΕΕ) 258/2012 ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 

Ε020   Καν. (ΕΕ) 258/2012: Άδεια εξαγωγισ πυροβόλων όπλων.  
Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Άδειασ 

Εξαγωγισ. 
Ναι 

Υ934 

  Τα εξαγόμενα εμπορεφματα δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 258/2012 για τθν εξαγωγι των 

πυροβόλων όπλων, των μερϊν τουσ και των εξαρτθμάτων 

και πυρομαχικϊν τουσ. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

κάποιου εγγράφου. 
Πχι  

Ν.2168/1993 (για πυροβόλα 

όπλα, εξαρτιματα, μζρθ και 

πυρομαχικά τουσ) 

Δ33 Β 5006842 ΕΞ 2012 

OXI 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
1910 

Άδεια εξαγωγισ (Υπ. Οικονομίασ) ειδϊν του ν.2168/1993, 

πλθν όςων διζπονται από τισ διατάξεισ του Καν. (ΕΕ) 258/12 

Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Άδειασ 

Εξαγωγισ. 
Ναι 

Ν. 2168/1993 (μόνο για 

πυροβόλα όπλα, εξαρτιματα, 

μζρθ και πυρομαχικά τουσ)  

Ν. 456/76 περί φωτοβολίδων 

βεγγαλικϊν, πυροτεχνικϊν 

ακυρμάτων και ςυςκευϊν 

εκτόξευςθσ φωτοβολίδων 

OXI 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
1919 

Άδεια τθσ Δ/νςθσ Κρατικισ Αςφάλειασ του Υπ. Ρροςταςίασ 

του Ρολίτθ για τθν εξαγωγι ειδϊν του ν.2168/1993. 

Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Άδειασ 

Εξαγωγισ. 
Ναι 
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ 

Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΑΑΤ, Γενικι Δ/νςθ Αλιείασ, Δ/νςθ Ελζγχου Αλιευτικών Δραςτθριοτιτων & Ρροϊόντων, Τθλζφωνα και Ηλεκτρονικζσ Διευκφνςεισ Υπθρεςιών ΥΡΑΑΤ (minagric.gr) 

Καν. (ΕΚ) 1005/2008 ΝΑΙ 

Εξαγωγι: τρίτεσ χϊρεσ 

που το απαιτοφν5.  

Ρρος. εξαγωγι 

Επανεξαγωγι: Πλεσ οι 

τρίτεσ χϊρεσ 

C673 Ριςτοποιθτικό αλιευμάτων Καν. (ΕΚ) 1005/2008. 
Θλεκτρονικι υποβολι Ριςτοποιθτικοφ 

αλιευμάτων. 
 Πχι 

Υ927 

Τα εξαγόμενα εμπορεφματα δεν διζπονται από τισ διατάξεισ 

του Καν. (ΕΚ) 1005/2008 περί πρόλθψθσ, αποτροπισ και 

εξάλειψθσ τθσ παράνομθσ, λακραίασ και άναρχθσ αλιείασ 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
 Πχι  

Καν. (ΕΕ) 640/2010 

Δ19Α 5044313 ΕΞ 2010/ 

25-10-2010 

Δ19Α 5004974 ΕΞ 2011/ 

02-02-2011 

ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 

C047 
Ζγγραφο αλιευμάτων γαλαηόπτερου τόνου, Καν. (ΕΕ) 

640/10. 

Θλεκτρονικι υποβολι Εγγράφου 

αλιευμάτων τόνου. 
Πχι  

C041 
Ριςτοποιθτικό επανεξαγωγισ γαλαηόπτερου τόνου, Καν. 

(ΕΕ) 640/10. 

Θλεκτρονικι υποβολι Ριςτοποιθτικοφ 

επανεξαγωγισ τόνου. 
Πχι  

Y909 
Τα εξαγόμενα εμπορεφματα δεν  διζπονται από τισ 

διατάξεισ του Καν. (ΕΚ) 1984/2003 ι του Καν. (ΕΚ) 640/2010 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
  Πχι 

Καν. (ΕΚ) 1984/2003 

Δ19Γ  5009969 ΕΞ 2012/ 

06-03-2012 

ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 

C039 Στατιςτικό Ζγγραφο  ξιφία, Καν. (ΕΚ) 1984/2003. 
Θλεκτρονικι υποβολι Στατιςτικοφ 

εγγράφου εξαγωγισ. 
 Πχι 

C040 
Στατιςτικό Ζγγραφο  μεγαλόφκαλμου τόνου, Καν. (ΕΚ) 

1984/2003. 

Θλεκτρονικι υποβολι Στατιςτικοφ 

εγγράφου εξαγωγισ. 
 Πχι 

C042 Ριςτοποιθτικό επανεξαγωγισ ξιφία, Καν.(ΕΕ) 1984/03. 
Θλεκτρονικι υποβολι Ριςτοποιθτικοφ 

επανεξαγωγισ ξιφία. 
 Πχι 

C043 
Ριςτοποιθτικό επανεξαγωγισ μεγαλόφκαλμου τόνου, 

Καν.(ΕΕ) 1984/03. 

Θλεκτρονικι υποβολι Ριςτοποιθτικοφ 

επανεξαγωγισ μεγαλόφκαλμου τόνου. 
 Πχι 

                                                           
5 Το πιςτοποιθτικό αλιευμάτων του Καν. (ΕΚ) 1005/2008 ςυνοδεφει υποχρεωτικά το εμπόρευμα κατά τθν εξαγωγι (κακεςτϊσ 10), εάν αυτό απαιτείται από τθν τρίτθ χϊρα προοριςμοφ. Ο κατάλογοσ των εν λόγω τρίτων χωρϊν βρίςκεται ςτθν 
θλεκτρονικι δ/νςθ http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/list_of_third_countries_en.pdf 

http://www.minagric.gr/index.php/el/contact-us-gr/thlefona-hlektronypaat-241120
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/list_of_third_countries_en.pdf
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Y909 
Τα εξαγόμενα εμπορεφματα δεν  διζπονται από τισ 

διατάξεισ του Καν. (ΕΚ) 1984/2003. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

κάποιου εγγράφου. 
  Πχι 

Καν. (ΕΚ) 1035/2001 ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
C656 

Επικυρωμζνο πιςτοποιθτικό αλιευμάτων Dissostichus spp. ι  

πιςτοποιθτικό επανεξαγωγισ Dissostichus spp., Καν. (ΕΚ) 

1035/2001. 

Θλεκτρονικι υποβολι Επικυρωμζνου 

πιςτοποιθτικοφ αλιευμάτων Dissostichus ι  

πιςτοποιθτικοφ επανεξαγωγισ 

Dissostichus  

Πχι 
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 

Χώρα 

εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ 
Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ 

υποβολισ 

Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΥΣΙΩΝ ΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΕΝ, Γεν. Δ/νςθ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ, Δ/νςθ Κλιματικισ Αλλαγισ και Ροιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ, https://ypen.gov.gr/epikoinonia/ 

 

Καν. (ΕΚ) 1005/2009 

Δ33Β 5010180 ΕΞ 2013/ 

20-03-2013 

ΝΑΙ 

Πλεσ οι 

τρίτεσ 

χϊρεσ 

Ε013 
Άδεια εξαγωγισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτα πλαίςια του Καν. (ΕΚ) 

1005/2009 για τισ ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτοιβάδα του όηοντοσ. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου, μόνο θ διλωςθ του 

αρικμοφ τθσ Άδειασ ςτθ κζςθ 44-1 

τθσ διαςάφθςθσ. 

 Πχι 

Υ902 
  Tα εξαγόμενα εμπορεφματα είναι άλλα από εκείνα που περιγράφονται 

ςτισ παραπομπζσ ΟΗ που αφοροφν το μζτρο. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

κάποιου εγγράφου. 
 Πχι 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΓΑΣΤΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΕΞ, Διεφκυνςθ Ρολυμερών Οικονομικών Σχζςεων και Εμπορικισ Ρολιτικισ, τθλ.210 3682756 

Καν. (ΕΚ) 2368/2002 ΝΑΙ 

Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
C034 

Ριςτοποιθτικό τθσ διαδικαςίασ Kimberley (επικυρωμζνο από ενωςιακι 

Αρχι) για τθ διακίνθςθ ακατζργαςτων διαμαντιϊν, Καν. (ΕΚ)2368/2002. 

Θλεκτρονικι υποβολι του 

πιςτοποιθτικοφ τθσ διαδικαςίασ 

Kimberley. 

Πχι 

Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
Y015 

 Tα ακατζργαςτα διαμάντια περιζχονται ςε ςυςκευαςία που δεν είναι 

δυνατόν να παραβιαςκεί και οι ςφραγίδεσ που ετζκθςαν κατά τθν εξαγωγι 

από τον ςυμμετζχοντα (Kimberley διαδικαςία) δεν ζχουν καταςτραφεί. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

κάποιου εγγράφου. 
Πχι  

https://ypen.gov.gr/epikoinonia/
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Νομικι Βάςθ 
Ενςωμάτωςθ 

ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 

Ρεριγραφι πιςτοποιθτικοφ Υποχρζωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ 

Υποχρζωςθ 

φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΔΑΓΥΟΥ 

Αρμόδια Αρχι: Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Διεφκυνςθ Ενεργειακών, Βιομθχανικών και Χθμικών Ρροϊόντων, emxp@gcsl.gr 

Καν. (ΕΚ) 2017/852 ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 

Υ925 

Οι εξαγωγζσ   πραγματοποιοφνται για ερευνθτικοφσ 

ςκοποφσ ςε εργαςτθριακι κλίμακα ι για εργαςτθριακι 

ανάλυςθ (αρ. 3 παρ. 3 Καν. (ΕΕ) 2017/852] 

Θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου με το 

οποίο αποδεικνφεται ότι θ εξαγωγι 

πραγματοποιείται για ερευνθτικοφσ 

ςκοποφσ ι εργαςτθριακι ανάλυςθ. 

Πχι 

Υ924 
Τα εξαγόμενα εμπορεφματα δεν καλφπτονται από τον 

Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/852 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι  

Y969 

Ρροϊόντα με προςκικθ υδραργφρου ουςιϊδουσ ςθμαςίασ  

για τισ ανάγκεσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και για 

ςτρατιωτικζσ χριςεισ, ι που προορίηονται για ζρευνα, 

βακμονόμθςθ οργάνων ι για χριςθ ωσ πρότυπο αναφοράσ 

(άρ. 5 παρ. 2 Καν. (ΕΕ) 2017/852) 

Θλεκτρονικι υποβολι εγγράφου με το 

οποίο αποδεικνφεται ότι θ εξαγωγι 

προορίηεται για τθν πολιτικι προςταςία 

και για ςτρατιωτικζσ χριςεισ, ι για 

ζρευνα, βακμονόμθςθ οργάνων ι για 

χριςθ ωσ πρότυπο αναφοράσ 

Πχι  

 

ΓΟΥΝΑ ΓΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥ 

 

Καν. (ΕΚ) 1523/2007 ΝΑΙ 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
Υ922 

Tα εξαγόμενα εμπορεφματα δεν είναι γοφνα γάτασ και 

ςκφλου, όπωσ προβλζπεται από τον Καν. (ΕΚ) 1523/2007. 

Δεν απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι 

εγγράφου. 
Πχι   
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ςτο TARIC 
Χώρα εξαγωγισ 

Κωδικόσ 

Ριςτοποιθτικοφ 

κζςθσ 44-1 
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υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΟΥ6 

Αρμόδια Αρχι: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενικι Δ/νςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, Διεφκυνςθ Μθτρώων, 2106444985 

Δ13ε/4800/2003 (ΦΕΚ 

708/Β/03) 

Οικ.21867/26.9.2016 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ 3276/12.10.2016) 

OXI 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
1917 

Βεβαίωςθ οριςτικισ ι προςωρινισ εξαγωγισ (για τα 

ταξινομθμζνα Μ.Ε.) ι Βεβαίωςθ εξαγωγισ αταξινόμθτου 

Μ.Ε. 

Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Βεβαίωςθσ 

οριςτικισ ι προςωρινισ εξαγωγισ 

(για τα ταξινομθμζνα Μ.Ε.) ι 

Βεβαίωςθσ εξαγωγισ αταξινόμθτου 

Μ.Ε. 

Πχι 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΩΝ 

Αρμόδια Αρχι: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, Γενικι Δ/νςθ Ανκρωπίνων Ρόρων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Μονάδων Υγείασ, 213 2161419, 213 2161374 

 http://www.moh.gov.gr/articles/citizen/xrhsima-thlefwna-amp-dieythynseis/71-to-ypoyrgeio 

Ν. 3984/2011, Ρ.Δ. 

26/2008 

Δ19Γ  5009930 ΕΞ 2013/  

15-03-2013 

OXI 
Πλεσ οι τρίτεσ 

χϊρεσ 
1969 Άδεια εξαγωγισ (Απόφαςθ του Υπ. Υγείασ) 

Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ με τθν οποία δίδεται άδεια 

για εξαγωγι των ςυγκεκριμζνων ειδϊν 

Πχι 

 

 

 

 

                                                           
6
 Βλ. ςυνθμμζνο κατάλογο μθχανθμάτων ζργου 

http://www.moh.gov.gr/articles/citizen/xrhsima-thlefwna-amp-dieythynseis/71-to-ypoyrgeio
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Κωδικόσ 
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Υποχρζωςθ φυςικισ 

προςκόμιςθσ του 

υποςτθρικτικοφ 

εγγράφου 

 

ΛΟΙΡΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΑ/ΑΔΕΙΕΣ 

  1915 Δελτίο Χθμικισ Ανάλυςθσ (ΔΧΑ) 

Θλεκτρονικι υποβολι του ΔΧΑ. Δεν απαιτείται 

θλεκτρονικι υποβολι όταν το ΔΧΑ εκδίδεται 

κατόπιν αίτθςθσ του Τελωνείου. Στθν περίπτωςθ 

αυτι αποςτζλλεται θλεκτρονικά από τθν αρμόδια 

Χθμικι Υπθρεςία απευκείασ ςτο Τελωνείο. 

Πχι 

  1911 Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86. 
Θλεκτρονικι υποβολι τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

Ν.1599/86. 
Πχι 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΟΥ (ανά κωδικό Μ.Ε.) 

 
(κατά την εξαγωγή απαιτείται – κατά περίπτωςη – έγκριςη προςωρινήσ ή οριςτικήσ εξαγωγήσ) 

1 ΦΟΤΩΤΘΣ 27 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΡΤΘΣ 53 ΜΡΕΤΟΝΙΕΑ ΣΘΑΓΓΩΝ 79 ΕΝΤΟΡΙΣΤΘΣ ΔΙΑΟΩΝ 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 28 ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ (ΝΤΑΜΡΕ) 54 ΦΟΤΩΤΘΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 80 ΕΞΕΔΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 

3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΤΩΤΘΣ 29 ΑΚΤΟΚΑΘΑΙΣΤΘΣ 55 ΓΕΑΝΟΣ-ΑΕΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ 81 ΟΧΘΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΕΜΡΟ/ΚΙΒΩΤΙΩΝ 

4 ΤΑΚΤΕ-ΑΕΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ 30 ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΩΤΘΑΣ 56 ΦΟΤΩΤΘΣ-ΑΚΤΟΚΑΘΑΙΣΤΘΣ 82 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΑΕ/ΦΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ 

5 ΦΟΤΩΤΘΣ-ΑΕΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ 31 ΔΙΑΣΤΩΤΘΑΣ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 57 ΥΓΟΔΙΑΣΚΟΡΙΣΤΘΣ 83 ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΟΤΣΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

6 ΡΟΩΘΘΤΘΣ 32 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΘΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 58 ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ΑΦΟΜΡΕΤΟΥ 84 ΣΥΜΡΙΚΝΩΤΘΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 

7 ΙΣΟΡΕΔΩΤΘΣ 33 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΝΤΙΣΡΕΝΣΕ) 59 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 85 ΜΕΤΕΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΘΣ 

8 ΓΕΑΝΟΣ 34 ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΟ 60 ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 86 ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΑΝΤΙK/ΝΩΝ (ΓΕΑΝΟΣ) 

9 ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 35 ΑΝΑΒΑΤΟΙΟ 61 ΨΘΦΙΔΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 87 ΕΞΟΜΟΙΩΤΘΣ 

10 ΜΡΕΤΟΝΙΕΑ ΑΥΤΟΦ/ΜΕΝΘ 36 ΡΑΣΣΑΛΟΜΡΘΚΤΘΣ 62 ΑΦΟΔΙΑΣΤΩΤΘΑΣ 88 ΕΝΤΟΡΙΣΤΘΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΡΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

11 ΟΔΟΣΤΩΤΘΑΣ 37 ΔΙΑΤΘΤΙΚΟ 63 ΛΙΡΑΝΤΘΣ 89 ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ ΣΩΛΘΝΩΝ 

12 ΓΕΩΤΥΡΑΝΟ 38 ΔΙΑΤΘΤΙΚΟ ΦΟΕΙΟ 64 ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ 90 ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΡΕΗΟΔ. - ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΟΣ 

13 ΣΦΥΑ ΥΔΑΥΛΙΚΘ 39 ΣΡΑΣΤΘΑΣ 65 ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 91 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

14 ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ  40 ΑΕΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜ. 66 ΡΕΣΑ ΣΚΑΡ 92 ΑΝΕΛΚΥΣΘ & ΚΑΘΕΛΚΥΣΘ ΣΚΑΦΩΝ 

15 ΕΡΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ 41 ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΟ 67 ΡΕΣΑ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 93 ΚΙΝΘΤΟ ΣΥΝΕΓΕΙΟ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ ΥΡ. ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

16 ΔΙΑΣΤΩΤΘΑΣ ΑΣΦ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

(ΦΙΝΙΣΕ) 

42 ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟ ΗΕΥΓΟΣ 68 ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 94 ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΧΘΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

17 ΣΑΩΘΟ 43 ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΟ 69 ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ 95 ΚΙΝΘΤΘ ΜΟΝΑΔΑ ΗΥΓΙΣΘΣ ΑΔΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

18 ΑΡΟΞΕΣΤΘΣ (ΣΚΕΪΡΕ) 44 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 70 ΑΝΑΒΑΤΟΙΟ ΦΑΓΘΤΩΝ ΕΡΙΒΑΤΩΝ ΑΕΟΣΚΑΦΩΝ 96 ΑΥΛΑΚΩΤΘΑΣ 

19 ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 45 ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΘ 71 ΑΝΑΒΑΤΟΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΡΙΒΑΤΩΝ ΑΕΟΣΚΑΦΩΝ 97 ΟΧΘΜΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΡΟ. (CONT) 

20 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 46 ΚΑΔΟΡΛΥΝΤΘΙΟ 72 ΡΛΥΝΤΙΚΟ ΡΙΣΤΑΣ 98 ΜΕΤΘΤΘΣ ΧΑΑΚΤ. ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΟΣ 

21 ΓΟΜΩΤΘΣ 47 ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΕΟΣΚΑΦΩΝ 73 ΟΛΙΣΘΘΟΜΕΤΟ 99 ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ 

22 ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ 48 ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΣ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 74 ΣΡΑΣΤΘΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ 100 ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟ ΜΘΧ. ΦΟΤΩΣΘΣ-ΑΝΥΨΩΣΘΣ 

23 ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ 49 ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 75 ΜΕΤΑΤ. ΚΑΟΤΣ. ΑΡ/ΥΩΝ ΕΡΙΒ. Α/ΦΩΝ 101 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΓΕΦΥΩΝ 

24 ΛΟΙΡΑ 50 ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ 76 ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΘΣ 102 ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΥΨΙΚΑΜΘΝΩΝ 

25 ΓΕΑΝΟΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 51 ΜΕΤΑΦΟΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ 77 ΚΑΤΑΒΕΧΤΘΑΣ 103 ΔΙΑΣΤΩΤΘΑΣ ΣΚΛΘΥΝΤ. ΥΛ. ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΔΑΡΕΔΩΝ 

26 ΡΕΟΝΟΦΟΟ 52 ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΝΩΝ 78 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΑΕΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΝΕΟ 104 ΑΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΘΣ 
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