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Πρόλογος  
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 

Στα πλαίςια των προςπακειϊν που καταβάλλει  θ  Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ), ωσ πρότυποσ 

Οργανιςμόσ, υιοκετοφνται βζλτιςτεσ πρακτικζσ προκειμζνου να ανταποκρίνεται με επιτυχία ςτο 

μεταβαλλόμενο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και να βελτιϊνεται ςυνεχϊσ θ ποιότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ και θ αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα αυτισ. 

Με ςτόχο τθν ςυνεχι βελτίωςθ των Υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ, μζςω τθσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ ομοιόμορφθσ 

εφαρμογισ των διαδικαςιϊν από τισ Υπθρεςίεσ τθσ, θ Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 

Οργάνωςθσ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) εκδίδει, με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ, «Εγχειρίδιο Επιλεγμζνων 

Λειτουργικϊν Διαδικαςιϊν Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Γ.Δ.Τ. &.Ε.Φ.Κ.)» 

Το παρόν Εγχειρίδιο επιλεγμζνων λειτουργικϊν διαδικαςιϊν, ζκδοςθσ 2021, απευκφνεται αποκλειςτικά ςτουσ 

υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ, προκειμζνου να το αξιοποιιςουν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων 

τουσ ωσ εφχρθςτο και χριςιμο κακθμερινό εργαλείο. Ειδικότερα με τθν ορκι χριςθ του περιεχομζνου του, 

υπό τισ οδθγίεσ και των Ρροϊςταμζνων των Υπθρεςιϊν, αναμζνεται  να επιτευχκεί θ ομοιόμορφθ, 

ςυντομότερθ και ορκι εφαρμογι των ωσ άνω διαδικαςιϊν, άρα και θ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ και των πολιτϊν, θ διαςφάλιςθ των υπαλλιλων που τισ εφαρμόηουν, κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτάσ κατά τθν εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν. 

 

 

         Ακινα,     1    Δεκεμβρίου 2021 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ 

 
Ε. Σαΐτθσ 
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Α.Ε.Ρ. Απόφαςθ Επιβολισ Ρροςτίμου 

Α.Λ.Ε. Αποβλιτων Λιπαντικϊν Ελαίων 

A.Y.O. Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν 

Α.Υ.Ο.Ο. Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν 

Α.Φ.Μ. Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου 

Α.Χ.Σ. Ανϊτατο Χθμικό Συμβοφλιο 

Γ.Γ.Δ.Ε. Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων 

Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. 
Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του 

Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. Γενικι Διεφκυνςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 

Γ.Δ.Ο.Υ. Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

Γ.Δ.Φ.Δ. Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

Δ.Α.Ο. Διλωςθ Άφιξθσ Οχιματοσ 

Δ.Δ.Ι. Δικαιϊματα Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ 

ΔΕ.Ρ.Ε. Δελτίο Ρροςωρινισ Ειςαγωγισ  

Δ.Ε.Φ.Κ. Διλωςθ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ 

ΔΙ.Δ.Δ.Υ. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δθμόςιου Υλικοφ 

ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε. Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ελζγχων και Ερευνϊν 

ΔΙ.Ρ.Ε.Ν.Α.Κ. Διακινθτζσ Ρετρελαίου Ναυτιλίασ και Αφορολογιτων Καυςίμων  

Δ.Ο.Υ. Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία 

Δ.Ρ. Δαςμολογικϊν Ροςοςτϊςεων 

Δ.Σ. Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 

Δ.Τ.Δ. Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

Δ.Φ.Σ. Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ 

Δ.Χ. Δθμόςιασ Χριςθσ 

Ε.Α. Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ  

Ε.Δ.Ε. Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο 

Ε.Δ.Υ.Μ. Ευρωπαϊκι Διάςκεψθ Υπουργϊν Μεταφορϊν  

Ε.Δ.Υ.Ο. Ειδικι Διάταξθ Υπουργείου Οικονομικϊν 

Ε.Ε. Ετερόρρυκμθ Εταιρεία 

Ε.Ε. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ΕΛ.ΑΣ. Ελλθνικι Αςτυνομία 

ΕΛ.Γ.Α. Οργανιςμόσ Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων 

Ε.Η.Ε.Σ. Ευρωπαϊκι Ηϊνθ Ελεφκερων Συναλλαγϊν 

ΕΛ.ΑΣ. Ελλθνικι Αςτυνομία 

ΕΛ.Υ.Τ. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων 

Ε.Μ.ΕΙΣ. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ 

Ε.Ρ.Ε. Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ 
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Ε.Τ. Εκνικό Τυπογραφείο 

Ε.Τ.Κ. Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ 

Ε.Υ.Τ.Ε. Επιτελικι Υπθρεςία Τελωνειακϊν Ελζγχων 

Ε.Φ.Κ. Ειδικόσ Φόροσ Κατανάλωςθσ 

Ι.Χ. Ιδιωτικισ Χριςθσ 

κ-μ κράτοσ - μζλοσ 

K.O.E. Κινθτζσ Ομάδεσ Ελζγχου 

Κ.Ρ. Καταςτάςεισ Ρλθρωμισ 

Κ.Ρ.Δ. Κϊδικασ Ροινικισ Δικονομίασ 

Κ.Τ.Ρ. Κϊδικασ Τροφίμων και Ροτϊν 

Κ.Υ. Κεντρικι Υπθρεςία  

Μ.Ρ.Δ.Σ. Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ  

Ο.Ε. Ομόρρυκμθ Εταιρεία 

Ο.Ρ.Σ. Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

Ο.Ρ.Σ.Τ. Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Τελωνείων 

Ο.Τ.Α. Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

Ρ.Ε.Ρ. Ρράξθ επιβολισ προςτίμου 

ΡΟΛ Ρολυγραφθμζνθ διαταγι 

Ρ.Σ.Τ. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Τελωνείων 

Ρ.Τ.Ρ. Ρρωτόκολλα Τελωνειακισ Ραράβαςθσ 

Ρ.Υ. Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ  

Σ.Δ. Συμβοφλιο Διοίκθςθσ 

Σ.Δ.Ο.Ε. Σϊμα Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

ΣΜΤΛ & ΛΡ Σφςτθμα Μθτρϊων Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν και Λογαριαςμϊν Ρλθρωμϊν 

Σ.Ο.Δ.Ν. Συντονιςτικό Πργανο Δίωξθσ Ναρκωτικϊν 

Τ.Ε.Κ.Α. Τελωνειακι Ζγκριςθ Καταλλθλότθτασ Αυτοκινιτου 

Τ.Ε.Σ. Ρειραιά Τελωνείο Επίβλεψθσ Συγκροτθμάτων Ρειραιά 

ΥΡ.Α.Α.Τ. Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Τροφίμων 

ΥΡ.ΟΙΚ. Υπουργείο Οικονομικϊν 

Φ.Ε.Κ. Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 

Φ.Ρ. Φυςικό Ρρόςωπο 

Φ.Ρ.Α. Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

Χ.Υ. Χθμικι Υπθρεςία 

AEO Authorised Economic Operator - ΑΕΟ 

AFA Aplication for Action 

A.F.I.S. Anti Fraud Information System  

B.A.T. British American Tobacco  

CDMS Ευρωπαϊκό Σφςτθμα διαχείριςθσ Τελωνειακϊν Αποφάςεων 

COPIS Counterfeiting and Piracy System (Σφςτθμα πλθροφοριϊν κατά τθσ 

απομίμθςθσ/παραποίθςθσ και τθσ πειρατείασ) 

CR Change Request 

EMCS Excise Movement and Control System 

EORI Economic Operator Identification and Registration - Ριςτοποίθςθ Χρθςτϊν 

ETD Estimated time of departure - Θλεκτρονικό Ζγγραφο Μεταφοράσ 

GRN Quarantee Reference Number 

I.T.L. Imperial Tobacco Ltd  

J.T.I. Japan Tobacco International 

MRN Movement/Master Reference Number  

OLAF  Office de Lutte Antifraude (Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Καταπολζμθςθσ τθσ Απάτθσ). 

P.M.I. Phillip Morris  International 

R.EX. Registered Exporter (εγγεγραμμζνοσ εξαγωγζασ) 

RSS Άδεια λειτουργίασ τακτικισ γραμμισ 

S.E.E.D. System gon the Exchange of Excise Data 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10339792&adreseeID=10001980
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SLOPS Διαχείριςθ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων και υγρϊν καυςίμων 

TARIC Integrated Community Tariff System 

TAXUD Taxation and Customs Union Directorate-General 

To.S.M.A. Tobacco Seizure Management Application 

VAT Value Added Tax 

VIES VAT Information Exchange System 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.google.gr/search?q=Tobacco+Seizure+Management+Application+%28ToSMA%29&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjM0MbfrojfAhWDb1AKHYnFBy4QkeECCCgoAA


   
   

  
11 

 
 

Λεξικό όρων 

Τελωνειακι Διαςάφθςθ 

Ρράξθ με τθν οποία ζνα πρόςωπο δθλϊνει, με τουσ απαιτοφμενουσ τφπουσ και διαδικαςίεσ, 

τθ βοφλθςι του να υπαγάγει εμπορεφματα ςε ςυγκεκριμζνο τελωνειακό κακεςτϊσ, με 

αναφορά, ενδεχομζνωσ, τυχόν ειδικϊν ρυκμίςεων που κα πρζπει να εφαρμοςκοφν. 

Τελωνειακι επιτιρθςθ 

Ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν γενικά οι τελωνειακζσ αρχζσ, ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν 

τιρθςθ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και, ενδεχομζνωσ, άλλων διατάξεων που ιςχφουν για τα 

εμπορεφματα που αποτελοφν το αντικείμενο αυτϊν των ενεργειϊν. 

Τελωνείο αναχϊρθςθσ 
Το τελωνείο ςτο οποίο γίνεται δεκτι θ τελωνειακι διαςάφθςθ υπαγωγισ των εμπορευμάτων 

ςε κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ. 

Τελωνείο εγγφθςθσ Το Τελωνείο ςτο οποίο παραγματοποιείται θ ςφςταςθ τθσ εγγφθςθσ. 

Τελωνείο ειςαγωγισ 

Tο οριηόμενο από τισ Τελωνειακζσ αρχζσ και ςφμφωνα με τουσ τελωνειακοφσ κανόνεσ 

Τελωνείο, ςτο οποίο πρζπει να πραγματοποιοφνται οι διατυπϊςεισ προκειμζνου τα 

εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ να λάβουν τελωνειακό 

προοριςμό ι χριςθ, όπωσ επίςθσ και οι κατάλλθλοι ζλεγχοι βάςει των κινδφνων. 

Τελωνείο εξαγωγισ 
Νοείται το τελωνείο ςτο οποίο υποβάλλεται θ διαςάφθςθ εξαγωγισ ι θ διαςάφθςθ 

επανεξαγωγισ για εμπορεφματα που εξζρχονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

Τελωνείο εξόδου 

Το οριηόμενο από τισ Τελωνειακζσ αρχζσ και ςφμφωνα με τουσ τελωνειακοφσ κανόνεσ 

τελωνείο ςτο οποίο προςκομίηονται τα εμπορεφματα πριν εξζλκουν από το τελωνειακό 

ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ και ςτο οποίο υποβάλλονται ςε τελωνειακοφσ ελζγχουσ όςον αφορά 

τθν εφαρμογι των διατυπϊςεων εξόδου και ςτουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ βάςει των 

κινδφνων. 

Τελωνείο προοριςμοφ 
Το τελωνείο ςτο οποίο προςκομίηονται τα εμπορεφματα που ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ 

διαμετακόμιςθσ για τθ λιξθ του κακεςτϊτοσ. 

Τελωνείο υπαγωγισ 

Το τελωνείο που αναφζρεται ςτθν άδεια για υπαγωγι ςε ειδικό κακεςτϊσ όπωσ αναφζρεται 

ςτο άρκρο 211 παράγραφοσ 1 του κϊδικα, που ζχει τθν εξουςία να κζςει τα εμπορεφματα ςε 

ζνα ειδικό κακεςτϊσ. 

Για λοιποφσ Τελωνειακοφσ όρουσ ςχετικό είναι το link: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/terms?p_term=1 

 

  

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/terms?p_term=1
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Εισαγωγή 
Θ ζκδοςθ του παρόντοσ Εγχειριδίου, αποτελεί τθ ςυνζχεια τθσ προςπάκειασ που άρχιςε το ζτοσ 2016 ςτθ 

Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν και ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα για 

τθν καταγραφι και τθν επικαιροποίθςθ διαδικαςιϊν των Υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ, όπωσ αρμόηει ςε ζναν 

ςφγχρονο και αποδοτικό πρότυπο Οργανιςμό. 

Το ανωτζρω Εγχειρίδιο περιλαμβάνει εξιντα (60) καταγεγραμμζνεσ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ τθσ Γ.Δ.Τ. & 

Ε.Φ.Κ. και ςυγκεκριμζνα περιζχει, επικαιροποιθμζνεσ, από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, τισ διαδικαςίεσ 

που είχαν ςυμπεριλθφκεί ςε παλαιότερα ςχετικά Εγχειρίδια, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ 

(Δ.ΟΓ.) τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο, θ οποία, ωσ επιςπεφδουςα υπθρεςία, ςυντόνιςε και υποςτιριξε το ζργο των ανωτζρω 

υπθρεςιϊν, προζβθ ςτον ζλεγχο τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των εντφπων καταγραφισ όλων των διαδικαςιϊν 

του Εγχειριδίου, ωσ προσ τθ ςαφινεια, τθ διατφπωςθ, τθν πλθρότθτά τουσ ι τθν αναγκαιότθτα ςυμπλιρωςισ 

τουσ με περαιτζρω ςτοιχεία, κακϊσ, επίςθσ και ςτθν τελικι επεξεργαςία αυτϊν.  

Στα ζντυπα καταγραφισ των διαδικαςιϊν που ακολουκοφν αναγράφεται αναλυτικά ο τίτλοσ τθσ διαδικαςίασ, 

θ αρμόδια για τθ διαδικαςία υπθρεςία, θ οποία τθν κατζγραψε, θ/οι υπθρεςία/ςίεσ που εφαρμόηουν τθ 

διαδικαςία (ςτθν περίπτωςθ που είναι διαφορετικι/κζσ από τθν αρμόδια υπθρεςία), θ ςυχνότθτα εφαρμογισ 

τθσ, το κεςμικό πλαίςιο που τθ διζπει, θ γενικι περιγραφι, τα βιματα υλοποίθςισ τθσ και θ περιγραφι 

αυτϊν, οι εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ, ο ςυνικθσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, κ.λπ. 

Επιςθμαίνεται, ότι θ καταγραφι, θ ςυνεχισ επικαιροποίθςθ, θ ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι των 

διαδικαςιϊν, αποτελεί βζλτιςτθ πρακτικι, ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ ενόσ Οργανιςμοφ, δεδομζνου ότι με 

τθν κακθμερινι χριςθ των Εγχειριδίων των καταγεγραμμζνων λειτουργικϊν διαδικαςιϊν, ωσ εργαλείων, ςτα 

οποία περιλαμβάνεται αναλυτικι καταγραφι, τόςο των βθμάτων των διαδικαςιϊν, όςο και τθσ 

εφαρμοηόμενθσ νομοκεςίασ, διαχζεται θ γνϊςθ, επιτυγχάνεται θ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των 

υπθρεςιϊν, αυξάνεται θ παραγωγικότθτα αυτϊν, διευκολφνονται οι διορκωτικζσ παρεμβάςεισ για τθ 

βελτίωςθ και τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν, δθμιουργείται αίςκθςθ αςφάλειασ ςτουσ υπαλλιλουσ κατά 

τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και ταυτόχρονα διαςφαλίηεται το δθμόςιο ςυμφζρον και θ γριγορθ και 

ποιοτικι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) 
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

 

1.1 Διαχείριςθ των δαςμολογικϊν ποςοςτϊςεων 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ραρ. 4 του άρκρου 56 και παρ. 1 του άρκρου 58 του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 

αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
9θσ  Οκτωβρίου 2013 για τθν κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ 
Κϊδικα, 

2) άρκρα 49-54, 223, 224 και 236 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 
2447/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 2015 για τθν κζςπιςθ 
λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων  του Κανονιςμοφ 
(Ε.Ε.) 952/13, 

3) διοικθτικι ρφκμιςθ για τθ διαχείριςθ των δαςμολογικϊν ποςοςτϊςεων 
τθσ Επιτροπισ του Τελωνειακοφ Κϊδικα του Τμιματοσ των Δαςμολογικϊν 
Μζτρων, 

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

   
ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν.  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο 
 

   

 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Διαχείριςθ των δαςμολογικϊν ποςοςτϊςεων.  
 

   

ΣΚΟΡΟΣ: 
Διαςφάλιςθ ευνοϊκισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ οριςμζνων προϊόντων, 

κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.), με ταυτόχρονθ 

διαςφάλιςθ των τελωνειακϊν εςόδων. 
 

   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Ορκι διαχείριςθ των δαςμολογικϊν ποςοςτϊςεων κατά τον τελωνιςμό 

των εμπορευμάτων μζςω τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των κζςεων 36 και 39 

του Ενιαίου Διοικθτικοφ Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.) και τθν τιρθςθ των 

προχποκζςεων. 

 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Εφαρμογι μειωμζνου ι μθδενικοφ δαςμοφ ςε εμπορεφματα που τίκενται 

ςε ελεφκερθ κυκλοφορία εντόσ δαςμολογικϊν ποςοςτϊςεων. 

 
  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1.800 αιτιματα για χοριγθςθ δαςμολογικισ ποςόςτωςθσ ανά ζτοσ, 

περίπου.   
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθμζνο 

1. 

Θλεκτρονικι 

παραλαβι (Ε.Δ.Ε. 

Ειςαγωγισ). 

Ραραλαμβάνεται θ θλεκτρονικά 

υποβαλλόμενθ από τον ςυναλλαςςόμενο 

διαςάφθςθ ειςαγωγισ (Ενιαίο Διοικθτικό 

Ζγγραφο-Ε.Δ.Ε.), μζςω του  ςυςτιματοσ 

ειςαγωγϊν του ICISnet με  κατάλλθλα 

ςυμπλθρωμζνα τα πεδία 36 και 39. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – 

Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

Συναλλας-

ςόμενοσ 
- 

Ε.Δ.Ε. 

Ειςαγωγισ. 
- ΝΑΙ ΝΑΙ 1 ϊρα. - 

2. 

Δθμιουργία 

αιτιματοσ 

Δαςμολογικισ 

Ροςόςτωςθσ.  

Αυτόματθ θλεκτρονικι αποςτολι του 

αιτιματοσ από το ςφςτθμα ειςαγωγϊν ςτο 

υποςφςτθμα ποςοςτϊςεων (εφόςον είναι 

ςωςτά ςυμπλθρωμζνα τα πεδία 36 και 39) 

τθν ςτιγμι τθσ απόδοςθσ του Master 

Reference Number (MRN). 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – 

Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- 

Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν/ 

Τμιμα Α’ – 

Δαςμολογικό και 

Δαςμολογθτζασ 

Αξίασ. 

Αίτθμα 

Δαςμολογικισ 

Ροςόςτωςθσ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 1 λεπτό. 1 

3. 

Ζλεγχοσ του 

αιτιματοσ τθσ 

Δαςμολογικισ 

Ροςόςτωςθσ. 

Ελζγχεται θλεκτρονικά και πριν από τθν 

απόδοςθ του MRN τθσ διαςάφθςθσ: 

α) ο ςυςχετιςμόσ ανάμεςα ςτισ κζςεισ 33, 

36, 39, 41, 

β) αν υφίςταται θ αιτοφμενθ ποςόςτωςθ 

για τον κωδικό TARIC, 

 γ) εάν θ  εν λόγω ποςόςτωςθ ζχει 

διακζςιμο υπόλοιπο. 

Επίςθσ, πραγματοποιοφνται όλοι οι ζλεγχοι 

και  οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που 

περιγράφονται ςτθν διοικθτικι ρφκμιςθ 

(όπωσ ςτρογγυλοποιιςεισ, κ.λπ.). 

Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, 

Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν/ 

Τμιμα Α’ – 

Δαςμολογικό και 

Δαςμολογθτζασ 

Αξίασ. 

- 

Αρμόδιο Τελωνείο – 

Τμιμα Διαδικαςιϊν 

ι το Τμιμα που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

Αίτθμα 

Δαςμολογικισ 

Ροςόςτωςθσ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 2 ϊρεσ 1 και 2. 
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4. 

Αποςτολι των 

αιτθμάτων των 

Δαςμολογικϊν 

Ροςοςτϊςεων. 

 

α) Εφόςον το αίτθμα τθσ δαςμολογικισ 

ποςόςτωςθσ  πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ 

που περιγράφονται ςτθν Διοικθτικι 

φκμιςθ και ςτον Τελωνειακό Κϊδικα, το 

αίτθμα αποςτζλλεται ςτθν Taxation and 

Customs Union Directorate-General 

(TAXUD) (κακθμερινά, 14.00 με 14.30 ϊρα 

Ελλάδοσ). 

β) Εφόςον δεν υπάρχουν αιτιματα 

δαςμολογικϊν ποςοςτϊςεων ι ςε 

περίπτωςθ που υπάρχουν αιτιματα 

ποςοςτϊςεων, αλλά είναι αδφνατθ θ 

αποςτολι τουσ (π.χ. για τεχνικοφσ λόγουσ), 

αποςτζλλεται ενθμερωτικό  θλεκτρονικό 

μινυμα (e-mail) ςτθν TAXUD. 

Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, 

Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν/ 

Τμιμα Α’ – 

Δαςμολογικό και 

Δαςμολογθτζασ 

Αξίασ. 

- TAXUD 

α) Αίτθμα 

Δαςμολογικισ 

Ροςόςτωςθσ, 

β) Θλεκτρονικό 

μινυμα 

(e-mail). 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 10 λεπτά 1 ζωσ 3. 

5. 
 Ζγκριςθ των 

αιτθμάτων.  

Ραρακολοφκθςθ τθσ κατανομισ (για τα 

αιτιματα Δαςμολογικϊν Ροςοςτϊςεων 

(Δ.Ρ.) με θμερομθνία αποδοχισ του Ε.Δ.Ε. 

τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα). 

Ανάλογα με τθν διακζςιμθ ποςότθτα τθσ 

ποςόςτωςθσ, τα αιτιματα εγκρίνονται 

πλιρωσ.  

TAXUD - 

α) Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν/Τμιμα 

Α’ – Δαςμολογικό και 

Δαςμολογθτζασ 

Αξίασ, 

β) Αρμόδιο Τελωνείο 

– Τμιμα Διαδικαςιϊν 

ι το Τμιμα που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- - ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 

εργάςιμεσ 

θμζρεσ. 

1 ζωσ 4. 

6. 

Διόρκωςθ Ε.Δ.Ε. 

ςτισ 

περιπτϊςεισ:  

α) μερικισ 

ζγκριςθσ των 

αιτθμάτων ι 

β) απόρριψθσ 

αυτϊν.   

Ραρακολοφκθςθ τθσ κατανομισ (για τα 

αιτιματα Δαςμολογικϊν Ροςοςτϊςεων 

(Δ.Ρ.) με θμερομθνία αποδοχισ του Ε.Δ.Ε. 

τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα). 

Ανάλογα με τθν διακζςιμθ ποςότθτα τθσ 

ποςόςτωςθσ, είτε:  

α) τα αιτιματα εγκρίνονται, μερικϊσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, το Τελωνείο καλείται να 

δθμιουργιςει 2ο είδοσ ςτθ διαςάφθςθ που 

κα αφορά ςτθν ποςότθτα για τθν οποία δεν 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – 

Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- Συναλλαςςόμενοσ 
Ε.Δ.Ε. 

Ειςαγωγισ. 
- ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 

εργάςιμεσ 

θμζρεσ. 

1 ζωσ 4. 
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εγκρίκθκε το αίτθμα τθσ ποςόςτωςθσ, είτε 

β) τα αιτιματα απορρίπτονται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, το Ε.Δ.Ε. πρζπει να 

διορκωκεί καταλλιλωσ (διαγραφι κζςθσ 39 

και διόρκωςθ τθσ κζςθσ 36). 

Και ςτισ δφο ωσ άνω περιπτϊςεισ 

ειςπράττονται οι αναλογοφςεσ 

επιβαρφνςεισ. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

3 ζωσ 8 

εργάςιμεσ 

θμζρεσ. 
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1.2 Εφαρμογι οριςτικϊν δαςμϊν αντιντάμπινγκ και αντιςτακμιςτικϊν δαςμϊν κατά τθ κζςθ των εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 για τθν άμυνα κατά των ειςαγωγϊν που αποτελοφν 
αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μζρουσ χωρϊν μθ μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,   

2) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 για τθν άμυνα κατά των ειςαγωγϊν που αποτελοφν 
αντικείμενο επιδοτιςεων εκ μζρουσ χωρϊν μθ μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

3) επιμζρουσ εκτελεςτικοί κανονιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που επιβάλλουν 
μζτρα αντιντάμπινγκ ι/και μζτρα κατά των επιδοτιςεων για ςυγκεκριμζνα 
προϊόντα από ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ ι ακόμα και από ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ 

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

5) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

    
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν.  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία 
 

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Εφαρμογι οριςτικϊν δαςμϊν αντιντάμπινγκ και αντιςτακμιςτικϊν 
δαςμϊν κατά τθ κζςθ των εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία.   

  
 

 
 

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Διαςφάλιςθ τθσ ορκισ είςπραξθσ των αναλογοφντων δαςμϊν 
αντιντάμπινγκ και των αντιςτακμιςτικϊν δαςμϊν.   

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Διαςφάλιςθ τθσ ορκισ είςπραξθσ των ιδίων πόρων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.  

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν διάφορεσ προχποκζςεισ που κα πρζπει να 
πλθροφνται για τθν είςπραξθ μειωμζνου δαςμοφ αντιντάμπινγκ ι/και 
αντιςτακμιςτικοφ δαςμοφ, πρζπει, ςφμφωνα με τον αναλογοφντα 
κανονιςμό, να διαςφαλίηουμε τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ για τθν 
ορκι είςπραξι τουσ. 

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Κακθμερινά   
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραραλαβι/αποδ

οχι τθσ 

διαςάφθςθσ. 

Ραραλαβι/αποδοχι του Ενιαίου 

Διοικθτικοφ Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.)  ειςαγωγισ 

μζςω του υποςυςτιματοσ ICISnet, ςτο 

οποίο ςυμπλθρϊνεται ο πρόςκετοσ 

κωδικόσ που υποδθλϊνει ότι το 

εμπόρευμα πλθροί τισ προχποκζςεισ για 

μειωμζνο δαςμό αντιντάμπινγκ (κωδικόσ 

TARIC, όνομα εταιρείασ, χϊρα καταγωγισ, 

διλωςθ επί τιμολογίου). 

Τελωνείο-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν – 

ICISnet. 

- - 
Ε.Δ.Ε. 

ειςαγωγισ. 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ < μια θμζρα. - 

2. 

Ζλεγχοσ τθσ 

πλιρωςθσ των 

απαιτιςεων.  

Διενζργεια ελζγχου με βάςθ τουσ 

επιμζρουσ εκτελεςτικοφσ Κανονιςμοφσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το αν πράγματι 

πλθροφνται οι προαναφερόμενεσ 

προχποκζςεισ ϊςτε να εφαρμοςτεί ο 

πρόςκετοσ κωδικόσ  ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

διαςάφθςθ που κα επιτρζψει ςτον 

ειςαγωγζα τθν πλθρωμι του αναλογοφντα 

δαςμοφ αντιντάμπινγκ ι/και 

αντιςτακμιςτικοφ δαςμοφ.  

Τελωνείο-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- - - - - - <1 θμζρα. 1 

3. 
Καταβολι 

δαςμϊν. 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και 

εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ των 

ςχετικϊν κανονιςμϊν για τθν επιβολι των 

αναλογοφντων δαςμϊν αντιντάμπινγκ 

ι/και αντιςτακμιςτικϊν δαςμϊν,  

εκδίδεται μζςω του θλεκτρονικοφ 

ςυςτιματοσ ICISnet εντολι πλθρωμισ για 

τθν καταβολι τουσ.      

Τελωνείο-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν – 

ICISnet. 

- 
Συναλλας-

ςόμενοσ. 
- - - - <1 θμζρα. 1 και 2. 

4. 
Ζκδοςθ άδειασ 

παράδοςθσ. 

Μετά τθν καταβολι  πλθρωμισ των 

αναλογοφντων δαςμϊν αντιντάμπινγκ 

ι/και των αντιςτακμιςτικϊν δαςμϊν από 

τον ςυναλλαςςόμενο, θ κατάςταςθ 

Τελωνείο-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

- 
Συναλλας-

ςόμενοσ. 

Άδεια 

παράδοςθσ 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ <1 θμζρα. 1 ζωσ 3. 
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(status) του τελωνειακοφ παραςτατικοφ 

μεταβάλλεται ςε πλθρωμζνο και εκδίδεται 

θ άδεια παράδοςθσ για  να 

απελευκερωκεί το εμπόρευμα.   

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν – 

ICISnet. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

1 ζωσ 2 

θμζρεσ. 
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1.3 Ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ EUR1 κατά τθν εξαγωγι 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ρρωτόκολλα καταγωγισ των διάφορων προτιμθςιακϊν ςυμφωνιϊν που ζχει 

ςυνάψει θ Ε.Ε. με τρίτεσ χϊρεσ. Οι εν λόγω ςυμφωνίεσ είναι αναρτθμζνεσ ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. και ςτο ICISnet, ςτθν ενότθτα «Ρροτιμθςιακά 
κακεςτϊτα – πινάκασ»,                                

2) Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα,  

3) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/2447 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 
2015 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα,  

4) κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/2446 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιουλίου 
2015 για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε λεπτομερείσ κανόνεσ 
ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

5) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

6) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

    
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 

/Τμιμα Β’-Ρροτιμθςιακϊν Δαςμολογικϊν Κακεςτϊτων και Καταγωγισ. 
 

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο.  
 

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ EUR1 κατά τθν εξαγωγι. 
 

  
 

    
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ τθσ εμπορικισ πολιτικισ τθσ Ε.Ε. 

αναφορικά με τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν.  

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Θ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ διλωςθσ καταγωγισ. 
 

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Θ διαδικαςία αφορά ςτθν ορκι εφαρμογι των κριτθρίων καταγωγισ, 

βάςει των οποίων εκδίδονται τα πιςτοποιθτικά καταγωγισ. 

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Θ διαδικαςία εφαρμόηεται ςε κάκε εξαγωγι, κατά τθν οποία ηθτείται θ 

ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ και όχι ςτισ περιπτϊςεισ εξαγωγισ από 

εγκεκριμζνο ι εγγεγραμμζνο εξαγωγζα.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπεραί

ωςθσ 

Ρροαπαιτ-

οφμενο(α) 

Βιμα(τα) 
Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. Ραραλαβι αίτθςθσ. 

Το Τελωνείο παραλαμβάνει αίτθςθ 

για ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ EUR1 

από τον εξαγωγζα ι τον 

τελωνειακό αντιπρόςωπο.   

Αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- - 

Αίτθςθ ζκδοςθσ 

πιςτοποιθτικοφ 

EUR1. 

NAI - ΝΑΙ 5 λεπτά. _ 

2. 

Γενικι εξζταςθ 

κριτθρίων υπαγωγισ 

ςτο προτιμθςιακό 

κακεςτϊσ. 

Τελωνειακόσ υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν ι του 

Τμιματοσ που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν εξετάηει τθν ακρίβεια 

των  ςτοιχείων των αναφερομζνων 

ςτθν αίτθςθ.    

Αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - - NAI - NAI 10 λεπτά. 1 

3. 

Ρρϊτθ αποδοχι και 

καταχϊρθςθ τθσ 

αίτθςθσ. 

Εφόςον, τα βαςικά ςτοιχεία 

(ταυτοποίθςθ – αντιπροςϊπευςθ, 

κ.λπ.) επαλθκευτοφν, θ αίτθςθ 

γίνεται αποδεκτι. 

Αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 

Οριςμζνοσ 

υπάλλθλοσ του 

Τελωνείου-

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι 

του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- NAI - NAI 5 λεπτά. 1 και 2. 

4. 

Ζναρξθ εξζταςθσ 

ειδικϊν κριτθρίων και 

προχποκζςεων, 

ιεραρχικά. 

Ο οριςμζνοσ υπάλλθλοσ του 

αρμόδιου Τελωνείου διαπιςτϊνει 

τθν φπαρξθ και ιςχφ τθσ ςχετικισ 

προτιμθςιακισ ςυμφωνίασ. 

Αρμόδιο Τελωνείο -  

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί  τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ (για τθν 

υποβοικθςθ του 

- - - NAI ΝΑΙ - 5 λεπτά. 1 ζωσ 3. 
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Ελεγκτι) και το Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

5. 
Καλυπτόμενα 

προϊόντα. 

Οριςμζνοσ υπάλλθλοσ του 

αρμόδιου Τελωνείου εξετάηει αν τα 

προϊόντα που πρόκειται να 

εξαχκοφν είναι μεταξφ αυτϊν που 

προβλζπονται από τθν εκάςτοτε 

Συμφωνία ότι δικαιοφνται 

δαςμολογικισ προτίμθςθσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ (για τθν 

υποβοικθςθ του 

Ελεγκτι) και το Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - - NAI - - 10 λεπτά. 1 ζωσ 4. 

6. 

Εξζταςθ τρόπου 

απόκτθςθσ τθσ 

καταγωγισ του 

προϊόντοσ. 

Οριςμζνοσ υπάλλθλοσ του 

αρμόδιου Τελωνείου εξετάηει τθν 

εφαρμογι των άρκρων τθσ 

αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ , περί 

οριςμοφ τθσ ζννοιασ "καταγόμενο 

προϊόν". 

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ (για τθν 

υποβοικθςθ του 

Ελεγκτι) και το Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - 

Ρρωτόκολλο 

καταγωγισ τθσ 

εκάςτοτε 

ςυμφωνίασ. 

NAI NAI - 10 λεπτά. 1 ζωσ 5. 

7. 

Εξ ολοκλιρου 

παραχκζν προϊόν, 

όταν ο εξαγωγζασ 

είναι και παραγωγόσ. 

Ο  οριςμζνοσ υπάλλθλοσ ηθτά από 

τον εξαγωγζα  αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τον τρόπο παραγωγισ 

του προσ εξαγωγι προϊόντοσ, 

όπωσ, τιμολόγια ι οικονομικά 

ςτοιχεία για να διαπιςτωκεί ότι 

είναι ο ίδιοσ παραγωγόσ του προσ 

εξαγωγι προϊόντοσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ (για τθν 

υποβοικθςθ του 

Ελεγκτι) και το Τμιμα 

- - Τιμολόγιο - - - 5 λεπτά. 1 ζωσ 6. 
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Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

8. 

Εξ ολοκλιρου 

παραχκζν προϊόν, 

όταν ο εξαγωγζασ δεν 

είναι ο ίδιοσ 

παραγωγόσ. 

Ο οριςμζνοσ υπάλλθλοσ εξετάηει 

τθν ενδεχόμενθ ςυμμετοχι ςτο 

τελικό προϊόν υλϊν από άλλο κ/μ  

ι εάν ο εξαγωγζασ δεν είναι και ο 

παραγωγόσ, εντόσ τθσ χϊρασ,  

ϊςτε να απαιτθκεί διλωςθ του 

προμθκευτι. 

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ (για τθν 

υποβοικθςθ του 

Ελεγκτι) και το Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 

Εξαγωγζασ ι 

προμθκευτισ ι 

παραγωγόσ ι 

τελωνειακόσ 

αντιπρόςωποσ, 

κατά 

περίπτωςθ. 

Ραραρτιματα 22-

15,22-16,22-17 

και 22-18 του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

2015/2447. 

- - ΝΑΙ 

Ο χρόνοσ 

κυμαίνεται 

ανάλογα με 

τθν άμεςθ 

ι μθ 

διακεςι-

μότθτα  τθσ  

διλωςθσ 

προμθ-

κευτι. 

1 ζωσ 6. 

9. 

Ζλεγχοσ εκπλιρωςθσ 

ειδικοφ κανόνα, ϊςτε 

να διαπιςτωκεί εάν 

πρόκειται  για 

επαρκϊσ 

επεξεργαςμζνο 

προϊόν. 

Ο οριςμζνοσ υπάλλθλοσ ανατρζχει 

ςτον ειδικό κανόνα (list rule)  που 

προβλζπεται για το ςυγκεκριμζνο 

προϊόν και ερευνά εάν πλθρείται 

αυτόσ, ϊςτε το εμπόρευμα να ζχει 

αποκτιςει ενωςιακι καταγωγι, 

οφτωσ ϊςτε να εκδόςει ςτθ 

ςυνζχεια το πιςτοποιθτικό 

EUR1.Αυτόσ ο κανόνασ κάκε φορά,  

αναηθτείται ςε ειδικό παράρτθμα 

που υπάρχει ςε κάκε 

Ρροτιμθςιακι Συμφωνία.  

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ τθσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

(για τθν υποβοικθςθ 

του Ελεγκτι) και το 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 

Εξαγωγζασ ι 

προμθκευτισ ι 

παραγωγόσ ι 

τελωνειακόσ 

αντιπρόςωποσ, 

κατά 

περίπτωςθ. 

Ρροςάρτθμα του 

εκάςτοτε 

πρωτοκόλλου. 

- - - 5 λεπτά. 1 ζωσ 6. 

10. Σϊρευςθ. 

 

Σε περίπτωςθ που ζχει 

πραγματοποιθκεί ςϊρευςθ, ο 

οριςμζνοσ υπάλλθλοσ απαιτεί τθν 

προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ 

καταγωγισ EUR1για το προϊόν που 

είχε ειςαχκεί ςε προγενζςτερο 

ςτάδιο. 

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ τθσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

(για τθν υποβοικθςθ 

του Ελεγκτι) και το 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

- 

Εξαγωγζασ ι 

προμθκευτισ ι 

παραγωγόσ ι 

τελωνειακόσ 

αντιπρόςωποσ, 

κατά 

περίπτωςθ. 

- - - - 5 λεπτά. 1 ζωσ 6. 
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Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

11. 

Ζλεγχοσ για το εάν οι 

ειςαχκείςεσ πρϊτεσ 

φλεσ βρίςκονται ςε 

αναςταλτικό 

κακεςτϊσ.  

Ο οριςμζνοσ υπάλλθλοσ αναηθτά 

τον τρόπο ειςαγωγισ των πρϊτων 

υλϊν, αν δθλαδι ςτθ κζςθ 37 τθσ 

διαςάφθςθσ ειςαγωγισ 

αναγράφεται ο κωδικόσ 5100.   

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ τθσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

(για τθν υποβοικθςθ 

του Ελεγκτι) και το 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 

Εξαγωγζασ ι 

προμθκευτισ ι 

παραγωγόσ ι 

τελωνειακόσ 

αντιπρόςωποσ, 

κατά 

περίπτωςθ. 

Διαςάφθςθ 

ειςαγωγισ των 

πρϊτων υλϊν. 

NAI NAI NAI 10 λεπτά. 7 ζωσ 10. 

12. 

Aν ναι, είςπραξθ των 

αναςταλκζντων κατά 

τθν ειςαγωγι ποςϊν, 

ςφμφωνα με το 

ςχετικό άρκρο τθσ 

εκάςτοτε 

εφαρμοηόμενθσ 

Συμφωνίασ  (κανόνασ 

no drawback). 

Ο οριςμζνοσ υπάλλθλοσ για τισ 

ςυμφωνίεσ που προβλζπουν αυτόν 

τον κανόνα, εφαρμόηει τον κανόνα 

NoDrawback.  (Σχετικι νομοκεςία 

για τθν εφαρμογι του κανόνα 

NoDrawback μπορεί να αναηθτθκεί 

από το portal τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ των Τελωνείων, ςτθν 

ενότθτα προτιμθςιακά κακεςτϊτα, 

ςτθν υποενότθτα "βαςικζσ 

διαταγζσ"). 

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ τθσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

(για τθν υποβοικθςθ 

του Ελεγκτι) και το 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - 

Αποδεικτικό 

είςπραξθσ 

αναλογοφντων 

δαςμϊν. 

NAI NAI NAI 10  λεπτά. 11 
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13. 
Ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ EUR1. 

Το πιςτοποιθτικό εκδίδεται 

χειρόγραφα από τον αρμόδιο 

υπάλλθλο και παράλλθλα, γίνονται 

οι αντίςτοιχεσ καταχωριςεισ ςτθ 

διαςάφθςθ ειςαγωγισ,  ςτισ  

κεςεισ 36 και 44. Επίςθσ, το 

αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει ςε 

κεϊρθςθ τθσ κζςθσ 11 του EUR1. 

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ τθσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

(για τθν υποβοικθςθ 

του Ελεγκτι) και το 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 

 

Εξαγωγζασ ι ο 

τελωνειακόσ 

αντιπρόςωποσ. 

Ριςτοποιθτικό 

κυκλοφορίασ 

EUR1. 

NAI - ΝΑΙ 5 λεπτά. 12 

14. 

Αρχειοκζτθςθ τθσ 

αίτθςθσ και του 

πιςτοποιθτικοφ. 

Οι τελωνειακζσ αρχζσ εξαγωγισ, 

που εκδίδουν πιςτοποιθτικό 

κυκλοφορίασ εμπορευμάτων EUR1, 

καταχωροφν ςε ειδικό βιβλίο τισ 

αιτιςεισ και τα πιςτοποιθτικά 

EUR1  και, ςτθ ςυνζχεια, οι 

αιτιςεισ και τα αντίγραφα των 

πιςτοποιθτικϊν  τθροφνται από τον 

αρμόδιο υπάλλθλο ςε ειδικό 

φάκελο για τρία (3) ζτθ, για τισ 

περιπτϊςεισ που προκφψουν εκ 

των υςτζρων ζλεγχοι αυτϊν. Το 

πρωτότυπο πιςτοποιθτικό το 

φυλάςςει ςτα αρχεία του ο 

εξαγωγζασ και το επιδεικνφει ςε 

περίπτωςθ που του ηθτθκεί, από 

τισ Τελωνειακζσ αρχζσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ τθσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

(για τθν υποβοικθςθ 

του Ελεγκτι) και το 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - 

Αίτθςθ ζκδοςθσ 

πιςτοποιθτικοφ 

EUR1, 

πιςτοποιθτικό 

EUR1 και 

αντίγραφο αυτοφ. 

NAI - ΝΑΙ - 13 

         

Σφνολο 

Χρόνου 
1,5  ϊρα. 
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1.4 Εγγραφι ςτο ςφςτθμα εγγεγραμμζνων εξαγωγζων (Registered Exporter – R.EX.) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. &Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρο 22, ςτοιχεία δ και ε τθσ παρ. 2 του άρκρου 56 και άρκρο 64 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ 
τελωνειακοφ κϊδικα,                    

2) άρκρα 8, 10, 41 ζωσ 58, παραρτιματα 22-03, 22-04, 22-05 του κατ’ 
εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιουλίου 
2015 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ 
με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα,  

3) άρκρα 8, 9, 70 ζωσ 112 και των παραρτθμάτων 22-06Α, 22-07, 22-08, 22-09, 22-
20 του εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ 
Νοεμβρίου 2015 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων 
διατάξεων του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα, 

4)αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΚ6Θ-3Λ7) Απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων «Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων 
(REX) – Κακοριςμόσ αρμοδιότθτασ για τθ χοριγθςθ του αρικμοφ 
«Εγγεγραμμζνου Εξαγωγζα»»,  

5) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1032953 ΕΞ2017/01-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΨΘ-ΝΝ) ζγγραφο του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν υπ’ αρικμ.  ΔΔΘΤΟΚ Β 
1176336 ΕΞ2016/1-12-2016 Α.Υ.Ο.  – Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων REX–
ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016»,  

6)αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1039101 ΕΞ 2017/15-03-2017 (ΑΔΑ: 62ΜΘΘ-ΙΘΣ) ζγγραφο τθσ 
Διεφκυνςθσ Δαςμολογικϊν Θεμάτων και Τελωνειακϊν Οικονομικϊν 
Κακεςτϊτων «Ανακοίνωςθ – Ρρόςκλθςθ προσ τουσ κοινοτικοφσ εξαγωγείσ για 
εγγραφι ςτο Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων REXςτο πλαίςιο τθσ 
ςυνολικισ οικονομικισ και εμπορικισ ςυμφωνίασ (ΣΟΕΣ) μεταξφ του Καναδά, 
αφενόσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  και των κρατϊν μελϊν τθσ, αφετζρου 
ενόψει τθσ επικείμενθσ εφαρμογισ τθσ»,  

7)αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1053187 ΕΞ2017/6-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΛΘ-ΛΓΦ) ζγγραφο τθσ 
Διεφκυνςθσ Δαςμολογικϊν Θεμάτων Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 
«Συμπλθρωματικζσ οδθγίεσ και διευκρινίςεισ για τθν εξαγωγι των 
εμπορευμάτων ςτο πλαίςιο του Συςτιματοσ Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων REX»,  

8) αρικμ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1160832 ΕΞ2017/27-10-2017 (ΑΔΑ: 637Υ46ΜΡ3Η-ΚΚΔ) 
ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δαςμολογικϊν Θεμάτων Ειδικϊν Κακεςτϊτων και 
Απαλλαγϊν «Αποςτολι κατευκυντιριων οδθγιϊν προσ τουσ φορείσ και 
τελωνειακοφσ υπαλλιλουσ για τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ Εγγεγραμμζνων 
Εξαγωγζων REX»,  

9)αρικμ. ΔΔΘΕΚΑ 1105163 ΕΞ2018/09-07-2018 (ΑΔΑ: 73ΚΤ46ΜΡ3Η-5ΩΚ) ζγγραφο 
τθσ Διεφκυνςθσ Δαςμολογικϊν Θεμάτων Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 
«Ανακοίνωςθ προσ τουσ ειςαγωγείσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν.  

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ: Αττικισ, Αχαΐασ και Θεςςαλονίκθσ. 
 

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Εγγραφι ςτο ςφςτθμα εγγεγραμμζνων εξαγωγζων (Registered Exporter – 

R.EX.).  
  

 
    

 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ   διαςφάλιςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ τθσ εμπορικισ πολιτικισ τθσ Ε.Ε. 

αναφορικά με τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν.  

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι εξαγωγείσ εγγράφονται ςτο ςφςτθμα εγγεγραμμζνων εξαγωγζωνR.EX., 

προκειμζνου να πραγματοποιιςουν εξαγωγζσ ςε προτιμθςιακζσ χϊρεσ και 

ειδικότερα για να υπάρχει θ δυνατότθτα να αναγράφουν το ειδικό κείμενο 

τθσ «Βεβαίωςθσ Καταγωγισ» ςτο τιμολόγιο ι ςε άλλο εμπορικό ζγγραφο 

προκειμζνου να επιτευχκεί ο ειδικόσ ςτόχοσ τθσ διαςφάλιςθσ  τθσ ορκισ 

διλωςθσ καταγωγισ βάςει των προβλεπόμενων κριτθρίων καταγωγισ.  

 

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Για να αποκτιςει τθν ιδιότθτα του εγγεγραμμζνου εξαγωγζα, ο εξαγωγζασ ι 

ο επαναποςτολζασ των εμπορευμάτων που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, υποβάλλει αίτθςθ, ςτθν αρμόδια 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ είναι 

εγκατεςτθμζνοσ.  Θ αίτθςθ υποβάλλεται με χριςθ του εντφπου που 

παρατίκεται ςτο παράρτθμα 22-06α του Καν. (ΕΕ) 2015/2447 και μπορεί να 

αποςταλεί και με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ταχυμεταφορά για τθν αποςτολι 

εγγράφων (courier). Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται απαραίτθτα με πρόςφατο 

(τελευταίου μινα), «Γενικό Ριςτοποιθτικό» από το Γ.Ε.ΜΘ,  το οποίο αφορά 
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ςτισ ςχετικζσ με τθν εταιρεία πραγματοποιθκείςεσ καταχωριςεισ-μεταβολζσ 

ςτο Γ.Ε.ΜΘ, πιςτοποιεί τθν κατάςταςθ τθσ εταιρείασ (μόνο για ενεργζσ περί 

μθ πτϊχευςθσ, μθ ςυνδιαλλαγισ, μθ εκκακάριςθσ).Ακολουκεί θ 

καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ Αίτθςθσ ςτο Ευρωπαϊκό Σφςτθμα  REX, 

ςυντάςςεται θ ςχετικι Απόφαςθ Εγγραφισ τθν οποία παραλαμβάνει ο 

ενδιαφερόμενοσ εξαγωγζασ. 

Εγγραμμζνων Εξαγωγζων (REX) ςτο πλαίςιο του Συςτιματοσ Γενικευμζνων 
Ρροτιμιςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ»,  

10) αρικ. Ε.2005/11-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΣ46ΜΡ3Η-ΟΦ1) εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Δαςμολογικϊν Θεμάτων Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν «Ανακοίνωςθ-
Ρρόςκλθςθ προσ τουσ κοινοτικοφσ εξαγωγείσ για εγγραφι ςτο Σφςτθμα 
Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων REX ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ οικονομικισ 
εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ιαπωνίασ», 

11) αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1019866ΕΞ2020/11-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΗ946ΜΡ3Η-693) 
ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δαςμολογικϊν Θεμάτων Ειδικϊν Κακεςτϊτων και 
Απαλλαγϊν «Κοινοποίθςθ Απόφαςθσ (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου τθσ 19θσ 
Δεκεμβρίου 2019 για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2013/755/ΕΕ για τθ 
ςφνδεςθ των Υπερπόντιων Χωρϊν και Εδαφϊν με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(«απόφαςθ για τθ ςφνδεςθ ΥΧΕ-ΕΕ»)», 

12) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

13) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
60 φορζσ ανά ζτοσ, περίπου. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 

Χρόνοσ Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

 

Ραραλαβι 

αίτθςθσ από 

αρμόδια 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια. 

Ρρωτοκόλλθςθ αίτθςθσ από το 

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

(ι το Τμιμα Διοικθτικισ-

Νομικισ Υποςτιριξθσ και 

Δικαςτικοφ για τθν Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αχαΐασ)και χρζωςθ 

αυτοφ ςτο αρμόδιο Τμιμα. 

Αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια-Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

Εταιρείεσ 

ταχυμεταφορϊν ι 

ςυςτθμζνθ 

επιςτολι από τον  

οικονομικό 

φορζα. 

Τμιμα  Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν-Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων & Αξιϊνι 

το Τμιμα 

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Κ., 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων 

και Αξιϊν τθσ 

Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αχαΐασ. 

Το ζντυπο αίτθςθσ 

εγγραφισ 22-06Α  

του Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ ΕΕ 

2018/604 για τθν 

τροποποίθςθ του 

Εκτελεςτικοφ 

κανονιςμοφ 

2015/2447. 

ΝΑΙ ΟΧΙ NAI 
1 εργάςιμθ 

θμζρα. 
- 

2. 
Ζλεγχοσ τθσ 

αίτθςθσ. 

Ζλεγχοσ τθσ ορκισ 

ςυμπλιρωςθσ του εντφπου τθσ 

αίτθςθσ κακϊσ και των 

απαραίτθτων ςυνθμμζνων 

δικαιολογθτικϊν. Αποδοχι  ι  

μθ τθσ αίτθςθσ και των 

ςυνθμμζνων αυτισ. 

 

Αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια-Τμιμα  

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν-Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων & Αξιϊν 

ι το Τμιμα 

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Κ., 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων 

και Αξιϊν τθσ 

Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αχαΐασ. 

Ο οικονομικόσ 

φορζασ, εάν 

ηθτθκεί κάποια 

διευκρίνιςθ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ 

(μόνο ςε  περίπτωςθ 

διαπίςτωςθσ ελλιπϊν 

ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν για 

τθν άςκθςθ του 

δικαιϊματοσ 

ακρόαςθσ). 

Ρρόςκλθςθ για τθν 

άςκθςθ του 

δικαιϊματοσ 

ακρόαςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ζωσ τριάντα 

(30) θμζρεσ 

(εξαρτάται από 

τα 

αποτελζςματα 

του ελζγχου και 

τθν 

ανταπόκριςθ 

του 

οικονομικοφ 

φορζα). 

1 

3. 

Εγγραφι ςτο 

Σφςτθμα 

Εγγεγραμμζνων 

Εξαγωγζων 

(R.EX.). 

Καταχϊρθςθ ςτοιχείων τθσ 

αίτθςθσ ςτο Ευρωπαϊκό 

Σφςτθμα R.EX. 

Αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια-Τμιμα  

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν-Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων & Αξιϊν 

ι το Τμιμα 

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Κ., 

- 
Το Ευρωπαϊκό 

Σφςτθμα R.EX. 

Decision on 

application to 

become a registered 

exporter. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 1 και 2. 
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Ειδικϊν Κακεςτϊτων 

και Αξιϊν τθσ 

Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αχαΐασ. 

4. 

Γνωςτοποίθςθ 

του αρικμοφ 

Εγγεγραμμζνου 

Εξαγωγζα. 

Ζκδοςθ Απόφαςθσ Εγγραφισ 

αυτομάτωσ από το  Σφςτθμα 

Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων  τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,  

κοινοποίθςθ αυτισ  από τθν 

αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια και αποςτολι τθσ 

αρμοδίωσ. 

Αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια-Τμιμα  

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν-Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων & 

Αξιϊν ι το Τμιμα 

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Κ., 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων 

και Αξιϊν τθσ 

Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αχαΐασ. 

- 

Ο οικονομικόσ 

φορζασ,θ αρμόδια 

Ελεγκτικι Υπθρεςία 

Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), θ 

Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων –Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν και θ 

Διεφκυνςθ 

Στρατθγικισ 

Τελωνειακϊν Ελζγχων 

και Ραραβάςεων 

(Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.). 

Απόφαςθ Εγγραφισ 

ςτο Σφςτθμα 

Εγγεγραμμζνων 

Εξαγωγζων (REX) με 

ςυνθμμζνο το  

εκτυπωμζνο ζντυπο 

τθσ Ευρωπαϊκισ 

Φόρμασ REX. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 1 ζωσ 3. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

Δεν είναι δυνατόσ ο ακριβισ 

προςδιοριςμόσ του χρόνου, ο 

οποίοσ εξαρτάται από τθν 

ορκότθτα των ςτοιχείων που 

υποβάλλει ο οικονομικόσ 

φορζασ  και από το πόςο 

ςυνεργάςιμοσ είναι. Συνικωσ, 

κυμαίνεται από  2 ζωσ 20 

θμζρεσ. 
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1.5 Τελωνιςμόσ αυτοκινιτων που παραλαμβάνονται από πολφτεκνουσ γονείσ και γονείσ με τρία τζκνα με απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ 

            

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρο 36 του ν. 1563/1985 (Α' 151), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το 

άρκρο 12 του ν. 3220/2004 (Α' 15) και τθν παρ. 2 του άρκρου 20 του ν. 
4110/2013 (Α' 17) «υκμίςεισ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ, ρυκμίςεισ 
κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν και λοιπζσ διατάξεισ», 

2) άρκρα 1 και 4 του ν. 3454/2006 (Α' 75) «Ενίςχυςθ τθσ οικογζνειασ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 

3) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/06-02-2017 (Βϋ538) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Κακοριςμόσ των όρων, 
προχποκζςεων, δικαιολογθτικϊν και διαδικαςίασ απαλλαγισ από το τζλοσ 
ταξινόμθςθσ αυτοκινιτων που παραλαμβάνονται από πολφτεκνουσ γονείσ και 
γονείσ με τρία τζκνα», 

4) αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1052714 ΕΞ 2018 / 30-03/2018  (ΑΔΑ: Ω10Τ46ΜΡ3Η-ΟΝΥ)  
Εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Ραρζχονται διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν άςκθςθ 
του δικαιϊματοσ τθσ απαλλαγισ από το τζλοσ ταξινόμθςθσ πολφτεκνων 
γονζων οι οποίοι προτοφ καταςτοφν πολφτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό 
αυτοκίνθτο με απαλλαγι από τον φόρο ωσ γονείσ με τρία τζκνα», 

5) αρικ. 92/2021 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ. (ΒϋΤΜΘΜΑ) θ οποία ζγινε αποδεκτι 
από τον Διοικθτι ΑΑΔΕ, 

6) αρικ. Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1060391 ΕΞ 2021/14.07.21 (ΑΔΑ: ΨΩ0Γ46ΜΡ3Η-ΛΘ8) 
«Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. 92/2021 Γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ Συμβουλίου 
του Κράτουσ (ΝΣΚ) αναφορικά με τθν ερμθνεία των διατάξεων απαλλαγισ από 
το τζλοσ ταξινόμθςθσ τρίτεκνων γονζων ςε περιπτϊςεισ ανάκεςθσ γονικισ 
μζριμνασ και επιμζλειασ τζκνων με πρακτικό διαμεςολάβθςθσ ι με 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ», 

7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

8) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν.  

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνιςμόσ αυτοκινιτων που παραλαμβάνονται από πολφτεκνουσ 

γονείσ και γονείσ με τρία τζκνα με απαλλαγι από το τζλοσ 

ταξινόμθςθσ. 
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Χοριγθςθ από το αρμόδιο Τελωνείο απαλλαγισ ςε πολφτεκνουσ και 

τρίτεκνουσ γονείσ κατά τθν παραλαβι ΙΧ επιβατικοφ αυτοκινιτου.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, δικαιολογθτικϊν και διαδικαςίασ 

για τθ χοριγθςθ απαλλαγισ από το τζλοσ ταξινόμθςθσ κατά τον 

τελωνιςμό επιβατθγϊν αυτοκινιτων Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ι.Χ.), από 

πολφτεκνουσ και τρίτεκνουσ γονείσ. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αφορά ςτθν παραλαβι Ι.Χ. αυτοκινιτου 

από πολφτεκνουσ και τρίτεκνουσ γονείσ, με απαλλαγι από το τζλοσ 

ταξινόμθςθσ, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται με 

τισ διατάξεισ τθσ αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/06-02-2017 

(Βϋ538) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
800 Ι.Χ. αυτοκίνθτα, ανά ζτοσ,κατ' εκτίμθςθ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθμζνο 

1. 

Ραραλαβι: 

α) Διλωςθσ Άφιξθσ 

Οχιματοσ (Δ.Α.Ο.) ι 

β) Δθλωτικοφ από 

τον/τθν 

εξουςιοδοτθμζνο/νθ 

εκπρόςωπο των 

δικαιοφχων απαλλαγισ 

προςϊπων (τρίτεκνων, 

πολφτεκνων γονζων).  

Ραραλαμβάνεται θλεκτρονικά: 

α) Δ.Α.Ο. για αυτοκίνθτα 

προερχόμενα από χϊρα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι  

β) Δθλωτικό για αυτοκίνθτα 

προερχόμενα από τρίτθ χϊρα. 

Τελωνείο ειςόδου. - 

Αρμόδιο Τελωνείο – 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

Δ.Α.Ο. ι 

Δθλωτικό. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. - 

2. 

Ραραλαβι του Δελτίου 

Ρρόςκετου (Extra) 

Εξοπλιςμοφ εφόςον 

απαιτείται.  

Αποςτολι του Δελτίου πρόςκετου 

Εξοπλιςμοφ ςτθν Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια για τον προςδιοριςμό 

τθσ δαςμοφορολογθτζασ αξίασ.    

Αρμόδιο Τελωνείο – 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

Τμιμα Δ’- 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Αξιϊν 

τθσ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ 

ι Θεςςαλονίκθσ 

ι Τμιμα Β’ -

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Κ., 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων 

και Αξιϊν τθσ 

Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αχαΐασ, 

αντίςτοιχα. 

Δελτίο 

Ρρόςκετου 

(Extra) 

Εξοπλιςμοφ 

με 

διαβιβαςτικό 

ζγγραφο. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
2 θμζρεσ, 

τουλάχιςτον. 
1 

3. 
Συςτθμικόσ Ζλεγχοσ 

Σζνγκεν (Schengen). 

Ρραγματοποιείται αναηιτθςθ με 

βάςθ τον αρικμό πλαιςίου του 

αυτοκινιτου ςτθ βάςθ δεδομζνων 

τθσ Σζνγκεν (Schengen), μζςω του 

Αρμόδιο Τελωνείο – 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

- - - - - - 1 θμζρα 1 και 2. 
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ICISnet, για τθ διερεφνθςθ τυχόν 

περιπτϊςεων κλοπισ, ςτα 

μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα, κ.λπ. 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

4. 

Αυτόματθ αποδοχι από 

το ICISnet και απόδοςθ 

Master Reference 

Number (MRN) ςτο 

θλεκτρονικά υποβλθκζν 

από τον διαςαφθςτι 

παραςτατικό  (Δ.Ε.Φ.Κ. / 

Ε.Δ.Ε.) ι ακφρωςι του.  

Αυτόματθ αποδοχι από το ICISnet 

του θλεκτρονικά υποβλθκζντοσ 

παραςτατικοφ *Διλωςθ Ειδικοφ 

Φόρου Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.) για 

παραλαβι από άλλα  κράτθ μζλθ 

τθσ Ε.Ε./Διαςάφθςθ Ειςαγωγισ για 

τθν ειςαγωγι από τρίτεσ χϊρεσ 

(Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο-Ε.Δ.Ε.)+ 

και απόδοςθ από το ςφςτθμα 

αυτόματου αρικμοφ καταχϊρθςθσ 

MRN ι ακφρωςθ αυτοφ.  

Αρμόδιο Τελωνείο – 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

α)  Αρμόδιο Τελωνείο 

– Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν, 

β) Διαςαφθςτισ. 

Δ.Ε.Φ.Κ. / 

Ε.Δ.Ε. 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 3. 

5. 

Ραραλαβι αίτθςθσ 

απαλλαγισ τζλουσ 

ταξινόμθςθσ, με 

ςυνθμμζνα 

δικαιολογθτικά.  

Εκτφπωςθ του θλεκτρονικά 

υποβλθκζντοσ τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ από τον 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο των 

δικαιοφχων απαλλαγισ προςϊπων 

(τρίτεκνων, πολφτεκνων γονζων) 

με παράλλθλθ υποβολι αίτθςθσ, 

με ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά, 

που προβλζπονται από τθν αρικ. 

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/06-02-

2017 (Β' 538) απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

Αρμόδιο Τελωνείο – 

Τμιμα Διαδικαςιϊν 

ι το Τμιμα που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

Εκτελωνιςτισ - 

Αίτθςθ, με 

ςυνθμμζνα 

ςε αυτιν 

δικαιολο-

γθτικά 

ζγγραφα. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 4. 

6. 

Ζλεγχοσ των ςυνθμμζνων 

ςτθν αίτθςθ 

δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων. 

Ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ  των 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων τθσ 

αίτθςθσ, με διαςταφρωςθ τθσ 

ορκισ υποβολισ τουσ, ςε ςχζςθ με 

τα ςτοιχεία του τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ (Δ.Ε.Φ.Κ./Ε.Δ.Ε.) και 

τθσ ατελείασ, μζςω του ICISnet, για 

τυχόν άςκθςθ του ςχετικοφ 

δικαιϊματοσ ςτο παρελκόν. 

Υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά:                                                                             

α) Αίτθςθ - διλωςθ  

Αρμόδιο Τελωνείο –

α) Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν 

και 

β) Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

- 
Δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 

Αίτθςθ, 

ςυνθμμζνα 

ςτθν αίτθςθ 

δικαιολο-

γθτικά 

ζγγραφα, 

τελωνειακό 

παραςτα-

τικό. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 5. 
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β) Διλωςθ Άφιξθσ Οχιματοσ 

(Δ.Α.Ο.) 

γ) Τιμολόγιο αγοράσ οχιματοσ ςτο 

όνομα είτε των δφο (2) γονζων 

(ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ 

επιμζλειασ των τζκνων και από 

τουσ δφο γονείσ, είτε ςτο όνομα 

του γονζα ςτον οποίο ζχει 

ανατεκεί θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ 

των τζκνων) και 

δ) Λοιπά δικαιολογθτικά τθσ αρικ. 

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/06-02-

2017 (Βϋ538) απόφαςθσ του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

7. 

Καταχϊρθςθ του 

τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ςε Ειδικό 

Βιβλίο. 

Καταχϊρθςθ του τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ςε ειδικό βιβλίο που 

τθρείται ςτο Τελωνείο, με απόδοςθ 

αφξοντα αρικμοφ για ςκοποφσ 

παρακολοφκθςθσ.  

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - 

Ειδικό Βιβλίο 

Καταχϊ-

ρθςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 6. 

8. 
Σφνταξθ Ρράξθσ 

Ατζλειασ. 

Σφνταξθ επί του τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ (Δ.Ε.Φ.Κ.)  πράξθσ 

ατζλειασ, με μνεία των ςχετικϊν 

διατάξεων απαλλαγισ από το τζλοσ 

ταξινόμθςθσ.    

Αρμόδιο Τελωνείο –

α) Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν 

και 

β) Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

- 

α) Αρμόδιο Τελωνείο 

-  Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν 

και 

β) το δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 

Ρράξθ 

ατζλειασ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 7. 
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Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

9. 

Δρομολόγθςθ 

Δ.Ε.Φ.Κ./Ε.Δ.E. ςτο 

ςφςτθμα Ανάλυςθσ 

Κινδφνου (Risk Analysis).   

Οριςμόσ Βοθκοφ Ελεγκτι (από τον 

Ελεγκτι του Τελωνείου) για  τον 

ζλεγχο των εγγράφων και τθν 

οριςτικοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ Ανάλυςθσ 

Κινδφνου (Risk Analysis). 

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Το δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 

Απόφαςθ 

αποτελε-

ςμάτων 

ελζγχου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 8. 

10. 

Καταβολι τυχόν 

οφειλόμενου τζλουσ 

ταξινόμθςθσ, Φόρου 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

(Φ.Ρ.Α.) και δαςμοφ 

ειςαγωγισ. 

Βεβαίωςθ και είςπραξθ τυχόν 

οφειλόμενου Φ.Ρ.Α. και δαςμοφ 

ειςαγωγισ. 

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Το δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 9. 

11. 
Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ 

Ταξινόμθςθσ. 

Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ 

ταξινόμθςθσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

1) Υπουργείο 

Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν και 

2) δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 

Ριςτοποιθ-

τικό ταξινό-

μθςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
1 θμζρα (τθν 

επομζνθ). 
- 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

3 ζωσ 4 θμζρεσ, τουλάχιςτον. 

Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ 

του χρόνου, εξαρτάται από 

τον χρόνο ολοκλιρωςθσ του 

βιματοσ, με α/α 2. 
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1.6 Χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) αικυλικισ αλκοόλθσ 

             ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ρεριπτϊςεισ η', θ' και κ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 83 του ν. 2960/2001 (Αϋ265) 

«Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», 
2) αρικ. Δ. 936/32/18-06-1993 (Βϋ489) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν «Προι και διατυπϊςεισ για τθν απαλλαγι από τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ που προβλζπεται από τισ 
περιπτϊςεισ ηϋ, θϋ και κϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 83 του ν. 2960/2001», 

3) αρικ. Α 4152/43/Α0018/12-04-2005 εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Οικονομικϊν «Οριςτικοποίθςθ - Τακτοποίθςθ των παραςτατικϊν από 
τθν ατελι παραλαβι αικυλικισ αλκοόλθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
εδαφ. θ' και κ' του άρκρου 83 του ν. 2960/01"περί Εκνικοφ Τελωνειακοφ 
Κϊδικα"», 

4) αρικ. Δ. 6220/07-07-1955 (Β’ 125) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 
«Ρερί κακοριςμοφ διαδικαςίασ χορθγιςεωσ δαςμολογικισ ατζλειασ κ.λπ.», 

5) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

6) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

   
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν.  

 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνείο 

 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) αικυλικισ 

αλκοόλθσ.  

   

ΣΚΟΡΟΣ: 
Χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) τθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ που παραλαμβάνεται από δικαιοφχα απαλλαγισ 

πρόςωπα για ειδικοφσ ςκοποφσ. 
 

   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Κακοριςμόσ προχποκζςεων, δικαιολογθτικϊν και διαδικαςίασ για τθν 

χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. ςτθν αικυλικι αλκοόλθ που 

προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί για τθ διεξαγωγι αναγκαίων δοκιμϊν 

παραγωγισ για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ, για ςκοποφσ επιςτθμονικισ 

ζρευνασ και για ιατρικοφσ ςκοποφσ.  

 

   

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ που 

παραλαμβάνεται από δικαιοφχα απαλλαγισ πρόςωπα, ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ποςότθτεσ για τθ διεξαγωγι αναγκαίων δοκιμϊν παραγωγισ για 

επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ, για ςκοποφσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και για 

ιατρικοφσ ςκοποφσ, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ νόμιμθσ 

χοριγθςθσ και χρθςιμοποίθςισ τθσ που κακορίηουν οι διατάξεισ τθσ αρικ. Δ. 

936/32/18-06-1993 (Β' 489) απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν. 

 
   

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διακόςια (200) παραςτατικά χοριγθςθσ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. αικυλικισ 

αλκοόλθσ ςτα δικαιοφχα απαλλαγισ πρόςωπα για ειδικοφσ ςκοποφσ, ανά  

ζτοs,κατ' εκτίμθςθ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ειςαγωγι αιτιματοσ 

ςτο ICISnet, 

αυτοματοποιθμζνθ 

αποδοχι του 

θλεκτρονικά 

υποβλθκζντοσ 

παραςτατικοφ από το 

ςφςτθμα και απόδοςθ 

Master Reference 

Number (MRN) ι 

ακφρωςθ αυτοφ. 

Μετά από τθν θλεκτρονικι υποβολι του 

παραςτατικοφ τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.), από τον 

εξουςιοδοτθμζνο από το δικαιοφχο 

απαλλαγισ πρόςωπο (εφεξισ, Διαςαφθςτισ), 

το ςφςτθμα ICISnet αποδζχεται αυτόματα ι 

ακυρϊνει το παραςτατικό. Ζχει αποδοκεί  

αρικμόσ καταχϊρθςθσ (MRN) από το ςφςτθμα 

Icisnet και το παραςτατικό βρίςκεται ςτθν 

κατάςταςθ «Καταχωρθμζνο».  

Αρμόδιο Τελωνείο 

για τθν βεβαίωςθ και 

είςπραξθ του φόρου. 

- 
Αρμόδιο 

Τελωνείο. 

Διλωςθ 

Ειδικοφ 

Φόρου 

Κατανά-

λωςθσ 

(Δ.Ε.Φ.Κ.). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ - 

2. 

Αλλαγι βαςικϊν 

ςτοιχείων τθσ 

Διλωςθσ Ειδικοφ 

Φόρου Κατανάλωςθσ 

(Δ.Ε.Φ.Κ.). 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει επί τθσ 

Δ.Ε.Φ.Κ. ςτθν αλλαγι των ςτοιχείων του 

αποςτολζα με τθν ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ 

τθσ Φορολογικισ Αποκικθσ, προκειμζνου να 

μπορεί να πιςτωκεί ςυςτθμικά θ ποςότθτα 

ςτα αποκζματα τθσ εν λόγω Φορολογικισ 

Αποκικθσ, λόγω αδυναμίασ του ςυςτιματοσ 

του ICISnet να επιτρζψει ςτον διαςαφθςτι να 

αλλάξει τθν κζςθ 2: Αποςτολζασ/Φορολογικι 

Αποκικθ. 

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - Δ.Ε.Φ.Κ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 

3. 
Αποδοχι και 

εκτφπωςθ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. 

Το αρμόδιο Τμιμα αποδζχεται τθν Δ.Ε.Φ.Κ. 

και τθν εκτυπϊνει. 

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - Δ.Ε.Φ.Κ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 και 2. 
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4. 
Ανάλυςθ Κινδφνου 

(Risk Analysis). 

O Ρροϊςτάμενοσ του αρμόδιου Τμιματοσ 

δρομολογεί το τελωνειακό παραςτατικό 

(Δ.Ε.Φ.Κ.) ςτο υποςφςτθμα Ανάλυςθσ 

Κινδφνου (Risk Analysis) του ICISnet και ορίηει 

ελεγκτι για τθν διενζργεια ελζγχου και τθν 

ζκδοςθ των αποτελεςμάτων ελζγχου. 

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - Δ.Ε.Φ.Κ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1  θμζρα. 1 ζωσ 3. 

5. 

Εξζταςθ τθσ αίτθςθσ 

και των ςυνθμμζνων 

υποςτθρικτικϊν 

δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων τθσ 

ατζλειασ. 

Εξζταςθ από το αρμόδιο Τμιμα του 

Τελωνείου τθσ αίτθςθσ απαλλαγισ από τον 

Ε.Φ.Κ., με τα ςυνυποβλθκζντα δικαιολογθτικά 

ζγγραφα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν αρικ. Δ. 

936/32/18-06-1993 (Β’ 489) απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν.  

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - 

Δ.Ε.Φ.Κ. 

και 

ςυνθμμζνα 

υποςτθρι-

κτικά 

δικαιολο-

γθτικά 

ζγγραφα 

τθσ 

ατζλειασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 4. 



        
40 

 
 

6. 

Χοριγθςθ ατζλειασ & 

ςφνταξθ Ρρακτικϊν 

Ατζλειασ.  

Εξζταςθ των υποςτθρικτικϊν δικαιολογθτικϊν 

τθσ Δ.Ε.Φ.Κ., καταχϊρθςθ τθσ αιτθκείςασ 

ποςότθτασ αικυλικισ αλκοόλθσ  ςτο Ειδικό 

βιβλίο που τθρείται ςτο Τελωνείο και 

χοριγθςθ αφξοντα αρικμοφ με καταχϊρθςθ 

του Ρρακτικοφ Ατζλειασ που ςυντάςςει το 

Τελωνείο, βάςει των διατάξεων τθσ αρικ. Δ. 

6220/07-07-1955 (Β’ 125) απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν. Ραράλλθλα, ζλεγχοσ 

του φψουσ τθσ αιτθκείςασ ποςότθτασ ςε 

ςχζςθ με τισ  χορθγθκείςεσ ποςότθτεσ του 

προθγοφμενου ζτουσ (ςε περίπτωςθ που ο 

δικαιοφχοσ αιτείται μεγαλφτερθ ποςότθτα 

από τθν χορθγθκείςα το προθγοφμενο ζτοσ, 

απαιτείται ςχετικι ζγκριςθ τθσ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ). Χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από 

τον Ε.Φ.Κ. από το αρμόδιο Τμιμα και τον 

Ρροϊςτάμενο του Τελωνείου (τίκεται 

ςφραγίδα ατζλειασ επί του παραςτατικοφ) και 

ςφνταξθ Ρρακτικϊν Ατελείασ (εισ τετραπλοφν) 

με υπογραφι του δικαιοφχου, του ελεγκτι και 

του Ρροϊςταμζνου του Τελωνείου (το ζνα 

αντίγραφο παραμζνει ςτο παραςτατικό, το 

άλλο δίδεται ςτον ςυναλλαςςόμενο, ενϊ τα 

άλλα δφο αντίγραφα αποςτζλλονται ςτθν 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια, από όπου και το ζνα 

επιςτρζφεται ςτο Τελωνείο υπογεγραμμζνο). 

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια. 
- 

Ρρακτικά 

Ατελείασ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 θμζρα 

(αυκθ-

μερόν ι 

τθν 

επομζνθ). 

1 ζωσ 5. 

7. 

Ζκδοςθ 

αποτελεςμάτων 

ελζγχου και άδειασ 

παράδοςθσ. 

Ο οριηόμενοσ ελεγκτισ, κατόπιν διενζργειασ 

του απαιτοφμενου ελζγχου, προβαίνει ςτθν 

ζκδοςθ αποτελεςμάτων ελζγχου ςτο ςφςτθμα 

και εν ςυνεχεία εκδίδει τθν άδεια παράδοςθσ. 

Αυτομάτωσ θ Δ.Ε.Φ.Κ. οριςτικοποιείται. 

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

Δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ 

πρόςωπο. 

Άδεια 

παράδοςθσ 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 4 ζωσ 6. 
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8. 

Θ Δ.Ε.Φ.Κ. τελεί ςε 

status 

«οριςτικοποιθμζνθ» 

και παραμζνει ςε 

εκκρεμότθτα ςτο 

αρμόδιο Τμιμα του 

Τελωνείου μζχρι τθν  

τακτοποίθςι τθσ.  

Θ Δ.Ε.Φ.Κ. παραμζνει ςτο Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν του αρμόδιου Τελωνείου 

ι ςτο αρμόδιο Τμιμα, ανάλογα με τθν 

διάρκρωςθ του Τελωνείου μζχρι τθν  

τακτοποίθςι τθσ. Το παραςτατικό 

τακτοποιείται με τθν ςφνταξθ και τθν 

αποςτολι τθσ ζκκεςθσ ελζγχου από το 

αρμόδιο Τελωνείο Ελζγχου, είτε, εναλλακτικά, 

με τθν αποςτολι από το δικαιοφχο 

παραλαβισ πρόςωπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, 

περί τθσ νόμιμθσ χριςθσ τθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτθν αρικ. Α 4152/43/Α0018/12-04-2005 

εγκφκλιο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων & 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν.  

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Αρμόδιο 

Τελωνείο. 

Δ.Ε.Φ.Κ./ 

Ζκκεςθ 

ελζγχου ι 

Υπεφκυνθ 

Διλωςθ, 

κατά 

περίπτωςθ. 

ΟΧΙ /ΝΑΙ 

(κατά 

περί-

πτωςθ). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2-12 

μινεσ και 

πλζον, 

κατά 

περί-

πτωςθ. 

1 ζωσ 7. 

9. 

Αποςτολι ςτθν 

αρμόδια Ελεγκτικι 

Υπθρεςία Τελωνείων 

(ΕΛ.Υ.Τ.) όλων των 

τακτοποιθμζνων 

παραςτατικϊν, κακϊσ 

και των ςυνθμμζνων  

ςε αυτά 

δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων.  

Τα τελωνειακά τακτοποιθμζνα παραςτατικά, 

με τα ςυνθμμζνα ςε αυτά δικαιολογθτικά 

ζγγραφα, αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια 

ΕΛ.Υ.Τ. 

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- Αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 8. 

10. 

Καταχϊρθςθ από το 

δικαιοφχο ατελείασ 

πρόςωπο των ατελϊσ 

παραλαμβανομζνων 

ποςοτιτων αικυλικισ 

αλκοόλθσ ςε Ειδικό 

Βιβλίο. 

Το δικαιοφχο ατελείασ πρόςωπο καταχωρεί 

τισ ατελϊσ παραλαμβανόμενεσ ποςότθτεσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ ςε ειδικό βιβλίο, το οποίο 

κεωρείται από το αρμόδιο Τελωνείο και 

ελζγχεται με βάςθ τουσ  ελζγχουσ νόμιμθσ 

χριςθσ που πραγματοποιοφνται από τα 

αρμόδια Τελωνεία Ελζγχου και τισ λοιπζσ 

ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ.  

Αρμόδιο Τελωνείο– 

Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 

που χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

Δικαιοφχο 

απαλλαγισ 

πρόςωπο. 

Ειδικό 

Βιβλίο 

Καταχϊ-

ρθςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 9. 

          

Σφνολο 

Χρόνου 

2 ζωσ 12 μινεσ και 

πλζον, κατά περίπτωςθ. 
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1.7 Χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) καυςίμων κινθτιρων ςε πρεςβείεσ και ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ με ςυμψθφιςτικι ατζλεια 

            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρο 36 του ν.δ. 503/1970 (Α’ 108) «Ρερί κυρϊςεωσ τθσ υπογραφείςθσ εν Βιζννθ 
τθν 18θν Απριλίου 1961 υπό τθν αιγίδα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν 
Συμβάςεωσ περί των διπλωματικϊν ςχζςεων», 

2) άρκρο 50  του ν. 90/1975 (Α’ 150) «Ρερί κυρϊςεωσ τθσ εν Βιζννθ τθν 24θν  Απριλίου 
1963 υπογραφείςθσ Διεκνοφσ Συμβάςεωσ επί των Ρροξενικϊν Σχζςεων», 

3) περ. αϋ και βϋ, τθσ παρ. 1 και παρ. 4 του άρκρου 68 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) 
«Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», 

4) αρικ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/09-03-2011 (Β’ 729) απόφαςθ του Υφυπουργοφ 
Οικονομικϊν «Ρροχποκζςεισ, δικαιολογθτικά και διαδικαςία παραλαβισ καυςίμων 
κινθτιρων από τισ ξζνεσ διπλωματικζσ αποςτολζσ και προξενικζσ αρχζσ κακϊσ και 
τουσ αναγνωριςμζνουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ με απαλλαγι από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ από ελεφκερα αποκζματα (φορολογθμζνα) με ςυμψθφιςμό για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν κίνθςθσ των αυτοκινιτων οχθμάτων τουσ» ,  

5) αρικ. Δ18Α 5022501 ΕΞ 2011/18-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΙΘ-ΗΦ) ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 
Τελωνειακϊν Οικονομικϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ 
Υπουργικισ Απόφαςθσ αναφορικά με τισ προχποκζςεισ, τα δικαιολογθτικά και τθ 
διαδικαςία παραλαβισ καυςίμων κινθτιρων από τισ ξζνεσ διπλωματικζσ αποςτολζσ 
και προξενικζσ αρχζσ κακϊσ και τουσ αναγνωριςμζνουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ με 
απαλλαγι από τον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ για τθν κίνθςθ των αυτοκινιτων 
οχθμάτων τουσ», 

6) αρικ. Δ18Α 5044764 ΕΞ 2012/23-11-2012 (Βϋ 3307) απόφαςθ του Υφυπουργοφ 
Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9-3-2011 ΑΥΟΟ 
(ΦΕΚ729/Β’) «Ρροχποκζςεισ, δικαιολογθτικά και διαδικαςία παραλαβισ καυςίμων 
κινθτιρων από τισ ξζνεσ διπλωματικζσ αποςτολζσ και προξενικζσ αρχζσ κακϊσ και 
τουσ αναγνωριςμζνουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ με απαλλαγι από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ από ελεφκερα αποκζματα (φορολογθμζνα) με ςυμψθφιςμό για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν κίνθςθσ των αυτοκινιτων οχθμάτων τουσ»», 

7) αρικ. Δ18Α 5003189 ΕΞ 2013/24-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨΘ-02Ω) ζγγραφο τθσ 
Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν Οικονομικϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν 
«Κοινοποίθςθ Υπουργικισ Απόφαςθσ αναφορικά με τθ διαδικαςία αντικατάςταςθσ 
βιβλιαρίου καυςίμων κινθτιρων από ξζνεσ διπλωματικζσ αποςτολζσ και προξενικζσ 
αρχζσ κακϊσ και τουσ αναγνωριςμζνουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ςε περιπτϊςεισ 
απϊλειασ αυτοφ», 

8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου 
του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

9) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν.  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΟΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Τελωνείο Ακθνϊν.  

2. Δϋ Τελωνείο Επίβλεψθσ Συγκροτθμάτων (Τ.Ε.Σ.) Ρειραιά.   

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) καυςίμων κινθτιρων 

ςε πρεςβείεσ και ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ με ςυμψθφιςτικι ατζλεια.  

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Θ κάλυψθ των αναγκϊν ςε καφςιμο κινθτιρων των αυτοκινιτων οχθμάτων των ξζνων 

διπλωματικϊν αποςτολϊν και προξενικϊν αρχϊν, κακϊσ και των αναγνωριςμζνων 

Διεκνϊν Οργανιςμϊν, με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. από τα ελεφκερα αποκζματα 

(φορολογθμζνα καφςιμα) με ςυμψθφιςμό. 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Κακοριςμόσ προχποκζςεων, δικαιολογθτικϊν και διαδικαςίασ παραλαβισ καυςίμων 

από τισ ξζνεσ διπλωματικζσ αποςτολζσ και προξενικζσ αρχζσ, κακϊσ και από τουσ 

αναγνωριςμζνουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. από τα 

ελεφκερα αποκζματα (φορολογθμζνα καφςιμα) με ςυμψθφιςμό για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν κίνθςθσ των αυτοκινιτων οχθμάτων τουσ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ τθσ 

ςχετικισ ενωςιακισ νομοκεςίασ με παράλλθλθ διαςφάλιςθ των εςόδων του Δθμοςίου.   

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Διαδικαςία απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. καυςίμων, μζςω ςυμψθφιςτικισ ατζλειασ από 

τισ ξζνεσ διπλωματικζσ αποςτολζσ και προξενικζσ αρχζσ, κακϊσ και από τουσ 

αναγνωριςμζνουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κίνθςθσ των 

αυτοκινιτων οχθμάτων τουσ. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
335 ατομικά βιβλιάρια ανά ζτοσ, κατά μζςο όρο.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο (α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 
Ραραλαβι  

αίτθςθσ.  

Ραραλαβι από τθν  αρμόδια 

Τελωνειακι Αρχι (Τελωνείο Ακθνϊν) 

αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ ατομικϊν 

βιβλιαρίων (κουπόνια) από το δικαιοφχο 

απαλλαγισ πρόςωπο ι από το νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο για τθν 

παραλαβι του Βιβλιαρίου τθσ 

ενδιαφερόμενθσ Διπλωματικισ Αρχισ ι 

του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ, κεωρθμζνθσ 

από τθν αρμόδια υπθρεςία (Διεφκυνςθ 

Εκιμοτυπίασ) του Υπουργείου 

Εξωτερικϊν. 

Τελωνείο 

Ακθνϊν- 

Τμιμα 

Διαδικαςιϊν. 

 

Ξζνεσ Διπλωματικζσ 

Αποςτολζσ, ξζνεσ 

Ρροξενικζσ Αρχζσ & το 

Υπουργείο 

Εξωτερικϊν 

(Διεφκυνςθ 

Εκιμοτυπίασ). 

- Αίτθςθ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 ϊρα. - 

2. 

Χοριγθςθ 

Ατομικοφ 

Βιβλιαρίου.  

Χοριγθςθ και κεϊρθςθ βιβλιαρίου από 

το Τελωνείο Ακθνϊν, με παράλλθλθ ςχε-

τικι εγγραφι τθσ επωνυμίασ του 

δικαιοφχου, του αρικμοφ κυκλοφορίασ 

του οχιματοσ και τθσ ποςότθτασ του 

καυςίμου που δικαιοφται να 

παραλαμβάνει κάκε μινα το δικαιοφχο 

απαλλαγισ πρόςωπο.  

Τελωνείο 

Ακθνϊν-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν. 

- 

Ξζνεσ Διπλωματικζσ 

Αποςτολζσ 

διαπιςτευμζνεσ ςτθν 

Ελλάδα, ο αρχθγόσ και 

τα λοιπά μζλθ του 

διπλωματικοφ 

προςωπικοφ αυτισ, οι 

ξζνεσ προξενικζσ 

αρχζσ που είναι 

εγκατεςτθμζνεσ ςτθν 

Ελλάδα, ο αρχθγόσ και 

οι λοιποί προξενικοί 

λειτουργοί αυτισ. 

Ατομικό 

Βιβλιάριο. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 ϊρα. 1 
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3. 
Καταχϊρθςθ ςε 

Ειδικό Βιβλίο. 

Καταχϊρθςθ ςε Ειδικό Βιβλίο τθσ 

επωνυμίασ του δικαιοφχου, του αρικμοφ 

κυκλοφορίασ του οχιματοσ και τθσ 

ποςότθτασ του καυςίμου. 

Τελωνείο 

Ακθνϊν- 

Τμιμα 

Διαδικαςιϊν. 

Ξζνεσ Διπλωματικζσ 
Αποςτολζσ 

διαπιςτευμζνεσ ςτθν 
Ελλάδα, ο αρχθγόσ και 

τα λοιπά μζλθ του 
διπλωματικοφ 

προςωπικοφ αυτισ, οι 
ξζνεσ προξενικζσ 
αρχζσ που είναι 

εγκατεςτθμζνεσ ςτθν 
Ελλάδα, ο αρχθγόσ και 

οι λοιποί προξενικοί 
λειτουργοί αυτισ. 

Τελωνείο Ακθνϊν 

Τμιμα Διαδικαςιϊν. 

 

Ειδικό 

Βιβλίο. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 ϊρα. 1 και 2. 

4. 

Αποςτολι 

αντιγράφου  του  

Ειδικοφ Βιβλίου. 

Αποςτολι από το Τελωνείο Ακθνϊν 

αντιγράφου τθσ ςελίδασ  του 

τθροφμενου ςτα αρχεία  Ειδικοφ Βιβλίου 

ςτο  Δϋ Τελωνείο Επίβλεψθσ 

Συγκροτθμάτων Ρειραιά (Δ’ Τ.Ε.Σ. 

Ρειραιά). 

Τελωνείο 

Ακθνϊν- 

Τμιμα 

Διαδικαςιϊν. 

 

- Δ’ Τ.Ε.Σ. Ρειραιά. 

Αντίγραφο 

ςελίδασ 

Ειδικοφ 

Βιβλίου. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 48 ϊρεσ. 1 ζωσ 3. 

5. 
Ενθμζρωςθ 

αρχείου. 

Ενθμζρωςθ του αρχείου, που τθρεί το Δ’ 

Τ.Ε.Σ. Ρειραιά, ςε ςχζςθ με τισ εγγραφζσ 

τθσ ςελίδασ του Ειδικοφ Βιβλίου.  

Δ’ Τ.Ε.Σ. 

Ρειραιά - 

Τμιμα 

Διαδικαςιϊν 

- - 
Τθροφμενο 

αρχείο. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 ϊρα. 1 ζωσ 4. 

6. 

Ραραλαβι 

αίτθςθσ από τθν 

εταιρεία 

εμπορίασ 

πετρελαιοειδϊν.    

Κατάκεςθ αίτθςθσ από τθν εταιρεία 

εμπορίασ πετρελαιοειδϊν, με 

ςυνθμμζνθ τθν κατάςταςθ ςτοιχείων 

ατομικοφ βιβλιαρίου (Α’ φφλλο) και 

αντιγράφων των φορολογικϊν ςτοιχείων 

πϊλθςθσ.  

Δϋ Τ.Ε.Σ. 

Ρειραιά-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν. 

Εταιρεία εμπορίασ 

πετρελαιοειδϊν. 

Δϋ Τ.Ε.Σ. Ρειραιά- 

Τμιμα Διαδικαςιϊν. 
Αίτθςθ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 ϊρα. 1 ζωσ 5. 

7. 
Διενζργεια 

ελζγχου. 

Το Δ’ Τ.Ε.Σ. Ρειραιά διενεργεί ςχετικό 

ζλεγχο ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ, 

κατόπιν διαςταφρωςθσ με τα ςτοιχεία 

που τθροφνται ςτο Τελωνείο Ακθνϊν.  

Δϋ Τ.Ε.Σ. 

Ρειραιά-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν. 

Τελωνείο Ακθνϊν-

Τμιμα Διαδικαςιϊν. 
- - ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 24 ϊρεσ. 1 ζωσ 6. 

8. 

Ζκδοςθ 

Απόφαςθσ 

ςυμψθφιςτικισ 

ατζλειασ. 

Το Δ’ Τ.Ε.Σ. Ρειραιά εκδίδει απόφαςθ 

ςυμψθφιςτικισ ατζλειασ ςτο όνομα τθσ 

εταιρείασ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν για 

τισ ποςότθτεσ καυςίμων που 

χορθγικθκαν ανά μινα. 

Δϋ Τ.Ε.Σ. 

Ρειραιά-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν. 

- 
Εταιρεία εμπορίασ 

πετρελαιοειδϊν. 
Απόφαςθ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 ϊρα. 1 ζωσ 7. 

        

Σφνολο Χρόνου 36 ϊρεσ. 
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1.8 Ραραλαβι αλκοολοφχων ποτϊν και καπνικϊν προϊόντων με απαλλαγι από δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ ςτα πλαίςια διπλωματικϊν και προξενικϊν ςχζςεων 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Ρερίπτωςθ α τθσ παρ. 1 του άρκρου 128 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
1186/2009 του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2009 για τθ κζςπιςθ του 
κοινοτικοφ κακεςτϊτοσ τελωνειακϊν ατελειϊν,  

2) περίπτωςθ α τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ 
Τελωνειακόσ Κϊδικασ», με το οποίο ζχει ενςωματωκεί ςτθν εκνικι 
νομοκεςία θ περίπτωςθ α τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 τθσ Οδθγίασ 
2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2008 ςχετικά με το 
γενικό κακεςτϊσ των ειδικϊν φόρων κατανάλωςθσ και για τθν κατάργθςθ 
τθσ οδθγίασ 92/12/ΕΟΚ, 

 3) υποπερίπτωςθ αα τθσ περίπτωςθσ ςτ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του ν. 
2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», με τθν 
οποία ζχει ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο θ περίπτωςθ ςτ του άρκρου 143 
και θ περίπτωςθ α τθσ παρ. 1 του άρκρου 151 τθσ Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ 
του Συμβουλίου τθσ 28ξσ Νοεμβρίου 2006 ςχετικά με το κοινό ςφςτθμα 
φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, 

4) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ 2016/22-12-2016 (Β’ 4295) απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων «Προι, προχποκζςεισ, 
δικαιολογθτικά και διαδικαςία παραλαβισ αλκοολοφχων ποτϊν και 
καπνικϊν προϊόντων με απαλλαγι από δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ 
ςτα πλαίςια των διπλωματικϊν και προξενικϊν ςχζςεων»,  

5) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1004599/12-01-2017 (Α.Δ.Α.:64ΓΦΘ-ΤΚΚ) ζγγραφο τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 
«Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ2016/22-12-2016 Απόφαςθσ 
ΓΓΔΕ αναφορικά με τουσ όρουσ, προχποκζςεισ, δικαιολογθτικά και 
διαδικαςία παραλαβισ αλκοολοφχων ποτϊν και καπνικϊν προϊόντων με 
απαλλαγι από τισ δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ ςτα πλαίςια των 
διπλωματικϊν και προξενικϊν ςχζςεων»,   

6) αρικ. Α.1437/20-11-2019 (Β’ 4443) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι των υποςτθρικτικϊν, δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ και λοιπϊν 
Φορολογιϊν (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τιρθςθ Αρχείου»,  

7) αρικ. Ε.2205/24-12-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΜ9346ΜΡ3Η-Τ9Ξ) ζγγραφο του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κοινοποίθςθ τθσ με αρ. Α.1437/20-11-2019 
Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4443/Β’/3-12-2019-Α.Δ.Α.:ΩΒΣΨ46ΜΡ3Η-
2Ε7) «Υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι των υποςτθρικτικϊν, 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ και 
λοιπϊν Φορολογιϊν (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τιρθςθ Αρχείου», 

8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν ςε ςυνεργαςία 
με τθν Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.).  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο υποβολισ του παραςτατικοφ ι Aϋ Τελωνείο Ειςαγωγισ Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 
Ρειραιά.   

  
 

 
 

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Ραραλαβι αλκοολοφχων ποτϊν και καπνικϊν προϊόντων με απαλλαγι από 
δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ ςτα πλαίςια διπλωματικϊν και προξενικϊν ςχζςεων.   

  
 

 
 

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Κακοριςμόσ των όρων, προχποκζςεων, δικαιολογθτικϊν και τθσ διαδικαςίασ που αφορά 
τθ χοριγθςθ δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν  για τθν παραλαβι αλκοολοφχων ποτϊν και 
καπνικϊν προϊόντων από δικαιοφχα πρόςωπα, για προςωπικι και υπθρεςιακι χριςθ, 
ςτα πλαίςια των προξενικϊν και διπλωματικϊν ςχζςεων με τθν τιρθςθ ςυγκεκριμζνων 
όρων και προχποκζςεων, διαδικαςίασ και ποςοτικϊν ορίων. 

 

  
 

 
 

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1) Ορκι εφαρμογι των διεκνϊν ςυμφωνιϊν που ζχουν κυρωκεί από τθ χϊρα μασ και 
αφοροφν μεταξφ άλλων τθ χοριγθςθ των ανωτζρω απαλλαγϊν ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθ 
χϊρα μασ διπλωματικζσ και προξενικζσ αρχζσ κακϊσ και ςτο προςωπικό τουσ και  
2) Διευκόλυνςθ των διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν και του προςωπικοφ τουσ κατά 
τθν άςκθςθ του ανωτζρω δικαιϊματοσ χοριγθςθσ απαλλαγϊν κατά τθν εφαρμογι τθσ 
διαδικαςίασ τελωνιςμοφ των εν λόγω προϊόντων.  

 

  
 

 
 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αφορά ςτον κακοριςμό όλων των λεπτομερειϊν που 
αφοροφν τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τα ποςοτικά όρια και τα δικαιολογθτικά για τθ 
χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τισ δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ των εγκατεςτθμζνων 
ςτθ χϊρα μασ διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν κατά τθν παραλαβι καπνικϊν 
προϊόντων και αλκοολοφχων ποτϊν για τισ ανάγκεσ τουσ κατά τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ ςτθ χϊρα, είτε για υπθρεςιακι χριςθ είτε για χριςθ από το δικαιοφχο 
προςωπικό των αρχϊν αυτϊν.  
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

400 τελωνειακά παραςτατικά ανά ζτοσ, περίπου.  
 

Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 
9) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραραλαβι Δ.Ε.Φ.Κ. 
ι Ε.Δ.Ε. ειςαγωγισ 
ανά Ρρεςβεία / 
Ρροξενείο.  

 

Ραραλαβι του  τελωνειακοφ 
παραςτατικοφ - Διλωςθσ Ειδικοφ 
Φόρου Κατανάλωςθσ και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν (Δ.Ε.Φ.Κ.) ι 
Διαςάφθςθσ Ειςαγωγισ (Ενιαίου 
Διοικθτικοφ Εγγράφου-Ε.Δ.Ε. 
ειςαγωγισ) κατά περίπτωςθ, κακϊσ 
και των υποςτθρικτικϊν 
/δικαιολογθτικϊν εγγράφων τθσ 
απαλλαγισ. 

Αρμόδιο Τελωνείο 
υποβολισ του 
τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ι Aϋ 
Τελωνείο Ειςαγωγισ, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 

Ρειραιά - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

Ρρεςβεία/ 
Ρροξενείο 
υποβολισ 
αίτθςθσ. 

Τελωνειακό 
παραςτατικό 

Δ.Ε.Φ.Κ. /Ε.Δ.Ε. 
ειςαγωγισ και 

Συνυποβαλ-
λόμενα 

υποςτθρικτικά 
δικαιολογθτικά 

ζγγραφα για τθν 
απαλλαγι. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ <1 ϊρα. - 

2. 

Ζλεγχοσ του 
βαςικοφ 
τελωνειακοφ 
παραςτατικοφ ςε 
ςυνδυαςμό με το 
κφριο 
δικαιολογθτικό  
ζγγραφο.  

Ζλεγχοσ του κφριου  δικαιολογθτικοφ 
εγγράφου:  ζντυπο «Ατζλεια 
Ειςαγωγισ»,  κεωρθμζνου από τθν 
αρμόδια Διεφκυνςθ Εκιμοτυπίασ του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν.  

Αρμόδιο Τελωνείο 
υποβολισ του 
τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ι Aϋ 
Τελωνείο Ειςαγωγισ, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 

Ρειραιά - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - 

Ζντυπο «Ατζλεια 
Ειςαγωγισ», 

κεωρθμζνο από 
τθν αρμόδια 
Διεφκυνςθ 

Εκιμοτυπίασ του 
Υπουργείου 
Εξωτερικϊν. 

- NAI NAI <1 ϊρα. 1 

3. 

Ζλεγχοσ 

υποςτθρικτικϊν 

εγγράφων τθσ 

ιδιότθτασ του 

δικαιοφχου 

προςϊπου 

Ζλεγχοσ ωσ προσ το εάν θ 
διπλωματικι ταυτότθτα / προξενικι 
άδεια, παραμζνει ςε ιςχφ (μόνο ςτθν 
περίπτωςθ του προςωπικοφ τθσ 
πρεςβείασ / προξενείου). 

Αρμόδιο Τελωνείο 
υποβολισ του 
τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ι Aϋ 
Τελωνείο Ειςαγωγισ, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 

Ρειραιά - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Ρρεςβεία/ 
Ρροξενείο. 

Διπλωματικι 
ταυτότθτα / 

προξενικι άδεια. 
- NAI NAI <1 ϊρα. 1 και 2. 

4. 

Ζλεγχοσ των 

δικαιοφμενων 

ποςοτιτων 

αλκοολοφχων 

ποτϊν και καπνικϊν 

προϊόντων.   

Ζλεγχοσ υπολοίπου των 
δικαιοφμενων ποςοτιτων ανά 
δικαιοφχο πρόςωπο (με βάςθ τισ 
ανϊτατεσ ετιςιεσ ποςότθτεσ).  

Αρμόδιο Τελωνείο 
υποβολισ του 
τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ι Aϋ 
Τελωνείο Ειςαγωγισ, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 

Ρειραιά - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

- 
Ρρεςβεία/ 
Ρροξενείο. 

Αρχείο 
παρακολοφκθςθσ 
που τθρείται ςτο 

αρμόδιο 
Τελωνείο 

υποβολισ του 
τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ι 
ςτο Α’ Τελωνείο 

- NAI ΝΑΙ <1 ϊρα. 1 
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Λοιπϊν Φορολογιϊν. Ειςαγωγισ,, 
Ε.Φ.Κ. και 

Εφοδίων Ρειραιά. 

5. 

Ζλεγχοσ 

Υποςτθρικτικϊν 

Εγγράφων. 

Αντιςτοίχιςθ ςτίχων του τελωνειακοφ 
παραςτατικοφ με τα  τιμολόγια του 
προμθκευτι ανά δαςμολογικι κλάςθ 
προϊόντων. 

Αρμόδιο Τελωνείο 
υποβολισ του 
τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ι Aϋ 
Τελωνείο Ειςαγωγισ, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 

Ρειραιά - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Ρρεςβεία/ 
Ρροξενείο. 

Τιμολόγιο 
Ρρομθκευτι. 

- NAI NAI 
1 ζωσ 2 

ϊρεσ. 1 

6. 

Ενθμζρωςθ 
θλεκτρονικοφ 
αρχείου Τελωνείου 
με τισ εγκρικείςεσ 
ποςότθτεσ. 

Ενθμζρωςθ θλεκτρονικοφ αρχείου 
Τελωνείου  παρακολοφκθςθσ με τισ 
εγκεκριμζνεσ για τθν απαλλαγι 
ποςότθτεσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο 
υποβολισ του 
τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ι Aϋ 
Τελωνείο Ειςαγωγισ, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 

Ρειραιά - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Ρρεςβεία/ 
Ρροξενείο. 

Θλεκτρονικό 
αρχείο 

παρακολοφκθςθσ 
του Τελωνείου. 

- NAI ΟΧΙ <1 ϊρα 1 ζωσ 5. 

7. 
Ζγκριςθ χοριγθςθσ 
τθσ  απαλλαγισ. 

Ζγκριςθ χοριγθςθσ τθσ  απαλλαγισ 
με βάςθ ειδικι  πράξθ απαλλαγισ επί 
του τελωνειακοφ παραςτατικοφ 
Δ.Ε.Φ.Κ./Ε.Δ.Ε. ειςαγωγισ.  

Αρμόδιο Τελωνείο 
υποβολισ του 
τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ι Aϋ 
Τελωνείο Ειςαγωγισ, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων 

Ρειραιά - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Ρρεςβεία/ 
Ρροξενείο. 

Τελωνειακό 
παραςτατικό 

Δ.Ε.Φ.Κ./Ε.Δ.Ε. 
ειςαγωγισ. 

- NAI NAI 
1 ζωσ 2 
ϊρεσ. 

1 ζωσ 6. 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

3 ϊρεσ, περίπου. 
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1.9 Τελωνειακι τακτοποίθςθ – αποδζςμευςθ από τουσ κλθρονόμουσ Ι.Χ. επιβατικϊν αυτοκινιτων που ζχουν παραλθφκεί από άτομα με αναπθρίεσ με απαλλαγι από το τζλοσ 

ταξινόμθςθσ 

           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρο 1 του ν. 490/1976 (Α’ 331) «Ρερί τροποποιιςεωσ και 
ςυμπλθρϊςεωσ των διατάξεων περί ατελοφσ ειςαγωγισ ενίων ειδϊν υπό 
αναπιρων» και άρκρο 16 του ν. 1798/88 (Α’ 166) «Υπολογιςμόσ και 
ςυντελεςτζσ του φόρου κατανάλωςθσ καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων και 
άλλεσ διατάξεισ», αναφορικά με τθν απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ 
αυτοκινιτων που παραλαμβάνονται από ςτρατιωτικοφσ και πολίτεσ με 
αναπθρίεσ, αντίςτοιχα, 

2) αρικ. Δ.697/35/20-03-1990 (Β’ 190) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν  «Τροποποίθςθ διατάξεων ατελείασ που ιςχφουν για τουσ 
ανάπθρουσ», νομοκετικά κυρωκείςα με τθν παρ. 2 του άρκρου 32 του ν. 
1884/1990 (Α’ 81) «Διαρρυκμίςεισ ςτθν ζμμεςθ φορολογία και άλλεσ 
διατάξεισ», 

3) παρ. 7 του άρκρου 132 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ 
Κϊδικασ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 113  του ν. 4514/2018 (Α’ 
14) «Αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων και άλλεσ διατάξεισ», με το οποίο 
προςτζκθκε ςτθν ωσ άνω παράγραφο 7, πζμπτο εδάφιο, αναφορικά με 
τθν τελωνειακι τακτοποίθςθ-αποδζςμευςθ των ΙΧ επιβατικϊν  
αυτοκινιτων ατόμων με αναπθρίεσ ςυνεπεία κλθρονομικισ διαδοχισ, 

4) αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1027358 ΕΞ 2018/13-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΡ3Η-5ΘΧ) 
ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., αναφορικά με τθν 
κοινοποίθςθ του άρκρου 113 του ν. 4514/2018 (Α’ 14), με το οποίο 
αντικακίςταται το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 7 του άρκρου 132 του ν. 
2960/2001 και ορίηεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνθτα που ζχουν 
παραλθφκεί με απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ, με βάςθ τισ 
διατάξεισ που ιςχφουν για τα άτομα με αναπθρίεσ και ςυνεπεία κανάτου 
αυτϊν, περιζρχονται ςτουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ τουσ, τακτοποιοφνται 
τελωνειακά από τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ εντόσ προκεςμίασ 
δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία κανάτου του δικαιοφχου προςϊπου, 

5) άρκρο72 του ν. 4758/4-12-2020 (Α’ 242) «Απαλλαγι από τζλοσ 
ταξινόμθςθσ και τα τζλθ κυκλοφορίασ οριςμζνων κατθγοριϊν ατόμων με 
αναπθρία – Τροποποίθςθ του άρκρου 16 του ν. 1798/1988», 

6) άρκρο 74 του ν. 4764/23-12-2020 (Α’ 256) «Ζνταξθ τυφλϊν με ποςοςτό 
αναπθρίασ άνω του 80% ςε ιςχφουςεσ απαλλακτικζσ διατάξεισ για 
αναπιρουσ - Τροποποίθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν. 1798/1988», 

7) άρκρο 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) «Απαλλαγζσ ςε μειονεκτοφντεσ 
ιδιοκτιτεσ Ι.Χ. - Τροποποίθςθ του άρκρου 16 του ν. 1798/1988», 

8) άρκρο 53 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) «Αντικατάςταςθ λόγω ολικισ 
καταςτροφισ αυτοκινιτου που παραλιφκθκε από άτομα με αναπθρία με 
απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ - Ρροςκικθ παρ. 8Α ςτο άρκρο 132 
του ν. 2960/2001», 

9) Ε 2164 5-8-2021 Θζμα: Κοινοποίθςθ του άρκρου 53 «Αντικατάςταςη 
λόγω ολικήσ καταςτροφήσ αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν.  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ. 

Τελωνειακζσ Αρχζσ Τελωνιςμοφ αυτοκινιτων.  

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνειακι τακτοποίθςθ – αποδζςμευςθ από τουσ κλθρονόμουσ Ι.Χ. επιβατικϊν 

αυτοκινιτων που ζχουν παραλθφκεί από άτομα με αναπθρίεσ με απαλλαγι από το τζλοσ 

ταξινόμθςθσ. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Είςπραξθ του αναλογοφντοσ τζλουσ ταξινόμθςθσ των Ι.Χ. επιβατικϊν αυτοκινιτων που ζχουν 

παραλθφκεί από άτομα με αναπθρία, με απαλλαγι από τον φόρο αυτό και ζχουν περιζλκει 

ςτουσ κλθρονόμουσ των δικαιοφχων προςϊπων, ςυνεπεία κανάτου, πριν τθν παρζλευςθ του 

ιςχφοντοσ περιοριςτικοφ διαςτιματοσ τθσ τελωνειακισ παρακολοφκθςισ τουσ (5 ζτθ από τθν 

θμερομθνία κανάτου).  

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Εξειδίκευςθ των όρων, προχποκζςεων, δικαιολογθτικϊν και τθσ διαδικαςίασ για τθν 

είςπραξθ, τυχόν, οφειλόμενου τζλουσ ταξινόμθςθσ και για τθν τελωνειακι αποδζςμευςθ  Ι.Χ. 

επιβατικϊν αυτοκινιτων που ζχουν παραλθφκεί από άτομα με αναπθρίεσ, με απαλλαγι από 

τον φόρο αυτόν και, ςυνεπεία κανάτου, περιζρχονται ςτουσ κλθρονόμουσ των δικαιοφχων 

προςϊπων για τθ διαςφάλιςθ των εςόδων του Δθμοςίου. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Τελωνειακι τακτοποίθςθ – αποδζςμευςθ από τουσ κλθρονόμουσ Ι.Χ. επιβατικϊν 

αυτοκινιτων που είχαν παραλθφκεί από άτομα με αναπθρίεσ με απαλλαγι από το τζλοσ 

ταξινόμθςθσ. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
270 αιτιςεισ ανά ζτοσ, περίπου. 
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αναπηρία με απαλλαγή από το τζλοσ ταξινόμηςησ - Προςθήκη παρ. 8Α 
ςτο άρθρο 132 του ν. 2960/2001» του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) - 
Ραροχι οδθγιϊν, 

10) αρικ. Α. 1235/26-10-2021 (Βϋ5083) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ με 
κζμα «Αντιςτοίχιςη παθήςεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον 
Ε.Π.Π.Π.Α», 

11) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

12) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  



        
51 

 
 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλε-

κτρονικι 

Τυπο-

ποιθ-

μζνο 

1. Ραραλαβι  αίτθςθσ. 

Ραραλαβι αίτθςθσ του κλθρονόμου του 

δικαιοφχου αναπιρου προςϊπου για τθν 

τελωνειακι τακτοποίθςθ – αποδζςμευςθ 

του Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου, με τθν  

οποία υποβάλλονται τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά:  

1) Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του 

δικαιοφχου αναπιρου,  

2) βεβαίωςθ παράδοςθσ ςτθν αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. των πινακίδων και τθσ άδειασ 

κυκλοφορίασ  του αυτοκινιτου και 

3) πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ότι 

ζχει δθλωκεί το κλθρονομοφμενο 

αυτοκίνθτο από τον κλθρονόμο και ότι 

ζχουν εξοφλθκεί τα κανονικά τζλθ 

κυκλοφορίασ. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ – Τμιμα Δϋ - 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν. 

- - 

Αίτθςθ *με ςυνθμμζνα 

δικαιολογθτικά 

ζγγραφα+. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 10 λεπτά. - 

2. 

Ζλεγχοσ τθσ αίτθςθσ 

και των 

ςυνθμμζνων 

δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων.  

 

Επαλικευςθ τθσ ορκισ επιςφναψθσ όλων 

των ανωτζρω προβλεπόμενων  

δικαιολογθτικϊν εγγράφων του βιματοσ 1, 

με βάςθ τα ςτοιχεία του φακζλου του 

δικαιοφχου προςϊπου που τθρείται ςτθν 

Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ για 

τθν τελωνειακι τακτοποίθςθ – 

αποδζςμευςθ του Ι.Χ. επιβατικοφ 

αυτοκινιτου ζχει υποβλθκεί από τον 

κλθρονόμο εκπρόκεςμα,  μετά τθν πάροδο 

δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία κανάτου 

του δικαιοφχου προςϊπου, θ Υπθρεςία 

εκδίδει εντολι προσ τθν αρμόδια 

Τελωνειακι Αρχι τελωνιςμοφ του 

αυτοκινιτου για τθν επιβολι του 

προςτίμου που ορίηεται με τισ διατάξεισ του 

1) Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ – Τμιμα Δϋ 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν. 

2) Αρμόδια Τελωνειακι 

Αρχι τελωνιςμοφ του 

αυτοκινιτου-Τμιμα 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ι 

το Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ (μόνο ςτθν 

περίπτωςθ τθσ 

εκπρόκεςμθσ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ για τθν 

- - 

1) Αίτθςθ με 

ςυνθμμζνα 

δικαιολογθτικά 

ζγγραφα και ςτοιχεία 

του φακζλου που 

τθρείται ςτθν 

Υπθρεςία. 

2) Εντολι είςπραξθσ 

προςτίμου των 

διατάξεων του εδ. 4 

τθσ παρ. 7 του άρκρου 

132 του ν. 2960/2001 

(μόνο ςτθν περίπτωςθ 

τθσ εκπρόκεςμθσ 

υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ). 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
Αυκθ-

μερόν. 
1 
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εδαφίου 4  τθσ παρ. 7 του άρκρου 132 του 

ν. 2960/2001. 

καταβολι του προςτίμου). 

3. 

Ζκδοςθ Απόφαςθσ 

Τελωνειακισ 

Αποδζςμευςθσ Ι.Χ. 

αναπθρικοφ 

αυτοκινιτου. 

Στθν περίπτωςθ όπου ζχει παρζλκει το 

περιοριςτικό διάςτθμα τελωνειακισ 

παρακολοφκθςθσ των πζντε (5) ετϊν από 

τθν θμερομθνία ατελοφσ παραλαβισ του 

αναπθρικοφ Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου 

μζχρι τθν θμερομθνία κανάτου του 

αναπιρου, θ Υπθρεςία εκδίδει Απόφαςθ 

Αποδζςμευςθσ του αναπθρικοφ 

αυτοκινιτου.  

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ – Τμιμα Δϋ 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν. 

- 

1) Κλθρονόμοσ 

2) Υπουργείο 

Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν. 

Απόφαςθ 

Αποδζςμευςθσ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Αυκθ-

μερόν. 
1 και 2. 

4. 

Ραράδοςθ 

δικαιολογθτικϊν 

τελωνειακισ 

τακτοποίθςθσ – 

αποδζςμευςθσ του 

αυτοκινιτου. 

Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει παρζλκει το 

περιοριςτικό διάςτθμα τελωνειακισ 

παρακολοφκθςθσ των πζντε (5) ετϊν από 

τθν θμερομθνία ατελοφσ παραλαβισ του 

Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου,  θ Υπθρεςία 

παραδίδει ςτον κλθρονόμο το παραςτατικό 

τελωνιςμοφ του αυτοκινιτου (Διλωςθ 

Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ –Δ.Ε.Φ.Κ.), 

κακϊσ και το Ριςτοποιθτικό Ταξινόμθςθσ. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ – Τμιμα Δϋ 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν. 

- 

1) Κλθρονόμοσ. 

2) Τελωνειακι 

Αρχι τελωνιςμοφ 

του αυτοκινιτου. 

1) Διλωςθ Ειδικοφ 

Φόρου Κατανάλωςθσ 

(Δ.Ε.Φ.Κ.). 

2) Ριςτοποιθτικό 

ταξινόμθςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 και 2. 

5. 

 

Είςπραξθ 

αναλογοφντοσ 

τζλουσ 

ταξινόμθςθσ. 

Ειςπράττεται το αναλογοφν τζλοσ 

ταξινόμθςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 7 του άρκρου 132 του 

ν. 2960/2001, για τον τρόπο υπολογιςμοφ 

του οφειλόμενου τζλουσ ταξινόμθςθσ. 

Αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 

τελωνιςμοφ του 

αυτοκινιτου-Τμιμα 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ι 

το Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- 

1)Κλθρονόμοσ. 

2)Τελωνειακι 

Αρχι τελωνιςμοφ 

του αυτοκινιτου. 

Διλωςθ Ειδικοφ 

Φόρου Κατανάλωςθσ 

(Δ.Ε.Φ.Κ.). 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1, 2 και 4. 

6. 

Ραραλαβι νζου 

τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ 

(Δ.Ε.Φ.Κ.) ςτο 

όνομα του νζου 

ιδιοκτιτθ και 

ζκδοςθ νζου 

πιςτοποιθτικοφ 

ταξινόμθςθσ.  

1) Ραραλαβι και εξζταςθ του νζου 

τελωνειακοφ παραςτατικοφ (Δ.Ε.Φ.Κ.) που 

κατατίκεται ςτο όνομα του νζου ιδιοκτιτθ 

(κλθρονόμοσ). 

2) Ζκδοςθ νζου πιςτοποιθτικοφ 

ταξινόμθςθσ ςτο όνομα του νζου ιδιοκτιτθ, 

ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (προσ 

ενζργεια: Υπουργείο Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν). 

Αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 

τελωνιςμοφ του 

αυτοκινιτου-Τμιμα 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ι 

το Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

 

- 

1) Κλθρονόμοσ. 

2) Υπουργείο 

Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν-

Υπθρεςία 

Υποςτιριξθσ 

Ρλθροφορικισ 

και Θλεκτρονικϊν 

Συςτθμάτων. 

1) Νζα Διλωςθ 

Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ 

(Δ.Ε.Φ.Κ.) ςτο όνομα 

του νζου ιδιοκτιτθ. 

2) Νζο Ριςτοποιθτικό 

ταξινόμθςθσ  ςτο 

όνομα του νζου 

ιδιοκτιτθ. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 

1 ζωσ 3 

(κατά περί-

πτωςθ), 4, 

5 (κατά 

περίπτωςθ) 

        

Σφνολο 

Χρόνου 
1 ζωσ 4 θμζρεσ (κατά περίπτωςθ). 
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1.10 Εφοδιαςμόσ πλοίων με καφςιμα από ελεφκερα αποκζματα (φορολογθμζνα), με διαδικαςία επιςτροφισ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

            

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Ραράγραφοσ 1β) του άρκρου 78 του ν. 2960/2001 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ 
Κϊδικασ» (Α’ 265), όπωσ ιςχφει, με τθν οποία ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εκνικι 
νομοκεςία οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1γ του άρκρου 14 τθσ Οδθγίασ 
2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Οκτωβρίου 2003, ςχετικά με τθν 
αναδιάρκρωςθ του κοινοτικοφ πλαιςίου φορολογίασ των ενεργειακϊν προϊόντων 
και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

2) αρκ. 83 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων», 
όπωσ ιςχφει 

3) υποπαράγραφοσ I.A.2 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ 
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

4) αρκ. 19 τθσ αρικ. Τ 1940/41/14-04-2003 (Β’ 516)  απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Τελωνειακζσ διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, 
αεροςκαφϊν, διπλωματικϊν αποςτολϊν και λοιπϊν προοριςμϊν με 
τροφοεφόδια, καπνικά, καφςιμα κ.λπ.»,  

5) αρικμ. Α 1070/22.02.2019 (Β’ 679) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Τροποποίθςθ τθσ Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακεσ 
διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, αεροςκαφϊν, διπλωματικϊν αποςτολϊν και 
λοιπϊν προοριςμϊν με τροφοεφόδια, καπνικά, καφςιμα κ.λπ.» και τθσ αρικμ.  Δ. 
179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Ρροχποκζςεισ, δικαιολογθτικά και 
διαδικαςία απαλλαγισ από τον ΕΦΚ που αναλογεί ςτα καφςιμα των βοθκθτικϊν 
ςκαφϊν καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ»,  

6) αρικ. Ε.2052/01-04-2019 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κοινοποίθςθ τθσ 
αρ. πρωτ. Α 1070/22-02-2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. με κζμα 
«Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) 
«Τελωνειακζσ διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, αεροςκαφϊν, διπλωματικϊν 
αποςτολϊν και λοιπϊν προοριςμϊν με τροφοεφόδια, καπνικά, καφςιμα κλπ» και 
τθσ αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Ρροχποκζςεισ, 
δικαιολογθτικά και διαδικαςία απαλλαγισ από τον ΕΦΚ που αναλογεί ςτα 
καφςιμα των βοθκθτικϊν ςκαφϊν καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ», όπωσ ιςχφει», 

7) αρικμ. Α. 1348/13-09-2019 (Β’ 3616) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Εμπρόκεςμθ υποβολι αίτθςθσ επιςτροφισ ΕΦΚ καυςίμων για εφοδιαςμοφσ 
πλοίων από ελεφκερα αποκζματα ζτουσ 2019», 

8) αρικμ. Α 1205/25.08.2021 (Β’ 4040) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Τροποποίθςθ τθσ Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακεσ 
διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, αεροςκαφϊν, διπλωματικϊν αποςτολϊν και 
λοιπϊν προοριςμϊν με τροφοεφόδια, καπνικά, καφςιμα κ.λπ.» και τθσ αρικμ.  Δ. 
179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Ρροχποκζςεισ, δικαιολογθτικά και 
διαδικαςία απαλλαγισ από τον ΕΦΚ που αναλογεί ςτα καφςιμα των βοθκθτικϊν 
ςκαφϊν καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ» 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και  

Απαλλαγϊν.  

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ και Ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Επιςτροφισ 
του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.), βάςει των Ρινάκων των 
Ραραρτθμάτων τθσ αρικμ. Α 1070/22.02.2019 (Β’ 679) Απόφαςθσ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Εφοδιαςμόσ πλοίων με καφςιμα από ελεφκερα αποκζματα 

(φορολογθμζνα), με διαδικαςία επιςτροφισ του Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.). 
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ δυνατότθτα επιςτροφισ Ε.Φ.Κ., καυςίμων κατά τον εφοδιαςμό 

πλοίων από ελεφκερα αποκζματα με θλεκτρονικι διαδικαςία.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1) Κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ του 
φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου για τθν επιςτροφι του Ε.Φ.Κ. μζςω  τθσ 
νζασ εφαρμογισ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςτο ICISnet.  
2) Κατάργθςθ τθσ φυςικισ προςκόμιςθσ ςτο αρμόδιο Τελωνείο τθσ 
αίτθςθσ και των υποςτθρικτικϊν δικαιολογθτικϊν τθσ επιςτροφισ του 
Ε.Φ.Κ.  
3) Αντικατάςταςθ τθσ  προςωρινισ ενίςχυςθσ τθσ πάγιασ προκαταβολισ 
με κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ πλθρωμισ και τθσ άμεςθσ πίςτωςθσ 
των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των δικαιοφχων.   
4) Δυνατότθτα υποβολισ τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. ζωσ και 
τζςςερισ (4)  φορζσ εντόσ του ζτουσ από το φυςικό/νομικό πρόςωπο 
ςτο Τελωνείο Υποβολισ και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Ζλεγχοσ των όρων, προχποκζςεων και τθσ διαδικαςίασ για τθν 
επιςτροφι του Ε.Φ.Κ. καυςίμων, τα οποία είχαν παραλθφκεί από  
ελεφκερα αποκζματα (φορολογθμζνα καφςιμα) για τισ ανάγκεσ 
εφοδιαςμοφ πλοίων. 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Δϊδεκα χιλιάδεσ (12.000) αποφάςεισ ανά ζτοσ, περίπου.  
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9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και  

10) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-μενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 
αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 
Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο 

(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυπο-

ποιθμζνο 

1. 

Αναηιτθςθ τθσ 
θλεκτρονικισ αίτθςθσ 
από το υποςφςτθμα 
Ε.Φ.Κ. του ICISnet.   

Το αρμόδιο, βάςει των Ρινάκων των 
Ραραρτθμάτων τθσ αρικμ. Α 1070/22-02-
2019 (Β’ 279) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., Τελωνείο υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
και ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ επιςτροφισ 
Ε.Φ.Κ. αναηθτά, μζςω τθσ λειτουργίασ 
«Επιςτροφζσ Ε.Φ.Κ.-Ραραςτατικά-
Αίτθςθ», τθν αίτθςθ επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.                                                                                                                                                                                                                                  

Τελωνείο Υποβολισ 
τθσ Αίτθςθσ και 

ζκδοςθσ τθσ 
Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. / 
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - - ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. - 

2. Τυπικόσ ζλεγχοσ.  

Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολισ Αίτθςθσ 
και Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.  προβαίνει ςτον 
τυπικό ζλεγχο αναφορικά με τθν:                                                                                                                 
α) υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο αρμόδιο 
Τελωνείο,                                                                                               
β) υπαγωγι του αιτοφντοσ ςτα δικαιοφχα 
πρόςωπα,                                                                                                          
γ) τιρθςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ,  
δ) υποβολι των προβλεπόμενων, κατά 
περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν, βάςει του 
άρκρου 1 τθσ αρικμ. Α 1070/22-02-2019 
(Β’ 679) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. 

Τελωνείο Υποβολισ 
τθσ Αίτθςθσ και 

ζκδοςθσ τθσ 
Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. / 
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - - ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 

3. 
Αποδοχι / Απόρριψθ.  
τθσ Αίτθςθσ.  

Σε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ από 
το Τελωνείο, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του 
Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι του Τμιματοσ που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν προβαίνει ςτθν 
οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ ςυςτθμικά. 
Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ 
από το Τελωνείο, θ αίτθςθ περιζρχεται ςε 
κατάςταςθ «Μθ Αποδεκτι», 
ςυμπλθρωμζνθ με τουσ λόγουσ 

Τελωνείο Υποβολισ 
τθσ Αίτθςθσ και 

ζκδοςθσ τθσ 
Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. / 
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

- 
Αιτοφμενο  τθσ 

Επιςτροφισ 
Ε.Φ.Κ. πρόςωπο. 

Ενθμζρωςθ 
κατάςταςθσ 
(status) τθσ 
αίτθςθσ ςτο 
θλεκτρονικό 

ςφςτθμα 
ICISnet, μζςω 

μθνφματοσ που 
παράγει το 

υποςφςτθμα 
Επιςτροφϊν 

ΠΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 και 2. 
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απόρριψθσ από το Τελωνείο για τθν 
ενθμζρωςθ του αιτοφντοσ μζςω 
θλεκτρονικοφ μθνφματοσ που παράγει το 
υποςφςτθμα Επιςτροφϊν Ε.Φ.Κ. του 
ICISnet. 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

Ε.Φ.Κ. 

4. 

Ζλεγχοσ των 
ςυνθμμζνων 
δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων. 

Το αρμόδιο Τελωνείο, μετά τθν αποδοχι 
τθσ αίτθςθσ και πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ Απόφαςθσ Επιςτροφισ, 
προβαίνει ςτον ζλεγχο βάςει του άρκρου 
1 τθσ αρικμ. Α 1070/2-02-2019 (Β’ 679) 
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.: 
α) των ςυνυποβαλλόμενων τθσ αίτθςθσ 
επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων για τθ διαπίςτωςθ τθσ 
πλιρωςθσ των όρων και των 
προχποκζςεων επιςτροφισ του Ε.Φ.Κ. 
καυςίμων, ανά περίπτωςθ, δικαιοφχου 
και ηθτεί, με κάκε πρόςφορο μζςο, τθν 
υποβολι τυχόν πρόςκετων ςτοιχείων που 
αφοροφν ςτον ζλεγχο και 
β) τθσ φπαρξθσ τυχόν τελωνειακϊν, 
φορολογικϊν ι/και αςφαλιςτικϊν 
οφειλϊν του δικαιοφχου απαλλαγισ 
προςϊπου. 

Τελωνείο Υποβολισ 
τθσ Αίτθςθσ και 

ζκδοςθσ τθσ 
Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. / 
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Αιτοφμενο  τθσ 

Επιςτροφισ 
Ε.Φ.Κ. πρόςωπο. 

- ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 θμζρεσ. 1 ζωσ 3. 

5. 
Συμψθφιςμοί 
οφειλϊν. 

Εφόςον, διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν 
τελωνειακζσ, φορολογικζσ ι/και 
αςφαλιςτικζσ οφειλζσ του δικαιοφχου 
προςϊπου, διενεργείται ςυμψθφιςμόσ 
του ςυνολικοφ ποςοφ επιςτροφισ με τισ 
τυχόν οφειλζσ προσ:  
α) τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ και τθ 
Φορολογικι Διοίκθςθ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 83 του ν.δ. 
356/1974 (Α’ 90)  και  
β) τουσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν 
υποπαράγραφο Ι.Α.2 του ν. 4254/2014 (Α’ 
85), όπωσ ιςχφει. 

Τελωνείο Υποβολισ 
τθσ Αίτθςθσ και 

ζκδοςθσ τθσ 
Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. / 
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Αιτοφμενο  τθσ 

Επιςτροφισ 
Ε.Φ.Κ. πρόςωπο. 

- ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 4. 
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6. 
Εκτφπωςθ τθσ υπό 
ζκδοςθ Απόφαςθσ 
Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ.  

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του Τμιματοσ 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν  Φορολογιϊν ι 
Τμιματοσ που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 
Τμιματοσ Ε.Φ.Κ και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
εκτυπϊνει τθν υπό ζκδοςθ Απόφαςθ 
Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ., προκειμζνου να 
υπογραφεί από τον Ρροϊςτάμενο του εν 
λόγω αρμόδιου Τελωνείου. 

Τελωνείο Υποβολισ 
τθσ Αίτθςθσ και 

ζκδοςθσ τθσ 
Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. / 
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

 
- 

 
Απόφαςθ 

Επιςτροφισ 
Ε.Φ.Κ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 5. 

7. 
Θλεκτρονικι ζκδοςθ 
Aπόφαςθσ 
Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει: 
α) ςτθν καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα, αναλυτικά, των τυχόν ποςϊν 
ςυμψθφιςμοφ ανά δθμόςιο φορζα,  
β) ςτθν καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα του τελικοφ ποςοφ επιςτροφισ 
προσ το δικαιοφχο πρόςωπο, το οποίο 
προκφπτει μετά τθν απομείωςθ των 
ποςϊν ςυμψθφιςμοφ, εφόςον 
υφίςτανται οφειλζσ και 
γ) ςτθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ 
Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. (κατάςταςθ 
«Οριςτικοποίθςθ»), θ οποία 
κοινοποιείται ςτον δικαιοφχο. Με τθν 
Οριςτικοποίθςθ από το αρμόδιο 
Τελωνείο, δθμιουργοφνται αυτόματα ςτο 
υποςφςτθμα «Λογιςτικισ και Ταμειακισ 
Διαχείριςθσ», τόςα Λογιςτικά 
Σθμειϊματα Επιςτροφισ, όςοι είναι και 
οι δικαιοφχοι ςτθν εν λόγω Απόφαςθ, 
προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι 
θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ ςτον δικαιοφχο 
ι/και ςτον/ςτουσ φορζα/φορείσ 
ςυμψθφιςμοφ.  

Τελωνείο Υποβολισ 
τθσ Αίτθςθσ και 

ζκδοςθσ τθσ 
Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. / 
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

- Δικαιοφχο τθσ 
Επιςτροφισ 

Ε.Φ.Κ. πρόςωπο, 
- Φορζασ/φορείσ 

ςυμψθφιςμοφ 
(Αςφαλιςτικοί 

φορείσ και 
Δ.Ο.Υ.). 

- Ζκδοςθ τθσ 
Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ 
Ε.Φ.Κ. 

- Ενθμζρωςθ 
κατάςταςθσ τθσ 
απόφαςθσ ςτο 

θλεκτρονικό 
ςφςτθμα 
ICISnet ςε 
«Οριςτικο-
ποιθμζνθ». 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 6. 

   

   
Σφνολο Χρόνου 

1 ζωσ  6 θμζρεσ. 
(Δεν είναι δυνατόσ ο ακριβισ προςδιοριςμόσ του χρόνου, ο 

οποίοσ εξαρτάται από τον χρόνο ολοκλιρωςθσ του βιματοσ, με 
α/α 4, με τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςχετικά  με τθν 

φπαρξθ τυχόν τελωνειακϊν, φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν 
οφειλϊν του δικαιοφχου απαλλαγισ προςϊπου). 
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1.11 Τελωνιςμόσ με απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ Ι.Χ. επιβατικϊν αυτοκινιτων από πρόςωπα που μεταφζρουν τθ ςυνικθ κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα 

            

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Αρικ. Δ. 245/11/01-03-1988 (Β’195) απόφαςθ του Αναπλθρωτι 
Υπουργοφ Οικονομικϊν «Δαςμολογικζσ και φορολογικζσ απαλλαγζσ 
που εφαρμόηονται ςτισ οριςτικζσ ειςαγωγζσ προςωπικϊν ειδϊν που 
ανικουν ςε ιδιϊτεσ», όπωσ ζχει κυρωκεί νομοκετικά με τθν παρ. 4 του 
άρκρου 11 του ν. 1839/1989 (Α’ 90) «Τροποποίθςθ διατάξεων νόμων 
φορολογίασ ηφκου και άλλεσ διατάξεισ», 

2) άρκρο 140 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ»,  
3)  αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1105176 ΕΞ 2018/04-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΝ246ΜΡ3Η-

4ΜΟ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραρζχονται διευκρινίςεισ  
αναφορικά με τθν χοριγθςθ δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν ςε είδθ  
που παραλαμβάνουν πρόςωπα που μεταφζρουν τθν ςυνικθ κατοικία 
τουσ ςτθν Ελλάδα»,  

4) αρικ. Ε2013/18-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΞΜΛ46ΜΡ3Η-ΦΘΑ) όμοια «Ραρζχονται 
διευκρινίςεισ  αναφορικά με τθν χοριγθςθ δαςμοφορολογικϊν 
απαλλαγϊν ςε είδθ που παραλαμβάνουν πρόςωπα που μεταφζρουν 
τθν ςυνικθ κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα», 

5) αρικ. Ε.2129/07-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΧΣ46ΜΡ3Η-ΙΕΡ) όμοια «Κοινοποίθςθ 
νζου Υποδείγματοσ Ριςτοποιθτικοφ Μεταφοράσ Συνικουσ Κατοικίασ – 
Ραροχι διευκρινίςεων αναφορικά με τθ χοριγθςθ δαςμοφορολογικϊν 
απαλλαγϊν ςε είδθ που παραλαμβάνουν πρόςωπα που μεταφζρουν τθ 
ςυνικθ κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα», 

6) αρικ. Ε 2177/29-10-2020 (ΑΔΑ: 69ΛΘ46ΜΡ3Η-ΗΓΙ) όμοια «Κοινοποίθςθ 
των διατάξεων του άρκρου 21 του νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α’ ) 
“Εξαιρζςεισ και απαλλαγζσ από το περιβαλλοντικό τζλοσ και τθν 
απαγόρευςθ ταξινόμθςθσ για παλαιά ρυπογόνα οχιματα”» 

7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

8) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν.  

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Πλα τα Τελωνεία Αϋ Τάξεωσ. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνιςμόσ με απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ Ι.Χ. επιβατικϊν 

αυτοκινιτων από πρόςωπα που μεταφζρουν τθ ςυνικθ κατοικία τουσ 

ςτθν Ελλάδα. 
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Χοριγθςθ από το αρμόδιο Τελωνείο απαλλαγισ από το τζλοσ 

ταξινόμθςθσ ςτα ανωτζρω δικαιοφχα πρόςωπα κατά τθν παραλαβι Ι.Χ. 

επιβατικοφ αυτοκινιτου. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Ζλεγχοσ των όρων, των προχποκζςεων, και των δικαιολογθτικϊν για τθ 

χοριγθςθ απαλλαγισ από το τζλοσ ταξινόμθςθσ κατά τον τελωνιςμό Ι.Χ. 

επιβατικϊν από πρόςωπα που μεταφζρουν τθ ςυνικθ κατοικία τουσ 

ςτθν Ελλάδα. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αφορά ςτθν παραλαβι καινοφργιου ι 

μεταχειριςμζνου Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου από πρόςωπα που 

μεταφζρουν τθ ςυνικθ κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα, με απαλλαγι από το 

τζλοσ ταξινόμθςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

ορίηονται με τισ διατάξεισ τθσ αρικ. Δ. 245/11/01-03-1988 (Β’ 195) 

απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

245 Ι.Χ. αυτοκίνθτα, περίπου, για το ζτοσ 2018 

(πθγι: Τόμοσ Φορολογικϊν Δαπανϊν Ρροχπολογιςμοφ 2019).  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθμζνο 

1. 

Ραραλαβι του 

δθλωτικοφ από τον/τθν 

εξουςιοδοτθμζνο/θ 

εκπρόςωπο του 

δικαιοφχου απαλλαγισ 

προςϊπου, ςτθν 

περίπτωςθ που το 

Τελωνείο ειςόδου είναι 

διαφορετικό από το 

Τελωνείο τελωνιςμοφ 

του αυτοκινιτου. 

Ραραλαμβάνεται θλεκτρονικά το 

δθλωτικό για αυτοκίνθτα προερχόμενα 

από τρίτθ χϊρα. 

Τελωνείο ειςόδου 

(ςτθν περίπτωςθ που 

το Τελωνείο ειςόδου 

είναι διαφορετικό από 

το Τελωνείο 

τελωνιςμοφ του 

Ι.Χ.)/Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - Δθλωτικό. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. - 

2. 

Ραραλαβι Δελτίου 

Ρρόςκετου (Extra) 

Εξοπλιςμοφ.  

Αποςτολι του Δελτίου Ρρόςκετου 

(Extra) Εξοπλιςμοφ ςτθν Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια για τον προςδιοριςμό 

τθσ δαςμοφορολογθτζασ αξίασ.    

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

Τμιμα Δ’- 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Αξιϊν τθσ 

Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ 

ι Θεςςαλονίκθσ ι 

Τμιμα Β’ -

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Κ., 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων 

και Αξιϊν τθσ 

Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αχαΐασ, 

αντίςτοιχα. 

Δελτίο 

Ρρόςκετου 

(Extra) 

Εξοπλιςμοφ 

με 

διαβιβαςτικό 

ζγγραφο. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
2 θμζρεσ, 

τουλάχιςτον. 
1 

3. 
Συςτθμικόσ Ζλεγχοσ 

Σζνγκεν (Schengen). 

Ρραγματοποιείται αναηιτθςθ με βάςθ 

τον αρικμό πλαιςίου του αυτοκινιτου 

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
- - - - - - 1 θμζρα. 1 και 2. 
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ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ Σζνγκεν 

(Schengen), μζςω του ICISnet, για τθ 

διερεφνθςθ τυχόν περιπτϊςεων 

κλοπισ, ςτα μεταχειριςμζνα 

αυτοκίνθτα, κ.λπ. 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

4. 

Αυτόματθ αποδοχι από 

το ICISnet και απόδοςθ 

Master Reference 

Number (MRN) ςτο 

θλεκτρονικά υποβλθκζν 

από τον διαςαφθςτι 

τελωνειακό 

παραςτατικό  (Δ.Ε.Φ.Κ. / 

Ε.Δ.Ε.) ι ακφρωςι του.  

Αυτόματθ αποδοχι από το ICISnet του 

θλεκτρονικά υποβλθκζντοσ 

τελωνειακοφ παραςτατικοφ *Διλωςθ 

Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.) 

για παραλαβι από άλλα  κράτθ μζλθ 

τθσ Ε.Ε./Διαςάφθςθ Ειςαγωγισ (Ενιαίο 

Διοικθτικό Ζγγραφο-Ε.Δ.Ε.)+ για τθν 

ειςαγωγι από τρίτεσ χϊρεσ και 

απόδοςθ από το ςφςτθμα αυτόματου 

αρικμοφ καταχϊρθςθσ MRN ι 

ακφρωςθ αυτοφ.  

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

Αρμόδιο Τελωνείο  -

α) Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 

που χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν, 

αντίςτοιχα, 

β) Διαςαφθςτισ. 

Δ.Ε.Φ.Κ. / 

Ε.Δ.Ε. 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 3. 

5. 

Ραραλαβι αίτθςθσ 

απαλλαγισ τζλουσ 

ταξινόμθςθσ, με 

ςυνθμμζνα 

δικαιολογθτικά.  

Εκτφπωςθ του θλεκτρονικά 

υποβλθκζντοσ τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ από τον 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο των 

δικαιοφχων απαλλαγισ προςϊπων με 

παράλλθλθ υποβολι αίτθςθσ, με 

ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται από τθν αρικ. Δ. 

245/11/01-03-1988 (Β’ 195)  απόφαςθ 

του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

Οικονομικϊν.  

Αρμόδιο Τελωνείο – 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

Εκτελωνιςτισ - 

Αίτθςθ, με 

ςυνθμμζνα 

ςε αυτιν 

δικαιολο-

γθτικά 

ζγγραφα. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 4. 

6. 

Ζλεγχοσ των 

ςυνθμμζνων ςτθν 

αίτθςθ δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων. 

Ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ  των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων τθσ 
αίτθςθσ, με διαςταφρωςθ τθσ ορκισ 
υποβολισ τουσ, ςε ςχζςθ με τα 
ςτοιχεία του τελωνειακοφ 
παραςτατικοφ (Δ.Ε.Φ.Κ./Ε.Δ.Ε.) και τθσ 
ατελείασ, μζςω του ICISnet.  
 
Υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά:                                                                             
α) Αίτθςθ – διλωςθ, 
β) Ριςτοποιθτικό Μετοικεςίασ και 
γ) Συνθμμζνα δικαιολογθτικά του 
πιςτοποιθτικοφ μετοικεςίασ.  

Αρμόδιο Τελωνείο –α) 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν 

και 

β) Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

- 
Δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 

Αίτθςθ, 

ςυνθμμζνα 

ςτθν αίτθςθ 

δικαιολο-

γθτικά 

ζγγραφα, 

τελωνειακό 

παραςτα-

τικό. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 5. 



        
61 

 
 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

7. 

Καταχϊρθςθ του 

τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ςε Ειδικό 

Βιβλίο. 

Καταχϊρθςθ του τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ ςε Ειδικό Βιβλίο που 

τθρείται ςτο Τελωνείο, με απόδοςθ 

αφξοντα αρικμοφ για ςκοποφσ 

παρακολοφκθςθσ.  

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - 

Ειδικό Βιβλίο 

καταχϊ-

ρθςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 6. 

8. 
Σφνταξθ Ρράξθσ 

Ατζλειασ. 

Σφνταξθ επί του τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ (Δ.Ε.Φ.Κ./ΕΔΕ)  πράξθσ 

ατζλειασ, με μνεία των ςχετικϊν 

διατάξεων απαλλαγισ από το τζλοσ 

ταξινόμθςθσ.    

Αρμόδιο Τελωνείο –α) 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν 

και 

β) Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Το δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 

Ρράξθ 

ατζλειασ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 7. 

9. 

Δρομολόγθςθ 

Δ.Ε.Φ.Κ./Ε.Δ.E. ςτο 

ςφςτθμα Ανάλυςθσ 

Κινδφνου (Risk Analysis).   

Οριςμόσ ελεγκτι για  τον ζλεγχο των 

εγγράφων και τθν οριςτικοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ Ανάλυςθσ 

Κινδφνου (Risk Analysis). 

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- 
Το δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 

Απόφαςθ 

αποτελε-

ςμάτων 

ελζγχου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
1 θμζρα 

(αυκθμερόν). 
1 ζωσ 8. 

10. 
Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ 

Ταξινόμθςθσ. 
Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ ταξινόμθςθσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 

- 

1) Υπουργείο 

Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν 

2) Δικαιοφχο τθσ 

ατζλειασ πρόςωπο. 

Ριςτοποιθ-

τικό ταξινό-

μθςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
1 θμζρα (τθν 

επομζνθ). 
1 ζωσ 9. 



        
62 

 
 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

      

Σφνολο 

Χρόνου 

1 -  4 θμζρεσ. 
(Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ του χρόνου, εξαρτάται από τον χρόνο 

ολοκλιρωςθσ του βιματοσ με α/α 2, από τθν πλθρότθτα των 
δικαιολογθτικϊν που προςκομίηονται, ,κακϊσ ηθτείται επίςθμθ  

μετάφραςθ οριςμζνων δικαιολογθτικϊν}. Μία πρόςκετθ 
κακυςτζρθςθ για τα Ι.Χ. τρίτων χωρϊν δθμιουργείται από  

γνωςτό πρόβλθμα απουςίασ 
 του πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ, κ.λπ.). 
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1.12 Υπαγωγι εμπορευμάτων ςε κακεςτϊσ Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ (ςυνικθσ διαδικαςία) 

  

 

      

 

          

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

  

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρα 210-225 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων), 237-239 (οριηόντιεσ 

διατάξεισ κακεςτϊτων αποκικευςθσ) και 240-242 (διατάξεισ τελωνειακισ 
αποταμίευςθσ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/13 (Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ),  

2) άρκρα 161-183 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) και 201-203 (διατάξεισ 
τελωνειακισ αποταμίευςθσ) του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 2446/15,  

3) άρκρα 258-271 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ 2447/15, 

4) άρκρα 22-23 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) του κατ’ εξουςιοδότθςθ 
Κανονιςμοφ 341/16,  

5) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 (Β’ 810) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογι του ειδικοφ κακεςτϊτοσ 
τελωνειακισ αποταμίευςθσ», όπωσ ιςχφει, 

6) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ 2017/24-03-2017 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. "Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 
Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Εφαρμογι του ειδικοφ κακεςτϊτοσ τελωνειακισ  
αποταμίευςθσ» (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχι οδθγιϊν" 

7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου 
του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

8) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και  Απαλλαγϊν. 

  

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνείο 

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Υπαγωγι εμπορευμάτων ςε κακεςτϊσ Τελωνειακισ 

Αποταμίευςθσ (ςυνικθσ διαδικαςία).   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Υπαγωγι μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων ςε κακεςτϊσ 

Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ.   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Αποκικευςθ μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων, για απεριόριςτο 

χρονικό διάςτθμα, με αναςτολι καταβολισ δαςμοφορολογικϊν 

επιβαρφνςεων μζχρι τον χρόνο εκκακάριςθσ του κακεςτϊτοσ. 
  

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ υπαγωγισ μθ ενωςιακϊν 

εμπορευμάτων ςε κακεςτϊσ Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ από 

τθν ςτιγμι υποβολισ τθσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ ζωσ τθν 

απελευκζρωςθ και μεταφορά των εμπορευμάτων ςτθν 

αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 
  

  
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
18.078 παραςτατικά για το ζτοσ 2019. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθμζνο 

1. 

Ραραλαβι διαςάφθςθσ 

υπαγωγισ μθ ενωςιακϊν 

εμπορευμάτων ςε 

κακεςτϊσ τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (κακεςτϊσ 

71). 

Ο ςυναλλαςςόμενοσ υποβάλλει 

θλεκτρονικά, μζςω του 

Υποςυςτιματοσ Ειςαγωγϊν του 

ICISnet, διαςάφθςθ αποταμίευςθσ 

προσ το Τελωνείο υπαγωγισ ςτο 

κακεςτϊσ.  

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

- - 

Ενιαίο 

Διοικθτικό 

Ζγγραφο  

(Ε.Δ.Ε.). 

OXI NAI NAI - - 

2. 

Αποδοχι/απόρριψθ 

διαςάφθςθσ 

αποταμίευςθσ. 

Αυτόματθ αποδοχι με απόδοςθ 

Master Reference Number (MRN) ι 

απόρριψθ τθσ διαςάφθςθσ από το  

ςφςτθμα (αποςτολι των αντίςτοιχων 

μθνυμάτων ςτον ςυναλλαςςόμενο). 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

- 
Συναλλας-

ςόμενοσ. 

Μινυμα 

ID28A ι 

ID16A. 

OXI NAI NAI 

Αμζςωσ, 

βάςει 

ελζγχων 

που 

πραγματο-

ποιοφνται 

από το 

ςφςτθμα. 

1 

3. 
Ρραγματοποίθςθ 

ανάλυςθσ κινδφνου. 

Σε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ 

διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ, 

πραγματοποίθςθ ανάλυςθσ κίνδυνου 

από το Υποςφςτθμα Ανάλυςθσ 

Κινδφνου, προκειμζνου να γίνει 

ζλεγχοσ εγγράφων ι φυςικόσ ζλεγχοσ 

ι να προχωριςει θ διαςάφθςθ κατά 

διλωςθ (ενθμζρωςθ του 

ςυναλλαςςομζνου). 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

- 

α) Αρμόδιο 

Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ 

άδειασ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι 

το Τμιμα που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν), 

β) ςυναλλας-

ςόμενοσ. 

Μινυμα 

ID60. 
OXI NAI NAI Αμζςωσ. 1 και 2. 
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4. 

α) Σε περίπτωςθ ελζγχου 

εγγράφων ι φυςικοφ 

ελζγχου, προςκόμιςθ των 

επιςυναπτόμενων ςτθ 

διαςάφθςθ εγγράφων ι 

των πρωτότυπων 

εγγράφων και των 

εμπορευμάτων, 

αντίςτοιχα για  ζλεγχο. 

β) Σε περίπτωςθ 

διαςάφθςθσ κατά 

διλωςθ, πραγματοποίθςθ 

του τελωνιςμοφ. 

Ανάλογα με τα αποτελζςματα του 

Υποςυςτιματοσ Ανάλυςθσ Κινδφνου, 

πραγματοποίθςθ του τελωνιςμοφ, 

κατά διλωςθ ι θλεκτρονικι 

προςκόμιςθ εγγράφων για ζλεγχο 

εγγράφων ι προςκόμιςθ των 

πρωτότυπων εγγράφων και των 

εμπορευμάτων για φυςικό ζλεγχο. 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

- 
Συναλλας-

ςόμενοσ. 

Ειδοποίθςθ 

του 

ςυναλλας-

ςομζνου 

για το είδοσ 

του 

ελζγχου με 

κάκε 

πρόςφορο 

μζςο. 

Ενδεχο-

μζνωσ 

(βάςει 

επικυμίασ 

του 

ςυναλλας-

ςομζνου). 

Ενδεχο-

μζνωσ 

(βάςει 

επικυμίασ 

του 

ςυναλλας-

ςομζνου). 

OXI Αυκθμερόν. 1 ζωσ 3. 

5. 
Καταγραφι των 

αποτελεςμάτων ελζγχου. 

Σε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ 

ελζγχου εγγράφων ι φυςικοφ 

ελζγχου, καταγραφι και αποκικευςθ 

των αποτελεςμάτων ελζγχου ςτο 

Υποςφςτθμα Ειςαγωγϊν, με επιλογι 

τθσ κατάλλθλθσ ζνδειξθσ 

αποτελεςμάτων ελζγχου και με τθν 

προςκικθ τυχόν παρατθριςεων. 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

- - - - - - 

Αμζςωσ 

μετά από 

τθν ολοκλι-

ρωςθ του 

ελζγχου. 

1 ζωσ 4. 

6. 
Ρροςκόμιςθ τθσ 

εγγφθςθσ. 

Σε περίπτωςθ ειςόδου 

εμπορευμάτων ςε αποκικθ τφπου ΙΙ, 

θ οποία λειτουργεί βάςει άδειασ 

εκδοκείςασ πριν από τθν 1/5/2016, 

προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ από τον 

αποταμιευτι. 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

- - - NAI OXI ΝΑΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 5. 

7. 

Ολοκλιρωςθ των 

διατυπϊςεων και 

ειδοποίθςθ του 

ςυναλλαςςομζνου για τθν 

παραλαβι των 

εμπορευμάτων. 

Ενθμζρωςθ του διαςαφθςτι ότι θ 

διαςάφθςθ αποταμίευςθσ είναι 

πλζον υπό απελευκζρωςθ και 

χοριγθςθ άδειασ για τθν παραλαβι 

των εμπορευμάτων. 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

- 
Συναλλα-

ςςόμενοσ. 

Μινυμα 

ID80A. 
OXI NAI NAI Αμζςωσ. 1 ζωσ 6. 
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αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

8. 

Εκτφπωςθ από το 

Τελωνείο τθσ άδειασ 

παράδοςθσ και παραλαβι 

τθσ από τον 

ςυναλλαςςόμενο. 

Εκτφπωςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ, ςε 

ζνα αντίτυπο που ςφραγίηεται από 

το Τελωνείο και παραδίδεται ςτον 

διαςαφθςτι, ο οποίοσ παραλαμβάνει 

τα εμπορεφματά του από το 

Τελωνείο. 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

- 
Συναλλας-

ςόμενοσ. 

Μινυμα 

ID29A. 
NAI NAI NAI Αυκθμερόν. 1 ζωσ 7. 

9. 

Μεταφορά των 

εμπορευμάτων ςτθν 

αποκικθ τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ. 

Μεταφορά των εμπορευμάτων ςτθν 

αποκικθ, υπό τθν κάλυψθ του 

κακεςτϊτοσ τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ, με προςκόμιςθ τθσ 

άδειασ παράδοςθσ από τον 

διαςαφθςτι ςτον διαχειριςτι τθσ 

αποκικθσ. 

Συναλλαςςόμενοσ - 

Αποκικθ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ. 

Άδεια 

παράδοςθσ 
NAI OXI NAI 

Σε εφλογο 

χρονικό 

διάςτθμα, 

βάςει τθσ 

απόςταςθσ 

μεταξφ 

Τελωνείου 

υπαγωγισ 

και 

αποκικθσ 

τελωνειακι

σ αποτα-

μίευςθσ. 

1 ζωσ 8. 

10. 

Θλεκτρονικι αποςτολι 

τθσ διαςάφθςθσ 

αποταμίευςθσ ςτο 

Τελωνείο ελζγχου. 

Σε περίπτωςθ Τελωνείου ελζγχου 

διαφορετικοφ από το Τελωνείο 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ, μετά από 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ 

πραγματοποιείται θλεκτρονικι 

αποςτολι τθσ διαςάφθςθσ 

αποταμίευςθσ από το Τελωνείο 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ςτο 

Τελωνείο ελζγχου. 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν). 

- 
Τελωνείο 

ελζγχου. 
Ε.Δ.Ε. OXI NAI NAI 

Αμζςωσ 

μετά από 

τθν 

ολοκλιρως

θ τθσ 

ειςαγωγισ. 

1 ζωσ 8. 

11. 

Γνωςτοποίθςθ για τθ 

φυςικι παραλαβι των 

εμπορευμάτων ςτο 

Τελωνείο ελζγχου 

Σε περίπτωςθ Τελωνείου ελζγχου 

διαφορετικοφ από το Τελωνείο 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ, μετά από 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ ο 

Αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ αποκικθσ 

τελωνειακισ 

Διαχειριςτισ 

Αποκικθσ. 

Τελωνείο 

ελζγχου. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Με τθν 

φυςικι 

παραλαβι 

των 

10 
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διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ 

γνωςτοποιεί ςτο τελωνείο ελζγχου τθ 

φυςικι παραλαβι των 

εμπορευμάτων και τον αντίςτοιχο 

αρικμό καταχϊρθςθσ ςτθ λογιςτικι 

αποκικθσ 

αποταμίευςθσ (Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

εμπορευ-

μάτων από 

τον 

διαχειριςτι. 

12. 

Θλεκτρονικι παραλαβι 

τθσ διαςάφθςθσ 

αποταμίευςθσ από το 

Τελωνείο ελζγχου. 

Σε περίπτωςθ Τελωνείου ελζγχου 

διαφορετικοφ από το Τελωνείο 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ, 

θλεκτρονικι παραλαβι από το 

Τελωνείο ελζγχου τθσ διαςάφθςθσ 

αποταμίευςθσ, που απεςτάλθ από το 

Τελωνείο υπαγωγισ, με απόδοςθ 

νζου MRN και τακτοποίθςθ του 

αρχικοφ MRN ςτο Τελωνείο 

υπαγωγισ. 

Τελωνείο ελζγχου. - - Ε.Δ.Ε. OXI NAI NAI 

Αμζςωσ, με 

τθν 

αποςτολι 

τθσ 

διαςάφθςθσ 

από το 

Τελωνείο 

υπαγωγισ. 

1 ζωσ 10. 

 

    

      

Σφνολο 

Χρόνου 
Αυκθμερόν 
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1.13 Υπαγωγι Ι.Χ. επιβατικϊν οχθμάτων ςε κακεςτϊσ Ρροςωρινισ  Ειςαγωγισ (ςυνικθσ διαδικαςία) 

  

 

      

 

            

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
  

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρα 210-225 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων), 237-239 (οριηόντιεσ 
διατάξεισ κακεςτϊτων αποκικευςθσ) και 240-242 (διατάξεισ τελωνειακισ αποταμίευςθσ) 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) άρκρα 161-183 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) και 201-203 (διατάξεισ 
τελωνειακισ αποταμίευςθσ) του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 2446/15 τθσ 
Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιουλίου 2015 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13,   

3) άρκρα 258-271 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) και 322-323 (διατάξεισ 
προςωρινισ ειςαγωγισ) του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 2447/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 
24θσ Νοεμβρίου 2015 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων 
διατάξεων του Kανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13,  

4) άρκρα 22-23 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) του κατ’ εξουςιοδότθςθ 
Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 341/16 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2015 για τθ ςυμπλιρωςθ 
του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13,  

5) αρικ. Δ.731/29/Β.0018/28-05-2001 (Β’ 742) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 
«Κακοριςμόσ νζων τελωνειακϊν εντφπων με τίτλο " Δελτίο Ρροςωρινισ Ειςαγωγισ-
Χριςθσ Οχιματοσ" και “Δελτίο προςωρινισ ειςαγωγισ ειδϊν”», 

6) αρικ. Δ.247/13/01-03-1988 (Β’ 195) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 
«Ρροςωρινι ειςαγωγι οριςμζνων μεταφορικϊν μζςων και ειδϊν ατομικισ χριςθσ», που 
ζχει κυρωκεί με τθν παρ. 4 του άρκρου 11 του ν. 1839/1989 (Α’ 90) «Τροποποίθςθ 
διατάξεων νόμων φορολογίασ ηφκου και άλλεσ διατάξεισ», 

7) αρικ. Δ.366/26 ΡΟΛ.10/04-03-1988 εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 
«Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. Δ.247/13/1-3-88 Α.Υ.Ο. για τθν  προςωρινι ειςαγωγισ 
οριςμζνων μεταφορικϊν μζςων ιδιωτικισ χριςθσ και ειδϊν ατομικισ χριςθσ (ΦΕΚ 
195/Β/6.4.88)»,  

8) αρικ. Δ.918/35/Β.0018/02-07-2001 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν Οικονομικϊν 
Συςτθμάτων «Κοινοποίθςθ απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομικϊν περί κακοριςμοφ νζων  
εντφπων για τθ προςωρινι  ειςαγωγι- χριςθ οχθμάτων και ειδϊν», 

9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του 
ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

10) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

   

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν. 

  

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνείο 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Υπαγωγι Ι.Χ. επιβατικϊν οχθμάτων ςε κακεςτϊσ Ρροςωρινισ  

Ειςαγωγισ (ςυνικθσ διαδικαςία).   

   

ΣΚΟΡΟΣ: 
Ραρακολοφκθςθ τθσ υπαγωγισ Ι.Χ. επιβατικϊν οχθμάτων ςε 

κακεςτϊσ Ρροςωρινισ  Ειςαγωγισ (ςυνικθσ διαδικαςία).   

   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Υπαγωγι Ι.Χ. επιβατικϊν οχθμάτων ςε κακεςτϊσ Ρροςωρινισ  

Ειςαγωγισ με αναςτολι καταβολισ δαςμοφορολογικϊν 

επιβαρφνςεων μζχρι τον χρόνο εκκακάριςθσ του κακεςτϊτοσ. 
  

   

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ υπαγωγισ Ι.Χ. επιβατικϊν οχθμάτων ςε 

κακεςτϊσ Ρροςωρινισ  Ειςαγωγισ με αναςτολι καταβολισ 

δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων  μζχρι τον χρόνο εκκακάριςθσ 

του κακεςτϊτοσ. 
  

   

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
1.809 παραςτατικά (εκδόςεισ ΔΕ.Ρ.Ε.) για το ζτοσ 2018. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελε-ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο(α) 

Βιμα(τα) 
Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθμζνο 

1. 

Ραραλαβι αίτθςθσ για 

υπαγωγι ςτο 

κακεςτϊσ. 

Ρροςκόμιςθ του Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου 

από τον ςυναλλαςςόμενο ςτο Τελωνείο και 

υποβολι διλωςθσ βοφλθςθσ υπαγωγισ του 

ςτο κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ ειςαγωγισ 

(“αίτθςθ”). Ζλεγχοσ των όρων και των 

προχποκζςεων για τθν υπαγωγι του Ι.Χ. 

επιβατικοφ αυτοκινιτου ςτο κακεςτϊσ. 

Τελωνείο υπαγωγισ 

ςτο κακεςτϊσ – Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- Συναλλαςςόμενοσ. - ΟΧΙ - - Αμζςωσ. - 

2. 

Αποδοχι/απόρριψθ 

υπαγωγισ του Ι.Χ. 

επιβατικοφ 

αυτοκινιτου ςτο 

κακεςτϊσ τθσ 

προςωρινισ 

ειςαγωγισ. 

Αποδοχι ι απόρριψθ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ 

του Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου ςτο 

κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ ειςαγωγισ. Σε 

περίπτωςθ απόρριψθσ, ολοκλθρϊνεται θ 

διαδικαςία.   

Τελωνείο υπαγωγισ 

ςτο κακεςτϊσ – Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- Συναλλαςςόμενοσ. - - - - 

Αμζςωσ, 

βάςει του 

ελζγχου που 

πραγματο-

ποιικθκε. 

1 

3. 

Ζκδοςθ  Δελτίου 

Ρροςωρινισ Ειςαγωγισ 

(ΔΕ.Ρ.Ε.). 

Σε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ υπαγωγισ ςτο 

κακεςτϊσ, το Δελτίο Ρροςωρινισ Ειςαγωγισ 

(ΔΕ.Ρ.Ε.)  καταχωρείται από τον τελωνειακό 

υπάλλθλο  ςτον χϊρο του Τελωνείου, 

παρουςία του ςυναλλαςςομζνου, μζςω του 

υποςυςτιματοσ ειςαγωγϊν του ICISnet.  

Τελωνείο υπαγωγισ 

ςτο κακεςτϊσ – Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- Συναλλαςςόμενοσ. - OXI NAI NAI Αμζςωσ. 1 και 2. 

4. 

Εκτφπωςθ του ΔΕ.Ρ.Ε. 

και χοριγθςι του ςτον 

ςυναλλαςςόμενο. 

Εκτφπωςθ του ΔΕ.Ρ.Ε. και χοριγθςι του 

ςτον ςυναλλαςςόμενο. 

Τελωνείο υπαγωγισ 

ςτο κακεςτϊσ – Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- Συναλλαςςόμενοσ. - ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 3. 
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5. 

Ραρακολοφκθςθ τθσ 

ορκισ τιρθςθσ των 

όρων και των 

προχποκζςεων 

υπαγωγισ του Ι.Χ. 

επιβατικοφ 

αυτοκινιτου ςτο 

κακεςτϊσ μζχρι τθν 

εκκακάριςι του.  

Το Τελωνείο υπαγωγισ και ελζγχου του 

κακεςτϊτοσ παρακολουκεί τθν ορκι τιρθςθ 

των όρων και των προυποκζςεων υπαγωγισ 

του Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου  ςτο 

κακεςτϊσ μζχρι τθν εκκακάριςι του. Εάν το 

Τελωνείο υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ είναι και 

το Τελωνείο τθσ περιοχισ τθσ κατοικίασ που 

δθλϊνει ο ςυναλλαςςόμενοσ, τότε είναι και 

το Τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον 

ζλεγχο του ΔΕ.Ρ.Ε. 

Τελωνείο υπαγωγισ 

ςτο κακεςτϊσ – Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- - - - - - - 1 ζωσ 4. 

6. 

Αποςτολι του ΔΕ.Ρ.Ε. 

από το Τελωνείο 

υπαγωγισ ςτο 

κακεςτϊσ ςτο αρμόδιο 

Τελωνείο ελζγχου του 

κακεςτϊτοσ. 

Σε περίπτωςθ που το Τελωνείο υπαγωγισ 

ςτο κακεςτϊσ είναι διαφορετικό από το 

Τελωνείο τθσ περιοχισ τθσ κατοικίασ που 

δθλϊνει ο ςυναλλαςςόμενοσ, τότε το 

δεφτερο είναι και το Τελωνείο που είναι 

αρμόδιο για τον ζλεγχο του κακεςτϊτοσ (ςτο 

εξισ Τελωνείο ελζγχου).Το Τελωνείο 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ αποςτζλει το 

ΔΕ.Ρ.Ε. ςτο Τελωνείο ελζγχου του 

κακεςτϊτοσ. 

Τελωνείο υπαγωγισ 

ςτο κακεςτϊσ – Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- 
Τελωνείο ελζγχου 

του κακεςτϊτοσ. 
- - - - - 1 ζωσ 4. 

7. 

Αποδοχι του ΔΕ.Ρ.Ε. 

από το Τελωνείο 

ελζγχου του 

κακεςτϊτοσ. 

Το Τελωνείο ελζγχου παραλαμβάνει το 

ΔΕ.Ρ.Ε. και παρακαλουκεί τθν ορκι τιρθςθ 

των όρων και των προχποκζςεων υπαγωγισ 

του Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου  ςτο 

κακεςτϊσ μζχρι τθν εκκακάριςι του. 

Τελωνείο ελζγχου του 

κακεςτϊτοσ – Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- - - - - - Αμζςωσ. 1 ζωσ 5. 

 

    

      

Σφνολο 

Χρόνου 
1 θμζρα. 
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1.14 Προι και προχποκζςεισ ζκδοςθσ άδειασ χριςθσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι 

  

 

      

 

            

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).   

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρα 210-225 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων),  παρ. 1 του άρκρου 85, παρ. 3 
του άρκρου 86  και άρκρα 255-258 (διατάξεισ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι) του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/13 (Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ), 

2) άρκρα 161-183 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων), άρκρα 72-74 και 76, άρκρα 
240-241 (διατάξεισ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι) του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2446/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιουλίου 2015 για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
αρικ. 952/13,  

3) άρκρα 258-271 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) και άρκρα 324-325 του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 2015 για τθ 
κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του κανονιςμοφ (ΕΕ) 
αρικ. 952/13,   

4) κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 341/16 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2015 για 
τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/13,  

5) αρικ. Δ.1354/94/10-12-1994 (Β’ 975) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Διαδικαςίεσ, 
όροι και προχποκζςεισ υπαγωγισ εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ ενεργθτικισ  
τελειοποίθςθσ. Κακοριςμόσ αρμοδίων αρχϊν για εφαρμογι, ζλεγχο, εκκακάριςθ και 
τερματιςμό του κακεςτϊτοσ αυτοφ», 

6) αρικ. ΔΔΘΕΚΑ 1150319 ΕΞ 2017/03-10-2017 (Β’ 3747) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογι του κακεςτϊτοσ τθσ 
τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι γουνοδερμάτων και βοθκθτικϊν υλικϊν για τθν 
καταςκευι ετοίμων ειδϊν», 

7) αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1119922 ΕΞ 2017/08-08-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Απλοφςτευςθ ςτθ διαδικαςία δειγματολθψίασ κατά τθν εξαγωγι/επανεξαγωγι όμοιων 
εμπορευμάτων ςτα πλαίςια των Ειδικϊν Κακεςτϊτων με ςκοπό τθ τελειοποίθςθ», 

8) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/26-04-2016  ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων 
και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) «Κοινοποίθςθ των διατάξεων 
εφαρμογισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα που αφοροφν τθ χριςθ των ειδικϊν 
κακεςτϊτων, εκτόσ τθσ διαμετακόμιςθσ», 

9) αρικ. Δ. 895/23/18Γ/Γεν. Αρχ.10/25-06-2001 ζγγραφο  τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν 
Οικονομικϊν Συςτθμάτων «Ραροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ 
τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι (Ενεργθτικι Τελειοποίθςθ)», 

10) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του 
ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

11) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 

 
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν. 

  

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ ι Τελωνείο Ρατρϊν, 

Καβάλασ, Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, Θρακλείου, Μυτιλινθσ, Σφρου, 

Θγουμενίτςασ, Αλεξανδροφπολθσ. Ρλζον των ανωτζρω Αρχϊν, θ 

διαδικαςία εφαρμόηεται και από το Τελωνείο Καςτοριάσ, μόνο ωσ 

προσ τθν ζκδοςθ αδειϊν τελειοποίθςθσ γουνοδερμάτων και 

βοθκθτικϊν υλικϊν για τθν καταςκευι ζτοιμων ειδϊν (αρικ. ΔΔΘΕΚΑ 

1150319 ΕΞ 2017/03-10-2017 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων). 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Προι και προχποκζςεισ ζκδοςθσ άδειασ χριςθσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ 

τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι.   

 
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Χοριγθςθ ζγκριςθσ υπαγωγισ εμπορευμάτων ςτο ειδικό κακεςτϊσ 

τελειοποίθςθσ  προσ επανεξαγωγι.   

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Θ τιρθςθ των όρων και των προχποκζςεων ζκδοςθσ άδειασ του 

ειδικοφ κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι.    

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ άδεια χριςθσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ 

επανεξαγωγι εκδίδεται από τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια ι  τθν 

Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για τον τόπο ςτον οποίο 

πρόκειται να διενεργθκοφν οι εργαςίεσ τελειοποίθςθσ ι ςτον τόπο 

όπου βρίςκονται οι κφριεσ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του προςϊπου 

που αιτείται για το κακεςτϊσ.   

 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
700 άδειεσ χριςθσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ ανά ζτοσ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο

νικι 

Τυπο-

ποιθμζνο 

1. 

Υποβολι αίτθςθσ του 

ενδιαφερομζνου/τθσ 

εταιρείασ και παραλαβι  

τθσ, μζςω του 

υποςυςτιματοσ αδειϊν-

εγκρίςεων του ICISnet. 

Θ υποβαλλόμενθ αίτθςθ 

παραλαμβάνεται θλεκτρονικά, 

μζςω του υποςυςτιματοσ αδειϊν-

εγκρίςεων του ICISnet, είτε από τθν  

Τελωνειακι Ρεριφζρεια, είτε από 

το Τελωνείο, ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ι του 

οποίου πρόκειται να διενεργθκοφν 

οι εργαςίεσ τελειοποίθςθσ ι ςτον 

τόπο όπου βρίςκονται οι κφριεσ  

λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του 

ενδιαφερομζνου/τθσ εταιρείασ. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι 

Θεςςαλονίκθσ-Τμιμα 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων  και Αξιϊν  

ι 

αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι  

το Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - 

Αίτθςθ 

άδειασ 

χριςθσ 

ειδικοφ 

κακεςτϊ-

τοσ. 

*Εφεδρικι 

διαδικα-

ςία]. 

ΝΑΙ 

Υπόδειγμα 

του Ραραρτι-

ματοσ 12 του 

κατ’ 

εξουςιοδό-

τθςθ 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.) 341/16 

τθσ 

Επιτροπισ. 

1 θμζρα. - 

2. 

Ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ 

των δικαιολογθτικϊν τθσ 

αίτθςθσ και των 

προχποκζςεων χοριγθςθσ 

τθσ άδειασ. 

Ζλεγχοσ τθσ πλιρωςθσ των όρων 

και των προχποκζςεων του ειδικοφ 

κακεςτϊτοσ, κακϊσ και των 

επιςυναπτόμενων 

δικαιολογθτικϊν.   

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι 

Θεςςαλονίκθσ-Τμιμα 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν ι 

το αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν  ι 

το Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ  του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - - - - - 
1 ζωσ 30 

θμζρεσ. 
1 
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3. 

Υποβολι αιτιματοσ 

χοριγθςθσ ζγκριςθσ 

άδειασ ειδικοφ 

κακεςτϊτοσ 

τελειοποίθςθσ προσ 

επανεξαγωγι.   

Υποβολι αιτιματοσ από τθν 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια ι το 

αρμόδιο Τελωνείο ςτθν αρμόδια 

Κεντρικι Υπθρεςία (Κ.Υ.) 

(Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν- Τμιμα Δ’: Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων) για ζλεγχο των όρων 

και των προχποκζςεων του 

κακεςτϊτοσ και:  

α) χοριγθςθ ζγκριςθσ ι  

β) εξζταςθ των οικονομικϊν όρων 

(ανάλυςθ ςτο βιμα 4). 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι 

Θεςςαλονίκθσ-Τμιμα 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν ι 

το αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ  του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 

Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν- 

Τμιμα Δ’: Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων. 

- - - - 
5 ζωσ 10 

θμζρεσ. 
1 και 2. 

4. 
Εξζταςθ των οικονομικϊν 

όρων.   

Στθν περίπτωςθ που απαιτείται 

εξζταςθ των οικονομικϊν όρων, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 166 και 167 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2446/15, θ 

Κεντρικι Υπθρεςία (αρμόδια 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν- Τμιμα Δ’: Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων) διαβιβάηει,  

θλεκτρονικά, τον φάκελο ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι-Τομζασ 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων (CEG-SPE 

Special Procedures), με ςκοπό τθν 

εξζταςθ ςε ενωςιακό επίπεδο από 

τα αρμόδια όργανα τθσ ΕΕ. 

Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν-Τμιμα Δ’: 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων. 

- 

Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι- Τομζασ 

Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων 

(CEG-SPE Special 

Procedures). 

Διαβίβαςθ 

φακζλου. 
- - - 

30 ζωσ 

60 

θμζρεσ. 

1 ζωσ 3. 

5. 

Ζκδοςθ άδειασ, εφόςον 

αποςταλεί θ χοριγθςθ 

ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 

Κ.Υ. (Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν Θεμάτων, 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν- Τμιμα Δ’: 

Ειδικϊν Κακεςτϊτων).  

 

Ραραλαβι τθσ ζγκριςθσ τθσ άδειασ 

από τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ ι από το 

αρμόδιο Τελωνείο, πρωτοκόλλθςθ 

και χρζωςθ αυτισ ςτα αρμόδια 

Τμιματα, αντίςτοιχα. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ 

–Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι 

το αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι 

Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, 

Ειδικϊν  

Κακεςτϊτων και 

Αξιϊν ι 

το αρμόδιο 

Τελωνείο - Τμιμα 

- - - - 1 θμζρα. 

1 ζωσ  3  

και  

4 (αν 

απαιτείται)

. 



        
74 

 
 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

6. 

Σφνταξθ ςχεδίου τθσ 

Άδειασ και του 

Ραραρτιματοσ αυτισ.  

Εφόςον ςυντρζχουν οι όροι και οι 

προχποκζςεισ των άρκρων 166 και 

167 του Κανονιςμοφ 2446/15, τα 

βιματα 3-4-5 παραλείπονται και 

δεν απαιτείται θ χοριγθςθ 

ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ Κ.Υ. (Διεφκυνςθ 

Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν- 

Τμιμα Δ’-Ειδικϊν Κακεςτϊτων).  

Υπογραφι των ςχεδίων από τον 

αρμόδιο υπάλλθλο (ςχετικό  το 

βιμα 2) και υποβολι του φακζλου 

ςτον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του Τμιματοσ που 

αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν για ζλεγχο, 

υπογραφι και προϊκθςθ αυτϊν 

ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ ι 

Θεςςαλονίκθσ ι του αρμόδιου 

Τελωνείου προσ υπογραφι. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ 

-Τμιμα Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν ι 

το αρμόδιο 

Τελωνείο - Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - - ΝΑΙ - 

Υπόδειγμα 

του Ραραρτι-

ματοσ 12 του 

κατ’ 

εξουςιοδό-

τθςθ 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.) 341/16. 

1 θμζρα. 1 και 2. 

7. 

Ζκδοςθ τθσ Άδειασ μζςω 

του υποςφςτθματοσ 

αδειϊν-εγκρίςεων του 

ICISnet. 

Ζκδοςθ τθσ Άδειασ μζςω του 

υποςφςτθματοσ αδειϊν-εγκρίςεων 

του ICISnet. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι 

Θεςςαλονίκθσ-Τμιμα 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν ι 

το αρμόδιο 

Τελωνείο-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι 

Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, 

Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Αξιϊν ι το 

αρμόδιο 

Τελωνείο-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 

Άδεια 

Ειδικοφ 

Κακεςτϊ-

τοσ, εκτόσ 

διαμετα-

κόμιςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 θμζρα. 

1 ζωσ 3, 4 

(αν 

απαιτείται)

και 5 ι 1 

ζωσ 3 και 6, 

κατά 

περίπτωςθ. 



        
75 

 
 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

8. 

Πταν υπάρχει δαςμόσ 

αντιντάμπινκ, αποςτολι 

τθσ άδειασ ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ Στρατθγικισ  

Τελωνειακϊν Ελζγχων και 

Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.). 

Πταν υπάρχει δαςμόσ 

αντιντάμπινκ, αποςτζλλεται θ 

άδεια ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ 

Στρατθγικισ  Τελωνειακϊν Ελζγχων 

και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) για 

ενθμζρωςθ. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ 

–Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το  

αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- Τμιμα 

Αϋ- Στρατθγικισ 

Τελωνειακϊν 

Ελζγχων και 

Διαχείριςθσ 

Ρλθροφοριϊν. 

- ΝΑΙ - - 1 θμζρα 

1 ζωσ 3, 4 

(αν 

απαιτεί-

ται), 5 και 

7. 

 

    

      

Σφνολο 

Χρόνου 

Από 2 ζωσ 30 θμζρεσ *αναλόγωσ του 

χρόνου αποςτολισ τθσ ζγκριςθσ από τθν 

Κ.Υ. (βιματα 3 ζωσ 5) και τθσ 

περιπλοκότθτασ τθσ άδειασ+. 
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1.15 Προι και προχποκζςεισ ζκδοςθσ αδείασ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι (πακθτικι τελειοποίθςθ) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

1)  Άρκρα 210-225 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων),  παρ. 1 του άρκρου 86, 
παρ. 5 των άρκρων 255, 259-262 (διατάξεισ τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι) του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/2013 (Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ), 

2)  άρκρα 161-183 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων), άρκρα 75, 240, 242-243 
(διατάξεισ τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι) του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2446/15,      

3)  άρκρα 258-271 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) και άρκρα 324-325 του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/15,       

4)  άρκρα 22-23 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) του κατ’ εξουςιοδότθςθ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 341/16  τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2015 για τθ ςυμπλιρωςθ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/13 (μεταβατικζσ διατάξεισ με περιοριςμζνθ χρονικι 
ιςχφ), 

5)  αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/26-04-2016 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) «Κοινοποίθςθ των 
διατάξεων εφαρμογισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα που αφοροφν τθ χριςθ 
των ειδικϊν κακεςτϊτων, εκτόσ τθσ διαμετακόμιςθσ»,     

6)  τα ζγγραφα τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν Οικονομικϊν Συςτθμάτων αρικ.: 
α) Δ.898/25/Γ0018/ΦΡΤελειοπ/25-06-2001 «Ραροχι Οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του 
Οικονομικοφ Τελωνειακοφ Κακεςτϊσ Τελειοποίθςθσ προσ Επανειςαγωγι», 
β) Δ.225/11/18Γ/ΦΡΤελειοπ/12-02-2004 «Ραροχι Οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του 
Οικονομικοφ Τελωνειακοφ Κακεςτϊσ Τελειοποίθςθσ προσ Επανειςαγωγι - Ρακθτικι 
τελειοποίθςθ-Ειδικζσ διατάξεισ που εφαρμόηονται», 

7) αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1119922 ΕΞ 2017/08-08-2017 (ΑΔΑ: 786Θ46ΜΡ3Η-ΤΚΚ) ζγγραφο του 
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Απλοφςτευςθ ςτθ διαδικαςία 
δειγματολθψίασ κατά τθν εξαγωγι/επανεξαγωγι όμοιων εμπορευμάτων ςτα πλαίςια 
των Ειδικϊν Κακεςτϊτων με ςκοπό τθ τελειοποίθςθ», 

8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου 
του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και  

9) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

  
 

    
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν.  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ, Τελωνειακι Ρεριφζρεια Θεςςαλονίκθσ 
ι Τελωνείο Ρατρϊν ι Καβάλασ ι Βόλου ι όδου ι Κζρκυρασ ι 
Θρακλείου ι Μυτιλινθσ ι Σφρου ι Θγουμενίτςασ ι Αλεξανδροφπολθσ. 

 

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Προι και προχποκζςεισ ζκδοςθσ αδείασ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ 
τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι (πακθτικι τελειοποίθςθ).  

  
 

    
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Χοριγθςθ ζγκριςθσ υπαγωγισ εμπορευμάτων ςτο ειδικό κακεςτϊσ 
τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι.  

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Θ τιρθςθ των όρων και των προχποκζςεων ζκδοςθσ άδειασ του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι.  

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ άδεια χριςθσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ-τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι 
εκδίδεται από τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια ι από Τελωνειακι Αρχι που 
είναι αρμόδια για τον τόπο ςτον οποίο πρόκειται να διενεργθκοφν οι 
εργαςίεσ τελειοποίθςθσ ι για τον τόπο όπου βρίςκονται οι κφριεσ 
λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του προςϊπου που αιτείται για το κακεςτϊσ. 

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

220-250 άδειεσ, ανά ζτοσ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθμζνο 

1. 

Υποβολι αίτθςθσ του 
ενδιαφερομζνου/τθσ 
εταιρείασ και παραλαβι 
τθσ, μζςω του 
υποςυςτιματοσ αδειϊν-
εγκρίςεων του ICISnet. 

Θ υποβαλλόμενθ αίτθςθ 
παραλαμβάνεται, θλεκτρονικά, 
μζςω του υποςυςτιματοσ 
αδειϊν εγκρίςεων ICISnet,  είτε 
από τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια, 
είτε από το Τελωνείο ςτον τόπο 
όπου βρίςκονται οι κφριεσ 
λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του 
ενδιαφερομζνου/τθσ εταιρείασ. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα Δαςμολογικϊν 
Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων  και Αξιϊν  ι το 
αρμόδιο Τελωνείο-Τμιμα 
Διαδικαςιϊν ι  το Τμιμα 

που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ 
του Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - 

Αίτθςθ 
άδειασ 
χριςθσ 
ειδικοφ 

κακεςτϊτοσ. 

Εφεδρικι 
διαδικαςία 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
Υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ  

12 του κατ’ 
εξουςιοδότθςθ 

Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 341/2016 
τθσ Επιτροπισ. 

1 θμζρα. - 

2. 

 Ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ 
των δικαιολογθτικϊν τθσ 
αίτθςθσ και των 
προχποκζςεων 
χοριγθςθσ τθσ άδειασ. 

Ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ των 
όρων και των προχποκζςεων του 
ειδικοφ κακεςτϊτοσ, κακϊσ και 
των επιςυναπτόμενων 
δικαιολογθτικϊν.   

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα Δαςμολογικϊν 
Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν ι το 
αρμόδιο Τελωνείο-Τμιμα 
Διαδικαςιϊν  ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ  
του Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - - - - - 

 
1 ζωσ 30 

θμζρεσ. 

 

1 

3. 

Υποβολι αιτιματοσ 
χοριγθςθσ ζγκριςθσ 
άδειασ ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ 
τελειοποίθςθσ προσ 
επανειςαγωγι.   

Υποβολι αιτιματοσ από τθν 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια ι το 
αρμόδιο Τελωνείο ςτθν αρμόδια 
Κεντρικι Υπθρεςία (Κ.Υ.) 
{Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν 
Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων 
και Απαλλαγϊν-Τμιμα Δ’- 
Ειδικϊν Κακεςτϊτων) για ζλεγχο 
των όρων και των 
προχποκζςεων του κακεςτϊτοσ 
και: α) χοριγθςθ ζγκριςθσ ι 
β) εξζταςθ των οικονομικϊν 
όρων (ανάλυςθ ςτο βιμα 4)}. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα Δαςμολογικϊν 
Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν ι το 
αρμόδιο Τελωνείο-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα που 
αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ  του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

 

Διεφκυνςθ 
Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, 
Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων 
και Απαλλαγϊν- 

Τμιμα Δ’: 
Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων. 
 

- - - - 
5 ζωσ 10 
θμζρεσ. 

1 και 2. 
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4. 
Εξζταςθ των 
οικονομικϊν όρων. 

Στθν περίπτωςθ που απαιτείται 
εξζταςθ των οικονομικϊν όρων, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 166 και 
167 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2446/15, θ αρμόδια Διεφκυνςθ 
Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν 
Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 
διαβιβάηει, θλεκτρονικά, τον 
φάκελο ςτθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι-Τομζασ Ειδικϊν 
Κακεςτϊτων (CEG-SPE Special 
Procedures), με ςκοπό τθν 
εξζταςθ ςε ενωςιακό επίπεδο 
από τα αρμόδια όργανα τθσ Ε.Ε. 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν 
Θεμάτων, Ειδικϊν 
Κακεςτϊτων και 

Απαλλαγϊν-Τμιμα Δϋ: 
Ειδικϊν Κακεςτϊτων. 

Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι- 

Τομζασ Ειδικϊν 
Κακεςτϊτων 

(CEG-SPE 
Special 

Procedures). 

Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι- 

Τομζασ Ειδικϊν 
Κακεςτϊτων 

(CEG-SPE 
Special 

Procedures). 

Διαβίβαςθ 
φακζλου. 

- - - 
30 ζωσ 60 
θμζρεσ. 

1 ζωσ 3. 

5. 

 Ζκδοςθ άδειασ, εφόςον 
αποςταλεί θ χοριγθςθ 
τθσ ζγκριςθσ από τθν 
αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ 
Κ.Υ. 

Εφόςον, αποςταλεί θ χοριγθςθ 
τθσ ζγκριςθσ τθσ άδειασ από τθν 
αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Κ.Υ. 
παραλαμβάνεται από τθν 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ 
ι Θεςςαλονίκθσ ι από το 
αρμόδιο Τελωνείο, 
πρωτοκολλείται και χρεϊνεται 
από τα αρμόδια Τμιματα, 
αντίςτοιχα. 
  

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ –

Τμιμα Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ ι το αρμόδιο 

Τελωνείο-Τμιμα Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα που 
αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ. 

- 

Τελωνειακι 
Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα 
Δαςμολογικϊν 
Διαδικαςιϊν, 

Ειδικϊν 
Κακεςτϊτων  

και Αξιϊν  ι το 
αρμόδιο 

Τελωνείο-
Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι  
το Τμιμα που 

αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ 
του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν. 

- - - - 1 θμζρα 

1 ζωσ 3 
(και 4, εάν 
απαιτείται)

. 
 

6. 
Σφνταξθ ςχεδίου τθσ 
Άδειασ και του 
Ραραρτιματοσ αυτισ.  

Εφόςον, ςυντρζχουν οι όροι και 
οι προχποκζςεισ των άρκρων 
166 και 167 του Κανονιςμοφ 
2446/15, τα βιματα 3-4-5 
παραλείπονται και δεν 
απαιτείται θ χοριγθςθ ζγκριςθσ 
από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ 
Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν 
Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν- 
Τμιμα Δ’-Ειδικϊν Κακεςτϊτων. 
Ρροςυπογράφονται τα ςχζδια 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ -

Τμιμα Δαςμολογικϊν 
Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν ι το 
αρμόδιο Τελωνείο - Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα που 
αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - - ΝΑΙ - 

Υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ 

12 του κατ’ 
εξουςιοδότθςθ 

Κανονιςμοφ 
(Ε.Ε.) 341/16. 

1 θμζρα. 1 και 2. 
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από τον αρμόδιο υπάλλθλο 
(ςχετικό  το βιμα 2) και 
υποβάλλεται ο φάκελοσ ςτον 
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν ι του Τμιματοσ 
που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 
Τμιματοσ Διαδικαςιϊν για 
ζλεγχο, προςυπογράφονται και 
προωκοφνται ςτον Ρροϊςτάμενο 
τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ 
Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ ι του 
αρμόδιου Τελωνείου προσ 
υπογραφι. 

7. 

Ζκδοςθ τθσ Άδειασ 
Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ, 
μζςω του 
υποςφςτθματοσ αδειϊν-
εγκρίςεων του ICISnet. 

Ζκδοςθ τθσ Άδειασ, μζςω του 
υποςυςτιματοσ αδειϊν-
εγκρίςεων του ICISnet.  (Εφόςον 
ςυντρζχουν οι όροι και οι 
προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 166 και 167 του ΚΑΝ.ΕΕ 
2015/2446, τα βιματα 3-4-5 
παραλείπονται). 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα Δαςμολογικϊν 
Διαδικαςιϊν, Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και Αξιϊν ι το 
αρμόδιο Τελωνείο-Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα που 
αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

 
- 
 

Άδεια Ειδικοφ 
Κακεςτϊτοσ, 

εκτόσ 
διαμετακό-

μιςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 θμζρα. 

1, 2, 3, (4, 
αν 

απαιτείται) 
και 5 ι 1,2, 

3 και 6, 
κατά 

περίπτωςθ. 

         

Σφνολο Χρόνου 

5 ζωσ 30 θμζρεσ, 
αναλόγωσ του χρόνου 

αποςτολισ τθσ ζγκριςθσ 
από τθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ (βιματα 3-5) 
και τθσ περιπλοκότθτασ 

τθσ άδειασ+. 
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1.16 Υπαγωγι ςε κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ ςκαφϊν αναψυχισ Ιδιωτικισ Χριςθσ (χοριγθςθ δελτίου κίνθςθσ-Transit Log) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρα 210 ζωσ 225 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) και 250 ζωσ 253 (διατάξεισ 
προςωρινισ ειςαγωγισ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα, 

2) άρκρα 161 ζωσ 183 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) και 204 ζωσ 238 (διατάξεισ 
προςωρινισ ειςαγωγισ) του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 2015/2446 τθσ Επιτροπισ τθσ 
28θσ Ιουλίου 2015 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ 
από τισ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα,  

3) άρκρα 258 ζωσ 271 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) και 322 και 323 (διατάξεισ 
προςωρινισ ειςαγωγισ) του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ 
Νοεμβρίου 2015 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του 
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ 
κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα,  

4) άρκρα 22 και 23 (οριηόντιεσ διατάξεισ ειδικϊν κακεςτϊτων) του κατ’ εξουςιοδότθςθ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/341 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2015 για τθ ςυμπλιρωςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον 
αφορά μεταβατικοφσ κανόνεσ για οριςμζνεσ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα για 
τισ περιπτϊςεισ που τα ςχετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ ςε λειτουργία, 
και τθν τροποποίθςθ του κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446 τθσ Επιτροπισ,  

5) αρικ. Δ257/139/23-02-2000 (Β’ 378) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ 
τφπου «Δελτίου Κίνθςθσ» (TRANSIT LOG)», όπωσ διορκϊκθκε ςφάλμα αυτισ και δθμοςιεφκθκε 
ςτο τεφχοσ Β’ 426,  

6) αρικ. Δ.1537/830/07-11-2000 Διαταγι Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία κοινοποιικθκε θ 
αρικ. Δ257/139/23-02-2000 (Β’ 378) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ 
τφπου «Δελτίου Κίνθςθσ» (TRANSIT LOG)», 

7) αρικ. Δ 1719/910/18-12-2000 (Β’ 1638) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ 
τθσ Δ 257/139/23.2.2000 (ΦΕΚ 378/Β) ΑΥΟ «Κακοριςμόσ τφπου Δελτίου Κίνθςθσ (TRANSIT 
LOG)»», 

8) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019105 ΕΞ 2015 /10-09-2015 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Δ.257/139/23.2.2000 Α.Υ.Ο., περί κακοριςμοφ του 
«Δελτίου Κίνθςθσ» (TRANSIT LOG) των ιδιωτικϊν πλοίων αναψυχισ», θ οποία κοινοποιικθκε 
με το αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019707/18-09-2015 (ΑΔΑ: 62Υ8Θ-ΕΨΘ) ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 
Δαςμολογικϊν Θεμάτων και Τελων. Οικονομικϊν Κακεςτϊτων «Κοινοποίθςθ τθσ αρίκμ. 
ΔΔΘΤΟΚΔ5019105ΕΞ2015/10-9-2015 Απόφαςθ Αναπλθρ. Υπουργοφ Οικονομικϊν ςχετικά με 
τθν τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Δ.257/139/23.2.2000 Α.Υ.Ο.», 

9) αρικ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5021934 ΕΞ 2015/16-10-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δαςμολογικϊν 
Θεμάτων και Τελων. Οικονομικϊν Κακεςτϊτων «Δίνονται διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν αρικμ. 
ΔΔΘΤΟΚΔ5019105ΕΞ2015/10-9-2015 Απόφαςθ Αναπλθρ. Υπουργοφ Οικονομικϊν», 

10) αρικ.Ε.2188/29.9.2021 εγκφκλιο διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ «Τροποποίθςθ τθσ αρικ. 
Δ.1537/830/7-11-2000 ΕΔΥΟ, με τθν οποία κοινοποιικθκε θ αρικ. Δ.257/139/23-02-2000 
απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν περί κακοριςμοφ «Δελτίου Κίνθςθσ» (Transit Log) 
(Βϋ378 και 426)», 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και 
Απαλλαγϊν.  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία   
 

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Υπαγωγι ςε κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ ςκαφϊν 
αναψυχισ Ιδιωτικισ Χριςθσ (χοριγθςθ δελτίου κίνθςθσ-Transit 
Log). 

 

  
 

    
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Αναςτολι καταβολισ δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων  για 
πλοία με ςθμαία τρίτθσ χϊρασ, τα οποία χρθςιμοποιοφνται 
προςωρινά ςτα ελλθνικά χωρικά φδατα  από πρόςωπα με 
ςυνικθ κατοικία ςε τρίτθ χϊρα για ςκοποφσ αναψυχισ. 

 

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Καταγραφι και παρακολοφκθςθ των ςκαφϊν αναψυχισ με 
ςκοπό τθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ τελωνειακισ νομοκεςίασ 
κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ των ενωςιακϊν και εκνικϊν πόρων. 

 

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Διακίνθςθ ςτα ελλθνικά χωρικά φδατα ςκαφϊν αναψυχισ 
ιδιωτικισ χριςθσ με ςθμαία τρίτθσ χϊρασ από φυςικό πρόςωπο 
που ζχει τθ ςυνικθ κατοικία του ςε τρίτθ χϊρα., τθρϊντασ τουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ του κακεςτϊτοσ προςωρινισ 
ειςαγωγισ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ δαςμϊν και φόρων 
για το χορθγοφμενο διάςτθμα κυκλοφορίασ. 

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

7696 Δελτία Κίνθςθσ για το ζτοσ 2019. 
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11) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 
4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

12) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 
Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 
Ραραλαβι αίτθςθσ από 
τον ενδιαφερόμενο. 

Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ και των 
ςυνθμμζνων δικαιολογθτικϊν του 
ενδιαφερομζνου από τον 
υπεφκυνο του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν για υπαγωγι του 
ςκάφουσ αναψυχισ , Ιδιωτικισ 
Χριςθσ (Ι.Χ.), ςτο κακεςτϊσ  
προςωρινισ ειςαγωγισ -ζκδοςθ 
Δελτίου Κίνθςθσ (Transit Log).  

Ρλθςιζςτερο Τελωνείο 
κατά τθν είςοδο ςτθ 

χϊρα-Τμιμα 
Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- - Αίτθςθ. ΝΑΙ - ΟΧΙ 1 ϊρα. 
 

2. 
Ζλεγχοσ τθσ αίτθςθσ και 
των ςυνθμμζνων 
δικαιολογθτικϊν. 

 
Ζλεγχοσ τθσ αίτθςθσ και όλων των 
δικαιολογθτικϊν. 
Αποδοχι/απόρριψθ υπαγωγισ του 
Ι.Χ. ςκάφουσ αναψυχισ  ςτο 
κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ 
ειςαγωγισ. 

Ρλθςιζςτερο Τελωνείο 
κατά τθν είςοδο ςτθ 

χϊρα-Τμιμα 
Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

Λιμενικι Αρχι για 
παροχι 

διευκρινιςεων, 
εφόςον 

απαιτοφνται. 

- - - - - 1 ϊρα. 1 

3. 

Ρροφορικι ενθμζρωςθ 
αιτοφντα για πρόκεςθ 
απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ 
και προφορικι 
πρόςκλθςθ για 
προςκόμιςθ πρόςκετων 
απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν 
(εφόςον χρειαςτεί).      

Ρροφορικι ενθμζρωςθ του 
ςυναλλαςςόμενου για προςκόμιςθ 
δικαιολογθτικϊν αρχικά, και 
εγγράφωσ αν τα δικαιολογθτικά 
δεν υπάρχουν, οπότε και δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι χοριγθςθσ 
δελτίου κίνθςθσ.  

Ρλθςιζςτερο Τελωνείο 
κατά τθν είςοδο ςτθ 

χϊρα-Τμιμα 
Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 

Συναλλας-
ςόμενοσ 

(παραλαμβάνει 
Δελτίο Κίνθςθσ, 

εφόςον είναι 
δικαιοφχοσ). 

Επιςτολι 
για 

προςκό-
μιςθ 

δικαιολο-
γθτικϊν, 
εφόςον 

απαιτείται. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 ϊρα. 1 και 2. 

4. 
Ζκδοςθ Δελτίου Κίνθςθσ 
(Transit Log) ςκάφουσ 
αναψυχισ. 

Σε περίπτωςθ αποδοχισ υπαγωγισ 
ςτο κακεςτϊσ, το Δελτίο Κίνθςθσ 
(Transit Log) καταχωρείται από τον 
τελωνειακό υπάλλθλο, ςτο χϊρο 
του Τελωνείου, παρουςία του 
ςυναλλαςςόμενου, μζςω του 
υποςυςτιματοσ ειςαγωγϊν του 
ICISnet. Κατόπιν, παραδίδεται το 
Δελτίο Κίνθςθσ, ςε ζντυπθ μορφι, 
ςτον αιτοφντα.  

Ρλθςιζςτερο Τελωνείο 
κατά τθν είςοδο ςτθ 

χϊρα-Τμιμα 
Διαδικαςιϊν ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 
Συναλλας-
ςόμενοσ. 

Δελτίο 
Κίνθςθσ 
TRANSIT 

LOG. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 ϊρα. 1 και 2. 

5. 
Αίτθςθ αλλαγισ χριςτθ 
ι πλοιάρχου.   

Ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν, κατά 
περίπτωςθ, για αλλαγι χριςτθ ι 
πλοιάρχου εντόσ περιόδου 18 

Σε οποιοδιποτε 
Tελωνείο ελζγχου- 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι το 
- 

1) Αιτϊν,                      
2) αρμόδιο 

Τελωνείο, κατά 
- ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 ϊρα. 1, 2 και 4. 
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μθνϊν από τθν ζκδοςθ του Transit 
Log.  

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 
 . 

περίπτωςθ. 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

1 θμζρα. Δεν είναι 
δυνατόσ ο ακριβισ 

προςδιοριςμόσ χρόνου, ο 
οποίοσ εξαρτάται από τα  
προςκομιςκζντα από τον 

ςυναλλαςςόμενο 
ςτοιχεία-ζγγραφα, από τα 

αιτθκζντα εκ του 
Τελωνείου  επιπλζον 
ςτοιχεία και από τθν 

αλλθλογραφία με άλλεσ 
Υπθρεςίεσ-Αρχζσ. 
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2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δ.Τ.Δ.) 

2.1 Καταςτροφι υποκείμενων εμπορευμάτων 

           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρα 197 και 198 του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 

952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ 
του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) άρκρο 248 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/15 
τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 2015, για τθ 
κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων 
διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/13 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ 
κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) αρικ. Τ.4334/269/03-10-1971 (Βϋ 823) απόφαςθ του 
Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί των όρων και 
διατυπϊςεων εκποιιςεωσ, διακζςεωσ ι καταςτροφισ 
των κατά τασ διατάξεισ του Τελωνειακοφ Κϊδικοσ 
περιερχομζνων εισ τθν κυριότθτα του Δθμοςίου 
υποκείμενων εμπορευμάτων», 

4) άρκρα 37 και 48 του ν. 2960/2001 (Αϋ 265) «Εκνικόσ 
Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, 

5) αρικ. Τ2622/179/Α0019/12-06-2002 (Βϋ 797) 
απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν 
«Καταςτροφι Εμπορευμάτων – Επιτροπι άρκρου 37 
παρ. 1 του Ν.2960/2001», 

6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 
94), όπωσ ιςχφει και  

7) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) 
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
     

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνεία 

 

  
     

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Καταςτροφι υποκείμενων εμπορευμάτων. 
 

  
     

ΣΚΟΡΟΣ: 
Καταςτροφι υποκείμενων εμπορευμάτων που προςκομίηονται ςτο Τελωνείο, όταν υπάρχουν 

επαρκείσ λόγοι,  οι οποίοι τθν επιβάλλουν.  

  
     

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Καταςτροφι υποκείμενων εμπορευμάτων υπό τελωνειακι επιτιρθςθ, όταν αυτά είναι ακατάλλθλα 

για κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ι είναι αηιτθτα/κυριότθτασ Δθμοςίου εμπορεφματα, τα οποία 

δεν μποροφν να εκποιθκοφν ι να διατεκοφν, λόγω του ότι είναι ευτελοφσ αξίασ ι  ζχουν καταςτεί 

άχρθςτα. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςτροφισ  των εμπορευμάτων παφει θ τελωνειακι 

επιτιρθςθ. 

 

  
     

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ διαδικαςία εφαρμόηεται, είτε κατόπιν αιτιματοσ του ςυναλλαςομζνου, είτε οίκοκεν από πλευράσ 

του Τελωνείου, για υποκείμενα εμπορεφματα υπό τελωνειακι επιτιρθςθ. 

Θ οίκοκεν διαδικαςία καταςτροφισ με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ Αρχισ εφαρμόηεται ςε 

εμπορεφματα που είναι ακατάλλθλα για κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ι  εμπορεφματα των 

οποίων θ διατιρθςθ δθμιουργεί κινδφνουσ, κακϊσ, επίςθσ, και για αηιτθτα εμπορεφματα ι 

εμπορεφματα κυριότθτασ Δθμοςίου ευτελοφσ αξίασ ι τα οποία κατζςτθςαν άχρθςτα λόγω βλάβθσ. 

Επιπλζον, θ διαδικαςία μπορεί να εφαρμόηεται, κατ’ αναλογία, και για λοιπζσ περιπτϊςεισ 

εμπορευμάτων, όταν ειδικζσ διατάξεισ προβλζπουν τθν υποχρζωςθ καταςτροφισ τουσ, 

παραπζμποντασ ςτισ γενικζσ διατάξεισ περί καταςτροφισ του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα. 

   
     

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Θ ςυχνότθτα δεν μπορεί να εκτιμθκεί. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελε-ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο (α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποι-

θμζνο 

1.1 

ΡΕΙΡΤΩΣΗ 1 

Ραραλαβι αιτιματοσ 

καταςτροφισ υποκείμενων 

εμπορευμάτων του 

ςυναλλαςςομζνου – 

κατόχου των εμπορευμάτων. 

Ραραλαμβάνεται θλεκτρονικά 

από υπάλλθλο του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ Διαδικαςιϊν  θ 

αίτθςθ καταςτροφισ 

υποκείμενων εμπορευμάτων 

του ςυναλλαςςομζνου – 

κατόχου των εμπορευμάτων. 

Υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του 

Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- - 
Αίτθςθ 

καταςτροφισ 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - 

1.1.1 

Αποδοχι αίτθςθσ 

καταςτροφισ και λιψθ 

αρικμοφ αναφοράσ MRN. 

Θ αίτθςθ καταςτροφισ γίνεται 

αποδεκτι από τον αρμόδιο 

υπάλλθλο του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ Διαδικαςιϊν και 

τθσ αποδίδεται από το 

ςφςτθμα αρικμόσ αναφοράσ 

MRN. 

Υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του 

Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- 

Γνωςτοποίθςθ 

αρικμοφ ΜRN ςτον 

ςυναλλαςςόμενο. 

- ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - 1.1 

1.2 

ΡΕΙΡΤΩΣΗ 2 

Καταςτροφι ακατάλλθλων 

εμπορευμάτων, θ διατιρθςθ 

των οποίων δθμιουργεί 

κίνδυνο. 

Ανάλογα με τθ φφςθ των 

εμπορευμάτων, θ διατιρθςθ 

των οποίων, πικανόν, να 

δθμιουργεί κίνδυνο, 

αποςτζλλεται αίτθμα ςε 

αρμόδιο πραγματογνϊμονα 

(ιατρό, γεωπόνο, τεχνολόγο 

τροφίμων, κ.λπ.) τθσ αρμόδιασ 

Υπθρεςίασ τθσ οικείασ 

Ρεριφζρειασ ι ςε χθμικό τθσ 

οικείασ Χθμικισ Υπθρεςίασ, για 

τον ζλεγχο τθσ 

καταλλθλόλθτασ των 

εμπορευμάτων. 

Υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του 

Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

Αρμόδια Υπθρεςία 

τθσ οικείασ 

Ρεριφζρειασ, 

Οικεία Χθμικι 

Υπθρεςία. 

 

- - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - - 
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1.2.1 

Ραραλαβι τθσ 

γνωμοδότθςθσ και 

κοινοποίθςθ αυτισ ςτον 

κφριο των εμπορευμάτων. 

Ραραλαμβάνεται από 

υπάλλθλο του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ Διαδικαςιϊν θ 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

για τον ζλεγχο τθσ 

καταλλθλόλθτασ των 

εμπορευμάτων 

πραγματογνϊμονα και ςτθ 

ςυνζχεια κοινοποιείται ςτον 

κφριο των εμπορευμάτων. 

Υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του 

Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

Κοινοποίθςθ τθσ 

γνωμοδότθςθσ ςτον 

κφριο των 

εμπορευμάτων. 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1.2 

1.3 

ΡΕΙΡΤΩΣΗ 3 

Καταςτροφι αηιτθτων 

εμπορευμάτων  ι 

εμπορευμάτων κυριότθτασ 

Δθμοςίου ευτελοφσ αξίασ ι 

τα οποία ζχουν καταςτεί 

άχρθςτα. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ςυγκροτεί 

γνωμοδοτικι Επιτροπι, θ 

οποία αποφαίνεται περί τθσ  

καταςτροφισ των αηιτθτων 

εμπορευμάτων ι των 

εμπορευμάτων που ζχουν 

περιζλκει ςτθν κυριότθτα του 

Δθμοςίου και ζχουν ευτελι 

αξία ι των ειδϊν που 

κατζςτθςαν άχρθςτα και τα 

οποία ςτθ ςυνζχεια 

καταςτρζφονται κατόπιν 

γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ του Τελωνείου. 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 
. 

Γνωμοδοτικι 

Επιτροπι. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - - 

1.3.1 

Σφνταξθ γνωμοδότθςθσ από 

τθν Επιτροπι για τθν 

καταςτροφι των 

εμπορευμάτων. 

Συντάςςεται γνωμοδότθςθ 

από τθν Επιτροπι για τθν  

καταςτροφι των 

εμπορευμάτων. 

Γνωμοδοτικι 

Επιτροπι 

Καταςτροφισ 

Εμπορευμάτων. 

Εάν πρόκειται για 

βρϊςιμα, τθν 

απαγόρευςθ 

ανάλωςισ τουσ 

βεβαιϊνει όργανο 

τθσ αρμόδιασ 

υγειονομικισ 

υπθρεςίασ. 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 

Γνωμοδότθςθ 

Επιτροπισ. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - 1.3 
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2. 

Λιψθ απόφαςθσ περί τθσ 

καταςτροφισ των 

εμπορευμάτων. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ, 

λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ, 

κατά περίπτωςθ, 

γνωμοδότθςθσ (βιματα 1.2.1 ι 

1.3.1) αποφαςίηει για τθν 

καταςτροφι των 

εμπορευμάτων. 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 
- . - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 

1.2.1  ι 

1.3.1. 

3. 

Συγκρότθςθ Επιτροπισ 

Καταςτροφισ 

εμπορευμάτων. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ορίηει τα 

μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Καταςτροφισ εμπορευμάτων. 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 
- 

Υπάλλθλοι με 

ελεγκτικά 

κακικοντα, 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - 

2 

ι 

1.1.1. 

4. 
Καταχϊρθςθ πρωτοκόλλου 

καταςτροφισ. 

Καταχωρείται πρωτόκολλο 

καταςτροφισ, οίκοκεν από τθν 

Τελωνειακι Αρχι και λαμβάνει 

αρικμό αναφοράσ MRN. 

Υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν ι του 

Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- - 
Ρρωτόκολλο 

καταςτροφισ 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - 

3 

Το βιμα 4 

δεν 

εκτελείται 

όταν θ 

καταςτροφι 

γίνεται 

κατόπιν 

αιτιματοσ 

του ςυναλλα-

ςςομζνου, το 

οποίο ζχει 

γίνει 

αποδεκτό 

από το 

Τελωνείο 

(1.1.1) 

5. 

Ρραγματοποίθςθ 

καταςτροφισ 

εμπορευμάτων. 

Ρραγματοποιείται θ 

καταςτροφι των 

εμπορευμάτων, αφοφ θ 

Επιτροπι καταςτροφισ 

εμπορευμάτων ζχει ιδθ 

προβεί ςτθν επαλικευςθ και 

ςτθν καταμζτρθςθ των υπό 

καταςτροφι εμπορευμάτων, θ 

οποία γίνεται με τον πλζον 

πρόςφορο τρόπο (τεμαχιςμό, 

Επιτροπι 

Καταςτροφισ 

εμπορευμάτων. 

- - - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 4 ι 3. 
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ςφνκλιψθ, καφςθ, υγειονομικι 

ταφι απόχυςθ, κ.α.). 

6. 
Υπολείμματα, κραφςματα 

από τθν καταςτροφι. 

Τα τυχόν υπολείμματα ι τα 

κραφςματα που προκφπτουν 

από τθν καταςτροφι μποροφν 

να τεκοφν ςε ανάλωςθ ι ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία, εφόςον 

καταβλθκοφν οι αναλογοφςεσ 

δαςμοφορολογικζσ 

επιβαρφνςεισ ι να 

επανεξαχκοφν. 

Καταχϊρθςθ 

αίτθςθσ Δθλωτικοφ 

και ςτθ ςυνζχεια 

υποβολι του, κατά 

περίπτωςθ, 

προβλεπόμενου 

παραςτατικοφ από 

τον 

ςυναλλαςςόμενο. 

- - - ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - 5 

       
Σφνολο Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ δεν μπορεί να κακοριςκεί, 

δεδομζνου ότι εξαρτάται 

από τθ φφςθ και τθν ποςότθτα των 

ειδϊν προσ καταςτροφι, κακϊσ και 

λόγω τθσ εμπλοκισ και άλλων 

Υπθρεςιϊν πλθν του Τελωνείου. 
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2.2 Κακεςτϊσ δζκα (10) οριςτικισ εξαγωγισ 

            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2446/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιουλίου 
2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε λεπτομερείσ κανόνεσ 
ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2447/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 2015, 
για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

4) Κατ' εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 341/16 τθσ Επιτροπισ, τθσ 17θσ 
Δεκεμβρίου 2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε μεταβατικοφσ 
κανόνεσ για οριςμζνεσ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα για τισ 
περιπτϊςεισ που τα ςχετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ ςε 
λειτουργία και τθν τροποποίθςθ του κατ' εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 
2446/15 τθσ Επιτροπισ, 

5) αρικ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015/31-07-2015 (Βϋ1698) απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων «Υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι των 
υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ εγγράφων -Τιρθςθ αρχείου»,  

6) αρικ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΞΡΘ-Υ0) ζγγραφο τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Κοινοποίθςθ τθσ αρικ. ΔΤΔ Α 
5016701 ΕΞ 2015 απόφαςθσ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων 
"Υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ 
εξαγωγισ εγγράφων-Τιρθςθ αρχείου”»,   

7) αρικ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Θ-ΔΧ) ζγγραφο τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Εξαγωγι και ζξοδοσ εμπορευμάτων 
από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα»,  

8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

9) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23--10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία εξαγωγισ και εξόδου 

(Τελωνείο εξαγωγισ: το Τελωνείο, ςτο οποίο υποβάλλεται θ διαςάφθςθ 

εξαγωγισ για εμπορεφματα που εξζρχονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ. 

Τελωνείο εξόδου: το Τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου τα 

εμπορεφματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ και ςτο οποίο 

προςκομίηονται τα εμπορεφματα πριν εξζλκουν από το εν λόγω ζδαφοσ). 

 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Κακεςτϊσ δζκα (10) οριςτικισ εξαγωγισ. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Τιρθςθ τελωνειακϊν διατυπϊςεων για τθν εξαγωγι ενωςιακϊν 

εμπορευμάτων ςε τρίτεσ χϊρεσ.  

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ περιβάλλοντοσ για τθν τιρθςθ 

των τελωνειακϊν διατυπϊςεων εξαγωγισ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του 

υγιοφσ και νόμιμου εξαγωγικοφ εμπορίου και τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ 

των δθμοςιονομικϊν ςυμφερόντων τθσ χϊρασ και τθσ Ζνωςθσ. 
 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Το κακεςτϊσ τθσ οριςτικισ εξαγωγισ χρθςιμοποιείται όταν ενωςιακά 

εμπορεφματα πρόκειται να μεταφερκοφν ςε προοριςμό εκτόσ του 

τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Κάκε τρίμθνο υποβάλλονται περίπου 40.000 διαςαφιςεισ οριςτικισ εξαγωγισ 

ςτα τελωνεία τθσ χϊρασ.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ Χρόνοσ 

Διεκπεραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποι-

θμζνο 

1. 

Θλεκτρονικι υποβολι 

διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ. 

Ο εξαγωγζασ/νόμιμοσ αντιπρόςωπόσ του 

ςυμπλθρϊνει τα απαιτοφμενα πεδία τθσ 

διαςάφθςθσ εξαγωγισ και υποβάλλει 

θλεκτρονικά τθ διαςάφθςθ ςτο αρμόδιο 

Τελωνείο εξαγωγισ, με το μινυμα ΙΕ515 

“Διαςάφθςθ Εξαγωγισ”, μζςω του 

Υποςυςτιματοσ Εξαγωγϊν του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Τελωνείων 

(ICISnet). 

Ο εξαγωγζασ ι 

ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του υποβάλλει 

θλεκτρονικά τθ 

διαςάφθςθ ςτο 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

εξαγωγισ 

(μζςω του 

υποςυςτιματοσ 

εξαγωγϊν του 

ICISnet). 

- 
Το Τελωνείο 

εξαγωγισ. 

Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ515 

“Διαςάφθςθ 

εξαγωγισ”. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. - 

2. 

α) Αποδοχι τθσ 

διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ από το 

ςφςτθμα και απόδοςθ 

αρικμοφ αναφοράσ 

(MRN) ι 

β) Απόρριψθ τθσ 

διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ. 

Το ςφςτθμα πραγματοποιεί αυτόματα ελζγχουσ 

ςυμπλιρωςθσ των πεδίων τθσ διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ και διακρίνονται οι ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ:  

α) αν θ διαςάφθςθ ζχει ςυμπλθρωκεί ςωςτά, 

τότε γίνεται αποδεκτι και τθσ αποδίδεται MRN 

με το μινυμα IE528 “Αποδόκθκε MRN 

εξαγωγισ" ι 

β) αν δεν πλθροί τουσ όρουσ και τουσ τφπουσ 

ςυμπλιρωςθσ, θ υποβλθκείςα διαςάφθςθ 

εξαγωγισ απορρίπτεται με το μινυμα ΙΕ516 

“Απόρριψθ Διαςάφθςθσ Εξαγωγισ” και πρζπει 

να υποβλθκεί εκ νζου ζνα διορκωμζνο μινυμα 

ΙΕ 515 “Διαςάφθςθ Εξαγωγισ”. 

Το Τελωνείο 

εξαγωγισ 

(μζςω του 

υποςυςτιματοσ 

εξαγωγϊν του 

ICISnet). 

- 

Ο εξαγωγζασ ι 

ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του. 

α) Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ528 

“Αποδοχι 

Διαςάφθςθσ 

Εξαγωγισ” ι 

β) Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ516 

“Απόρριψθ 

Διαςάφθςθσ 

Εξαγωγισ”. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 1 

3. 
Διενζργεια ανάλυςθσ 

κινδφνων. 

Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ και τθν 

απόδοςθ MRN, το υποςφςτθμα Ανάλυςθσ 

Κινδφνου του ICISnet πραγματοποιεί αυτόματα 

ανάλυςθ κινδφνου για τθν απόδοςθ κοινοτικοφ 

Το Υποςφςτθμα 

Λιψθσ 

Αποφάςεων και 

Ανάλυςθσ 

- 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν 

- ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 2 
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και εκνικοφ αποτελζςματοσ ανάλυςθσ κινδφνου. 

Θ διαςάφθςθ ενθμερϊνεται αυτόματα με το 

αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου (χαμθλισ ι 

μεςαίασ ι υψθλισ επικινδυνότθτασ) και 

εμφανίηεται ςτο Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ 

Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν και Υποκζςεων (οκόνθ 

επόπτθ). 

Κινδφνου (DSS) 

του ICISnet. 

ι του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

4.1 

Δρομολόγθςθ τθσ 

διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ για τθν 

πραγματοποίθςθ 

ελζγχου. 

Εφόςον, ο βακμόσ επικινδυνότθτασ απαιτεί 

επαλικευςθ τθσ διαςάφθςθσ, είτε με ζλεγχο 

εγγράφων, είτε με φυςικό ζλεγχο: 

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Διαδικαςιϊν ι 

του Τμιματοσ που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διαδικαςιϊν εκδίδει από το ςφςτθμα 

εντολι ελζγχου και ορίηει ελεγκτι για τθν 

πραγματοποίθςθ του ανωτζρω ελζγχου.  

β) Με τθν αποκικευςθ ςτο ςφςτθμα τθσ 

εντολισ ελζγχου και τθν απόδοςθ αρικμοφ 

εντολισ, ενθμερϊνεται αυτόματα θ διαςάφθςθ 

και ο διαςαφιςτισ ενθμερϊνεται για τθ 

διενζργεια και το είδοσ του ελζγχου με το 

μινυμα IΕ560 "Γνωςτοποίθςθ απόφαςθσ 

ελζγχου εξαγωγισ". Στθν περίπτωςθ  

διενζργειασ ελζγχου εγγράφων, τα 

υποςτθρικτικά ζγγραφα τθσ διαςάφθςθσ 

υποβάλλονται θλεκτρονικά, εκτόσ από τα Δελτία 

Ρλθροφοριϊν (INF), τα πιςτοποιθτικά 

κυκλοφορίασ και τισ άδειεσ διζλευςθσ (διμερείσ, 

transit, τριγωνικζσ, άδειεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Διάςκεψθσ Υπουργϊν Μεταφορϊν (Ε.Δ.Υ.Μ.)). 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν 

ι του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- 

α) Ο οριηόμενοσ 

ελεγκτισ 

 β) Ο εξαγωγζασ 

ι ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του. 

α) Εντολι ελζγχου 

β)Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ560 

“Γνωςτοποίθςθ 

Απόφαςθσ 

Ελζγχου 

Εξαγωγισ” (με τον 

κωδικό “1”, αν 

πρόκειται για 

φυςικό ζλεγχο και 

με τον κωδικό 

“0”, αν πρόκειται 

για ζλεγχο 

εγγράφων). 

α) ΟΧΙ 

β) ΟΧΙ 

α) ΝΑΙ 

β) ΝΑΙ 
ΝΑΙ Αμζςωσ. 3 

4.1.1 

Ρραγματοποίθςθ 

ελζγχου και 

καταχϊρθςθ 

αποτελεςμάτων 

ελζγχου. 

 Ο οριηόμενοσ ελεγκτισ πραγματοποιεί τον 

ζλεγχο και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 

καταχωρεί ςτο ςφςτθμα τα αποτελζςματα 

ελζγχου. Διακρίνονται οι ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ:  

α) Αν δεν διαπιςτωκοφν κακόλου διαφορζσ (ςε 

ςχζςθ με τα δθλωκζντα ςτθ διαςάφθςθ) ι οι 

διαπιςτωκείςεσ διαφορζσ δεν είναι μείηονοσ 

ςθμαςίασ και, επομζνωσ, δεν εμποδίηουν τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ, το Τελωνείο 

εξαγωγισ χορθγεί ςτον εξαγωγζα ι ςτον νόμιμο 

Ο οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 
- 

Ο εξαγωγζασ ι 

ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του. 

α) Συνοδευτικό 

Ζγγραφο 

Εξαγωγισ 

/Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ529 

"Απελευκζρωςθ 

προσ εξαγωγι" 

β) Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ551 

”Μθ 

απελευκζρωςθ 

α) ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ 

β) ΟΧΙ 

α) ΟΧΙ/ 

ΝΑΙ 

β) ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ο χρόνοσ δεν 

μπορεί να 

κακοριςτεί διότι 

κυμαίνεται ανάλογα 

με τισ ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ και 

παραμζτρουσ (π.χ. 

είδοσ ελζγχου, 

είδοσ 

εμπορεφματοσ, 

ποςότθτα, κ.λπ.). 

4.1 
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αντιπρόςωπο άδεια παραλαβισ των 

εμπορευμάτων. Θ άδεια παραλαβισ ςυνίςταται 

ςτο Συνοδευτικό Ζγγραφο Εξαγωγισ (Σ.Ε.Ε.), το 

οποίο εκτυπϊνεται από το πλθροφοριακό 

ςφςτθμα του Τελωνείου και ςυνοδεφει τθν 

αποςτολι μζχρι το Τελωνείο εξόδου. Εφόςον, 

ςυντρζχει περίπτωςθ, επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Στον εξαγωγζα ι 

ςτον νόμιμο αντιπρόςωπο αποςτζλλεται το 

μινυμα ΙΕ529 "Απελευκζρωςθ προσ εξαγωγι". 

β) Αν διαπιςτωκοφν ςοβαρζσ παρατυπίεσ που 

εμποδίηουν τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ 

(π.χ. λακρεμπορία, εμπορεφματα ακατάλλθλα 

για εξαγωγι, κ.λπ.), τότε θ εξαγωγι 

απαγορεφεται και ο εξαγωγζασ ι ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ του ενθμερϊνεται με το μινυμα 

ΙΕ551 "Μθ απελευκζρωςθ για εξαγωγι". 

για εξαγωγι”. 

4.2 

Δρομολόγθςθ τθσ 

διαςάφθςθσ για μθ 

πραγματοποίθςθ 

ελζγχου - Τελωνιςμόσ 

κατά διλωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που το Υποςφςτθμα τθσ 

Ανάλυςθσ Κινδφνου αποδίδει ςτθ διαςάφθςθ 

χαμθλό βακμό επικινδυνότθτασ, το Τελωνείο 

αποδζχεται τθ διλωςθ του διαςαφιςτι και θ 

διαςάφθςθ δρομολογείται "κατά διλωςθ". 

Εκδίδεται το Συνοδευτικό Ζγγραφο Εξαγωγισ, 

αποςτζλλεται το μινυμα ΙΕ529 "Απελευκζρωςθ 

προσ εξαγωγι" ςτον  εξαγωγζα ι ςτον νόμιμο 

αντιπρόςωπό του και απελευκερϊνονται 

αμζςωσ τα εμπορεφματα. 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν 

ι του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- 

Ο εξαγωγζασ ι 

ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του. 

Ζκδοςθ 

Συνοδευτικοφ 

Εγγράφου 

Εξαγωγισ 

/Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ529 

"Απελευκζρωςθ 

προσ εξαγωγι". 

ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ/ΝΑΙ ΝΑΙ Ζωσ 15 λεπτά. 3 

5. 

Αποςτολι ςτοιχείων 

αναμενόμενθσ 

εξαγωγισ ςτο 

δθλωκζν Τελωνείο 

εξόδου. 

Με τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων 

εξαγωγισ, αποςτζλλεται αυτόματα ςτο 

δθλωκζν Τελωνείο εξόδου θ τρζχουςα 

αποδεκτι εκδοχι τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ, με 

το μινυμα ΙΕ501 “Στοιχεία Αναμενόμενθσ 

Εξαγωγισ”. 

Το Τελωνείο 

εξαγωγισ 

(μζςω του 

υποςυςτιματοσ 

εξαγωγϊν του 

ICISnet). 

- 
Το Τελωνείο 

εξόδου. 

Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ501 

“Στοιχεία 

Αναμενόμενθσ 

Εξαγωγισ”. 

OXI NAI NAI Αμζςωσ. 4.1.1 ι 4.2. 

6. 
Άφιξθ ςτο Τελωνείο 

εξόδου. 

Με τθν άφιξθ των εμπορευμάτων ςτο ςθμείο 

εξόδου υποβάλλεται ςτο Τελωνείο εξόδου, είτε 

από τον εξαγωγζα /νόμιμο αντιπρόςωπό του,  

είτε από τον μεταφορζα, το μινυμα IE507 

“Άφιξθ ςτo ςθμείο εξόδου". Θ υποβολι του 

μθνφματοσ ΙΕ507 είναι υποχρεωτικι ςτισ 

περιπτϊςεισ που τα εμπορεφματα 

Ο εξαγωγζασ ι 

ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του ι ο 

μεταφορζασ 

υποβάλλει το 

μινυμα 

- 
Το Τελωνείο 

εξόδου. 

Θλεκτρονικό 

μινυμα IE507 

“Άφιξθ ςτο 

ςθμείο εξόδου”. 

OXI NAI NAI Αμζςωσ. 5 
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εγκαταλείπουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ, καλαςςίωσ ι αεροπορικϊσ, ενϊ ςτισ 

περιπτϊςεισ που θ ζξοδοσ πραγματοποιείται 

από χερςαίο Τελωνείο εξόδου, θ υποβολι του 

ΙΕ507 δεν είναι υποχρεωτικι και το Τελωνείο 

εξόδου ανακτά τθ διαςάφθςθ εξαγωγισ από το 

ςφςτθμα. 

γνωςτοποίθςθσ 

άφιξθσ ςτο 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

εξόδου. 

7.1 

Ρραγματοποίθςθ 

ελζγχου κατά τθν 

ζξοδο. 

Αν τα εμπορεφματα επιλεγοφν για ζλεγχο κατά 

τθν ζξοδο (λαμβανομζνων υπόψθ των 

αποτελζςματων τθσ ανάλυςθσ κινδφνου ι άλλα 

πραγματικά περιςτατικά ι ενθμερϊςεισ), ο 

εξαγωγζασ ι ο νόμιμοσ αντιπρόςωπόσ του ι ο 

μεταφορζασ ενθμερϊνεται με το μινυμα ΙΕ561 

“Γνωςτοποίθςθ απόφαςθσ ελζγχου εξόδου ” και 

διακρίνονται οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Αν κατά τον ζλεγχο δεν διαπιςτωκοφν 

διαφορζσ που απαγορεφουν τθν ζξοδο, τα 

εμπορεφματα απελευκερϊνονται και ο 

εξαγωγζασ ι ο νόμιμοσ αντιπρόςωποσ ι ο 

μεταφορζασ ενθμερϊνεται με το μινυμα ΙΕ525 

“Γνωςτοποίθςθ απελευκζρωςθσ προσ ζξοδο”. 

β) Αν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν διαφορζσ 

που δεν επιτρζπουν τθν ζξοδο (π.χ. διαφορζσ 

ςτθ φφςθ των εμπορευμάτων ζναντι εκείνων 

που περιλαμβάνονται ςτθ διαςάφθςθ, πράξεισ 

λακρεμπορίασ, κ.λπ.), το Τελωνείο εξόδου 

απαγορεφει τθν ζξοδο και ο εξαγωγζασ ι ο 

νόμιμοσ αντιπρόςωποσ ι ο μεταφορζασ 

ενθμερϊνεται με το μινυμα ΙΕ522 “Απόρριψθ 

απελευκζρωςθσ προσ ζξοδο”. 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν 

ι του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν 

και ο 

οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 

- 

Ο εξαγωγζασ 

/νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του ι ο 

μεταφορζασ. 

Θλεκτρονικό 

μινυμα IE561 

“Γνωςτοποίθςθ 

απόφαςθσ 

ελζγχου εξόδου” 

και: 

α) Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ525 

“Γνωςτοποίθςθ 

απελευκζρωςθσ 

προσ ζξοδο” 

β) Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ522 

“Απόρριψθ 

απελευκζρωςθσ 

προσ ζξοδο”. 

OXI NAI NAI 

Ο χρόνοσ δεν 

μπορεί να 

κακοριςτεί διότι 

κυμαίνεται ανάλογα 

με τισ ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ και 

παραμζτρουσ (π.χ. 

είδοσ ελζγχου, 

είδοσ 

εμπορεφματοσ, 

ποςότθτα, κ.λπ.). 

6 

7.2 

Μθ πραγματοποίθςθ 

ελζγχου κατά τθν 

ζξοδο. 

 Αν τα εμπορεφματα δεν επιλεγοφν για ζλεγχο 

κατά τθν ζξοδο, τότε απελευκερϊνονται 

αμζςωσ  και ο εξαγωγζασ ι ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ του ι ο μεταφορζασ 

ενθμερϊνεται με το μινυμα ΙΕ525 

“Γνωςτοποίθςθ απελευκζρωςθσ προσ ζξοδο”. 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν 

ι του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διαδικαςιϊν. 

- 

Ο εξαγωγζασ ι 

ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του ι ο 

μεταφορζασ. 

Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ525 

“Γνωςτοποίθςθ 

απελευκζρωςθσ 

προσ ζξοδο”. 

OXI NAI NAI Αμζςωσ. 6 
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8. 

Αποςτολι 

αποτελεςμάτων 

εξόδου (επιβεβαίωςθ 

τθσ εξόδου) ςτο 

Τελωνείο εξαγωγισ. 

Το Τελωνείο εξόδου ενθμερϊνει το Τελωνείο 

εξαγωγισ με το μινυμα ΙΕ 518 "Αποτελζςματα 

εξόδου" ςχετικά με τθν ζξοδο ι μθ των 

εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ. Αν το Τελωνείο εξόδου βρίςκεται ςε 

λιμζνα/αερολιμζνα τθσ χϊρασ, για τθν 

αποςτολι του μθνφματοσ επιβεβαίωςθσ τθσ 

εξόδου (ΙΕ518) απαιτείται θ προςκόμιςθ 

φορτωτικϊν εγγράφων από τισ 

ναυτιλιακζσ/αεροπορικζσ εταιρείεσ. 

Τελωνείο 

εξόδου 

(μζςω του 

υποςυςτιματοσ 

εξαγωγϊν του 

ICISnet). 

- 
Τελωνείο 

εξαγωγισ. 

Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ518 

“Αποτελζςματα 

εξόδου ”. 

OXI NAI NAI 

Το αργότερο τθν 

επόμενθ εργάςιμθ 

θμζρα μετά τθν 

ζξοδο ι τθν 

απαγόρευςθ τθσ 

εξόδου, εκτόσ αν το 

Τελωνείο εξόδου 

βρίςκεται ςε 

λιμζνα/ αερολιμζνα 

τθσ χϊρασ, οπότε θ 

αποςτολι του 

μθνφματοσ 

επιβεβαίωςθσ τθσ 

εξόδου (ΙΕ518) 

γίνεται όταν 

προςκομιςτοφν τα 

φορτωτικά ζγγραφα 

από τισ ναυτιλιακζσ 

/αεροπορικζσ  

εταιρείεσ και 

ταυτοποιθκεί ο 

MRN τθσ 

διαςάφθςθσ από 

τον αρμόδιο 

υπάλλθλο του 

Τελωνείου εξόδου. 

7.1 ι 7.2. 

9. 

Γνωςτοποίθςθ 

ολοκλιρωςθσ τθσ 

εξαγωγισ ςτον 

εξαγωγζα. 

Πταν λαμβάνεται μινυμα ΙΕ518 "Αποτελζςματα 

εξόδου", με το οποίο επιβεβαιϊνεται θ ζξοδοσ 

των εμπορευμάτων χωρίσ διαφορζσ, 

αποςτζλλεται αυτόματα από το Τελωνείο 

εξαγωγισ ςτον εξαγωγζα ι ςτον νόμιμο 

αντιπρόςωπό του το μινυμα ΙΕ599 

"Γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ τθσ εξαγωγισ”. 

Πταν θ ζξοδοσ των εμπορευμάτων 

επιβεβαιϊνεται (μζςω του μθνφματοσ ΙΕ518) με 

ελάςςονεσ διαφορζσ, θ αποςτολι του 

μθνφματοσ ΙΕ599 “Γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ 

τθσ εξαγωγισ” δεν γίνεται αυτόματα, αλλά 

αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι διαφορζσ που 

διαπιςτϊκθκαν κατά τθν ζξοδο και γίνουν οι 

Το Τελωνείο 

εξαγωγισ 

(μζςω του 

υποςυςτιματοσ 

εξαγωγϊν του 

ICISnet). 

- 

Ο εξαγωγζασ ι 

ο νόμιμοσ 

αντιπρόςωπόσ 

του. 

Θλεκτρονικό 

μινυμα ΙΕ599 

“Γνωςτοποίθςθ 

ολοκλιρωςθσ τθσ 

εξαγωγισ”. 

OXI NAI NAI 

Αμζςωσ, εφόςον 

ζχει λθφκεί ΙΕ518, 

που επιβεβαιϊνει 

τθν ζξοδο χωρίσ 

διαφορζσ. Μετά τισ 

τυχόν αναγκαίεσ 

τροποποιιςεισ 

πεδίων τθσ 

διαςάφθςθσ από το 

Τελωνείο εξαγωγισ, 

εφόςον ζχει λθφκεί 

ΙΕ518, που 

επιβεβαιϊνει τθν 

ζξοδο με ελάςςονεσ 

8 
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τυχόν αναγκαίεσ τροποποιιςεισ των 

αντίςτοιχων πεδίων τθσ διαςάφθςθσ από το 

Τελωνείο εξαγωγισ. 

διαφορζσ. 

      

Σφνολο Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ μιασ εξαγωγισ δεν μπορεί να 

προςδιοριςτεί, διότι αποτελεί ςυνδυαςμό πολλϊν παραμζτρων, όπωσ, 

το είδοσ των εμπορευμάτων, ο τρόποσ μεταφοράσ τουσ ςτα ςφνορα, το 

τελικό μζςο μεταφοράσ, με το οποίο τα εμπορεφματα διζρχονται τα 

ςφνορα (π.χ. ζξοδοσ από λιμζνεσ/αερολιμζνεσ), θ διεξαγωγι ι μθ 

ελζγχων, κ.λπ. 
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2.3 Συλλογι-παραλαβι, μεταφορά, επεξεργαςία και διάκεςθ αποβλιτων υγρϊν καυςίμων (SLOPS) και Αποβλιτων Λιπαντικϊν Ελαίων (Α.Λ.Ε.) που παράγονται από τθν κίνθςθ 

και λειτουργία των πλοίων. 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ  9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ 
Κϊδικα, 

2) Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2446/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιουλίου 
2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ 
με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2447/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 2015, 
για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του 
Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

4) Διεκνισ Σφμβαςθ Marpol 73/78 για τθν αποφυγι ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από 
πλοία, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

5) παρ.3 του άρκρου 33 και  παρ. 2 του άρκρου 179 του ν. 2960/2001 (Αϋ 265) 
«Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», 

6) ν. 4042/2012 (Αϋ 24) «Νομικι προςταςία του περιβάλλοντοσ – Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων – 
Εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2008/98/ΕΚ- φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ», 

7) άρκρο 25 του ν.2859/2000 (Αϋ248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 
8) π.δ. 82/2004 (Αϋ64) «Αντικατάςταςθ τθσ 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Κακοριςμόσ 

μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων» (Βϋ40). 
«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Aποβλιτων 
Λιπαντικϊν Ελαίων», 

9) αρικ. 2000/59/ΕΚ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
27θσ Νοεμβρίου 2000, ςχετικά με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ 
αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου - Διλωςθ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 332 τθσ 
28.12.2000), όπωσ ζχει τροποποιθκεί (ωσ προσ το παράρτθμα ΙΙ) με τθν Οδθγία 
2007/71/ΕΚ (L329/12-12-2007), 

10) αρικ. 2000/532/ΕΚ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ (L 226.2000)  όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
με τθ νεότερθ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2014/955/ΕΕ ςχετικά με τον κατάλογο των 
αποβλιτων, 

11) αρικ. 2008/98/ΕΚ Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
19θσ Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλθτα και τθν κατάργθςθ οριςμζνων οδθγιϊν (ΕΕ 
L312/22-11-2008), 

12) άρκρα  2,3,10 και 16 τθσ αρικ. Θ.Ρ. 13588/725/2006 (Βϋ383) κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν – Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων – Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν – Εμπορικισ Ναυτιλίασ 
«Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ “για επικίνδυνα απόβλθτα» 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

α) Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ, για τθν ζγκριςθ υπαγωγισ των εταιριϊν ςτθ 
διαδικαςία που κακορίηεται με τθν απόφαςθ. 
β) Τελωνεία, για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ οριηόμενθσ 
διαδικαςίασ. 

 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Συλλογι-παραλαβι, μεταφορά, επεξεργαςία και διάκεςθ αποβλιτων 
υγρϊν καυςίμων (SLOPS) και Αποβλιτων Λιπαντικϊν Ελαίων (Α.Λ.Ε.)  που 
παράγονται από τθν κίνθςθ και λειτουργία  των πλοίων. 

 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Θ αςφαλισ και ταχεία διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ. 

Θ  εναρμόνιςθ με τισ ενωςιακζσ και εκνικζσ διατάξεισ τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ. 

Θ διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων. 

 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Απλζσ και ςφγχρονεσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ που να διεκπεραιϊνονται 
με ταχφτθτα για τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, με τθν 
παράλλθλθ διαςφάλιςθ των δθμοςιονομικϊν ςυμφερόντων. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ ςυλλογι-παραλαβι των αποβλιτων υγρϊν καυςίμων (SLOPS) και 
αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων  που παράγονται από τθν κίνθςθ και 
λειτουργία των πλοίων, από τουσ  φορείσ διαχείριςθσ του λιμζνα ι τουσ 
αναδόχουσ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, γίνεται ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ από εταιρίεσ που είναι 
κατάλλθλα αδειοδοτθμζνεσ από τθν χωρικά αρμόδια Τελωνειακι 
Ρεριφζρεια. Με τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία 
κακορίηεται το Τελωνείο παραλαβισ και ελζγχου. Θ εταιρεία ςυλλογισ-
παραλαβισ αποβλιτων ενθμερϊνει το Τελωνείο Ραραλαβισ τουλάχιςτον 
24 ϊρεσ πριν τθν επικείμενθ παραλαβι με τθν αποςτολι του εντφπου 
«Διλωςθ παραλαβισ». Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ 
υποβάλλεται ςτο αρμόδιο Τελωνείο Ραραλαβισ θ «Απόδειξθ Ραραλαβισ» 
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που επζχει κζςθ διαςάφθςθσ για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία των 
ςυλλεγόμενων αποβλιτων και τθ κζςθ τουσ ταυτόχρονα ςε κακεςτϊσ 
εναποκικευςθσ , προκειμζνου για τθν απαλλαγι και τθν περαιτζρω 
παρακολοφκθςθ, όςον αφορά τον Φ.Ρ.Α. ειςαγωγισ. Τα απόβλθτα τόςο 
μετά τθ ςυλλογι τουσ, όςο και μετά τθν επεξεργαςία τουσ λαμβάνουν τουσ 
προςικοντεσ ανάλογα με το είδοσ τουσ  προοριςμοφσ. Με τθ λιψθ των 
προοριςμϊν αυτϊν, λιγει το κακεςτϊσ τθσ εναποκικευςθσ αποβλιτων και 
ο Φ.Ρ.Α. & ο Ε.Φ.Κ. βεβαιϊνεται και ειςπράττεται ι απαλλάςςεται κατά 
περίπτωςθ με τθν υποβολι του προβλεπόμενου τελωνειακοφ 
παραςτατικοφ. Οι εταιρείεσ ςυλλογισ-μεταφοράσ κακϊσ και οι εταιρείεσ 
επεξεργαςίασ των αποβλιτων τθροφν λογιςτικι αποκικθ ςε Ειδικό Βιβλίο 
Αποκικθσ, το οποίο αποτελεί το βαςικό μζςο για τθν τελωνειακι 
παρακολοφκθςθ και επιτιρθςθ των εν λόγω αποβλιτων. 
Στο πεδίο εφαρμογισ τθσ απόφαςθσ εμπίπτει και θ ειςαγωγι από τρίτεσ 
χϊρεσ αποβλιτων υγρϊν καυςίμων (SLOPS) και αποβλιτων λιπαντικϊν 
ελαίων (Α.Λ.Ε.), εφόςον μπορεί να αποδειχτεί από νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα ότι τα εν λόγω απόβλθτα παράγονται από τθν κίνθςθ και 
λειτουργία των πλοίων και θ μεταφορά τουσ ζγινε από κατάλλθλα 
αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ. 

του Συμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
19396/1546/1997 (Β’ 604), 

13) αρικ. 8111.1/41/09/2009 (Βϋ412) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν – 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν – Ανάπτυξθσ - Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων – Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
«Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων που 
παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ 
τθσ υπ’ αρικμ. 2007/71/ΕΚ οδθγίασ. Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 3418/07/02 
(ΦΕΚ 712 Βϋ) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων 
φορτίου», 

14) αρικ. οικ.62952/5384/2016 (Βϋ 4326)  κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν – 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  - Υγείασ – Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ – Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν  – Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδίου 
Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΕΣΔΕΑ), ςφμφωνα με το άρκρο 31 του 
ν.4342/2015», 

15) αρικ. 8136.16/01/16/13-02-2014 μόνιμθ εγκφκλιοσ  τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Λιμζνων, Λιμενικισ Ρολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων (ΓΓΛΛΡΝΕ)  για τισ 
Λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου -3θ 
(2013), «Εφαρμογι διατάξεων τθσ ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Βϋ412/06-03-2009 
ςχετικά με τα μζτρα και τουσ όρουσ για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

16) αρικ. ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 2018/13-02-2018 (Βϋ 572) απόφαςθ του Διοικθτι 
Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ των οργάνων και τθσ διαδικαςίασ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ 
του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτα προϊόντα των παραγράφων 4,5 και 6 του άρκρου 73, 
του ν. 2960/2001, που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ι διατίκενται προσ πϊλθςθ 
ι χρθςιμοποιοφνται ωσ καφςιμα κζρμανςθσ ι κινθτιρων, 

17) αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2744) απόφαςθ του Υφυπουργοφ 
Οικονομικϊν (Α.Υ.Ο. ) «Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ 
άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωςθσ», 

18) αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Βϋ2745) απόφαςθ του Διοικθτι  
Α.Α.Δ.Ε., «Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ άδειασ 
φορολογικισ αποκικθσ, τθν παρακολοφκθςθ και τθ λειτουργία αυτισ». 

19) αρικ. 93237/22-8-1979κοινι υπουργικι απόφαςθ  (Κ.Υ.Α.), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε 
με τθν αρικμ.πρωτ. 23522/21-4-1986 Κ.Υ.Α. περί ανταλλαγισ ελαιϊδουσ 
υπολείμματοσ πετρελαϊκισ βάςεωσ, που προζρχεται από πετρελαιοειδι κατάλοιπα 
δεξαμενοπλοίων με πετρζλαιο εξωτερικισ καφςεωσ μαηοφτ και πετρζλαιο 
εςωτερικισ καφςεωσ ντιηελ, 

20) αρικ. οικ. 6633/398/60179/5214,31951/3186/07-02-2017 ζγγραφο του Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΡ.Ε.Κ.Α.) «Διαχείριςθ 
αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων και υγρϊν καυςίμων (SLOPS) που προζρχονται από 
πλοία», 

21) αρικ. Α.1237/2019 (Β’ 2927) απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., «Τελωνειακι 
διαδικαςία ςυλλογισ – παραλαβισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ 

  
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Δεν μποροφν να εξαχκοφν ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, γιατί θ διαδικαςία δεν 

ζχει ενταχκεί ςτο  ICISnet, ενϊ ταυτόχρονα  εφαρμόηεται, ειδικότερα  το 

ςτάδιο τθσ ςυλλογισ, ςχεδόν από όλα  τα Τελωνεία ςτθν χωρικι 

αρμοδιότθτα των οποίων λειτουργοφν λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 

παραλαβισ. 
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αποβλιτων υγρϊν καυςίμων (SLOPS) και αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων (ΑΛΕ) που 
παράγονται από τθν κίνθςθ και λειτουργία των πλοίων», 

22) αρικ. Ε. 2139/16-07-2019  εγκφκλιοσ του Διοικθτι  Α.Α.Δ.Ε., «Κοινοποίθςθ τθσ 
αρικμ. Α.1237/2019  ΦΕΚ 2927/Β/12.07.2019, ΑΔΑ: Ω8ΞΛ46ΜΡ3Η-ΧΟΒ) απόφαςθ 
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. με κζμα “Τελωνειακι διαδικαςία ςυλλογισ – παραλαβισ, 
μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αποβλιτων υγρϊν καυςίμων (SLOPS) και 
αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από τθν κίνθςθ και 
λειτουργία των πλοίων”», 

23) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

24) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-
μενεσ 

Εξωτερικζσ 
τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 
Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ Ηλεκτρονικι 
Τυπο-
ποιθ-
μζνο 

1. 

Ραραλαβι 
Διλωςθσ 
Ραραλαβισ. 
 
 

Το Τελωνείο Ραραλαβισ ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα  του οποίου λειτουργοφν 
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ για τθ 
ςυλλογι-παραλαβι των αποβλιτων, 
παραλαμβάνει από τθν εταιρεία 
ςυλλογισ-παραλαβισ αποβλιτων το 
ζντυπο «Διλωςθ Ραραλαβισ».* 

 
Τελωνείο 

Ραραλαβισ ςτθ 
χωρικι 

αρμοδιότθτα του 
οποίου 

λειτουργοφν 
λιμενικζσ 

εγκαταςτάςεισ  
για τθ ςυλλογι-
παραλαβι των 

αποβλιτων- 
Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 
Τμιμα που αςκεί 
τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν. 

 
 
 

- - 

Διλωςθ Ραραλαβισ 
απόβλθτων υγρϊν 
καφςιμων (SLOPS) 

και αποβλιτων 
λιπαντικϊν ελαίων 

που παράγονται 
από τθν κίνθςθ και 

λειτουργιά των 
πλοίων. 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
Αποςτολι 

μζςω 
τθλεομοιο- 

τυπίασ (fax) ι 
θλεκτρονικοφ 

ταχυδρο-
μείου (email). 

ΝΑΙ - 
 

2. 

Καταχϊριςθ τθσ 
«Διλωςθσ 
Ραραλαβισ» και 
ενθμζρωςθ τθσ 
εταιρίασ 
ςυλλογισ 
παραλαβισ για 
τον αρικμό 
καταχϊρθςθσ 
τθσ Διλωςθσ. 

Θ διλωςθ παραλαβισ καταχωρείται 
ςε Ειδικό Βιβλίο ςτο Τελωνείο 
Ραραλαβισ με αρίκμθςθ και 
φυλάςςεται ςτο Τελωνείο 
προκειμζνου να γίνονται 
διαςταυρωτικοί ζλεγχοι και ζλεγχοι εκ 
των υςτζρων.  
Το Τελωνείο Ραραλαβισ ενθμερϊνει 
άμεςα τθν εταιρεία ςυλλογισ-
παραλαβισ και μεταφοράσ των 
αποβλιτων για τον αρικμό 
καταχϊρθςθσ τθσ Διλωςθσ. 

Τελωνείο 
Ραραλαβισ-  

Τμιμα 
Διαδικαςιϊν ι το 
Τμιμα  που αςκεί 
τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν. 

 
 
 
 

- 

Θ εταιρία 
ςυλλογισ-

παραλαβισ και 
μεταφοράσ των 

αποβλιτων. 

Διλωςθ 
Ραραλαβισ. 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
Αποςτολι 

μζςω 
τθλεομοιο- 

τυπίασ (fax) ι 
θλεκτρονικοφ 

ταχυδρο- 
μείου (email) 

τθσ 
υπογεγραμ-

μζνθσ και 
πρωτοκολ-

λθμζνθσ 
διλωςθσ 

παραλαβισ. 

ΝΑΙ 

Άμεςα 
(με τθν 

υποβολι τθσ 
Διλωςθσ 

Ραραλαβισ, 
εντόσ του 
ωραρίου 

λειτουργίασ 
του 

Τελωνείου). 

1 
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3. 
Ραραλαβι τθσ 
«Απόδειξθσ 
Ραραλαβισ». 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυλλογισ-
παραλαβισ των αποβλιτων 
παραλαμβάνεται από το αρμόδιο 
Τελωνείο θ «Απόδειξθ/Αποδείξεισ 
Ραραλαβισ Αποβλιτων υγρϊν 
καυςίμων (SLOPS) και αποβλιτων 
λιπαντικϊν ελαίων (Α.Λ.Ε.) που 
παράγονται από τθν κίνθςθ και 
λειτουργία των πλοίων». 
Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ 
ειςαγωγισ αποβλιτων υγρϊν 
καυςίμων (SLOPS) και αποβλιτων 
λιπαντικϊν ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τρίτεσ 
χϊρεσ, επιςυνάπτονται, ςτθν Απόδειξθ 
Ραραλαβισ των Αποβλιτων που 
υποβάλλεται ςτο Τελωνείο 
Ραραλαβισ, τα ζντυπα που 
προβλζπονται από τον Κανονιςμό 
1013/2006 για τθ διαςυνοριακι 
μεταφορά των αποβλιτων, κακϊσ και 
τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
(άδειεσ /ςυμβάςεισ), για τθ 
δραςτθριότθτα τθσ ςυλλογισ και 
μεταφοράσ αποβλιτων που 
παράγονται από τθν κίνθςθ και 
λειτουργία των πλοίων. 

Τελωνείο 
Ραραλαβισ ςτθ 

χωρικι 
αρμοδιότθτα του 

οποίου 
λειτουργοφν 

λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ 
για τθ ςυλλογι-
παραλαβι των 

αποβλιτων- 
Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 
Τμιμα  που αςκεί 
τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν. 

 
 

- 
 

Απόδειξθ/ 
Αποδείξεισ 
Ραραλαβισ 

Αποβλιτων υγρϊν 
καυςίμων (SLOPS) 

και αποβλιτων 
λιπαντικϊν ελαίων 

(Α.Λ.Ε.) που  
παράγονται από τθν 

κίνθςθ και 
λειτουργία των 

πλοίων. 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
Αποςτολι 

μζςω 
τθλεομοιο 

τυπίασ (fax) ι 
θλεκτρονικοφ 

ταχυδρο- 
μείου (email). 

ΝΑΙ Άμεςα. 2 

4. 

Καταχϊριςθ τθσ 
«Απόδειξθσ 
Ραραλαβισ» και 
ενθμζρωςθ του 
Τελωνείου 
Ελζγχου. 

Θ Απόδειξθ/Αποδείξεισ Ραραλαβισ 
Αποβλιτων καταχωρείται ςε Ειδικό 
Βιβλίο του Τελωνείου Ραραλαβισ, 
λαμβάνει/νουν τον ίδιο αρικμό 
καταχϊρθςθσ με τθ «Διλωςθ 
παραλαβισ αποβλιτων υγρϊν 
καυςίμων (SLOPS) και αποβλιτων 
λιπαντικϊν ελαίων  που  παράγονται 
από τθν κίνθςθ και λειτουργία των 
πλοίων».  
Με τθν καταχϊρθςι τουσ, το Τελωνείο 
Ραραλαβισ ενθμερϊνει μζςω 
τθλεομοιοτυπίασ (fax) ι θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (email) το Τελωνείο 
Ελζγχου για τισ ποςότθτεσ των 
αποβλιτων που ζχουν παραλθφκεί 
και τισ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ κα 
μεταφερκοφν προκειμζνου να 
γίνονται διαςταυρωτικοί ζλεγχοι και 
ζλεγχοι εκ των υςτζρων.** 

Τελωνείο 
Ραραλαβισ ςτθ 

χωρικι 
αρμοδιότθτα του 

οποίου 
λειτουργοφν 

λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ 
για τθ ςυλλογι-
παραλαβι των 

αποβλιτων- 
Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 
Τμιμα που αςκεί 
τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν. 

 
 

- 

1) Τελωνείο 
Ελζγχου-Τμιμα 
Διαδικαςιϊν ι 
το Τμιμα που 

αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ 
του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν 

 
2) Εταιρία 
ςυλλογισ-

παραλαβισ και 
μεταφοράσ των 

αποβλιτων. 
 

Θ Απόδειξθ/ 
Αποδείξεισ 

Ραραλαβισ που 
υποβλικθκε ςτο 

προθγοφμενο 
ςτάδιο. 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
το Τελωνείο 
Ραραλαβισ 
ενθμερϊνει 

μζςω 
τθλεομοιο-

τυπίασ (fax) ι 
θλεκτρονικοφ 

ταχυδρο-
μείου (email) 
το Τελωνείο 

Ελζγχου. 

ΝΑΙ Άμεςα. 3 
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5. 

Θζςθ ςε 
ελεφκερθ 
κυκλοφορία των 
ςυλλεγόμενων 
αποβλιτων. 

Θ «Απόδειξθ Ραραλαβισ Αποβλιτων» 
επζχει κζςθ διαςάφθςθσ για τθ κζςθ 
ςε ελεφκερθ κυκλοφορία των 
ςυλλεγόμενων αποβλιτων, τα οποία 
ταυτόχρονα τίκενται ςε κακεςτϊσ 
εναποκικευςθσ αποβλιτων.**  

Τελωνείο 
Ραραλαβισ ςτθ 

χωρικι 
αρμοδιότθτα του 

οποίου 
λειτουργοφν 

λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

κατάλλθλεσ για τθ 
ςυλλογι-

παραλαβι των 
αποβλιτων- 

Τμιμα 
Διαδικαςιϊν ι το 
Τμιμα που αςκεί 
τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν. 

 

- - 

Θ Απόδειξθ/ 
Αποδείξεισ 

Ραραλαβισ που 
υποβλικθκε ςτο 

προθγοφμενο 
ςτάδιο. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Άμεςα. 3,4 

6. 

κεϊρθςθ του 
Ειδικοφ Βιβλίου 
Αποκικθσ. 
  

Θεϊρθςθ από το Τελωνείο Ελζγχου 
του Ειδικοφ Βιβλίου Αποκικθσ, όπου 
αποκθκεφεται ςε μορφι pdf ςε 
ψθφιακό δίςκο (CD) ςε ψθφιακό δίςκο 
(CD) ο οποίοσ φζρει αρίκμθςθ και 
τθρείται από: 

 τισ εταιρίεσ ςυλλογισ, παραλαβισ 
και μεταφοράσ αποβλιτων, 

 τισ εταιρίεσ επεξεργαςίασ 
αποβλιτων, 

 τισ εταιρίεσ ςυλλογισ, παραλαβισ 
και μεταφοράσ αποβλιτων και 
επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

Τελωνείο 
Ελζγχου- Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 
Τμιμα που αςκεί 
τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν. 

 

- 
 

Ειδικό Βιβλίο 

Αποκικθσ. 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Αυκθμερόν. 

 
5 

7. 

Βεβαίωςθ και 
είςπραξθ 
φορολογικϊν 
επιβαρφνςεων ι 
απαλλαγι. 
 

Βεβαίωςθ και είςπραξθ φορολογικϊν 
επιβαρφνςεων ι απαλλαγι : 
α) Στθν περίπτωςθ που θ αποςτολι 
των αποβλιτων ςτθν εγκατάςταςθ 
επεξεργαςίασ πραγματοποιείται 
ςυνεπεία πϊλθςθσ, λιγει το κακεςτϊσ 
εναποκικευςθσ και ο Φ.Ρ.Α. 
καταβάλλεται με τθν παραλαβι 
Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου 
Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.).  Υπόχρεοσ 
ςτθν υποβολι τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. είναι το 
πρόςωπο που δφναται βάςει του 
άρκρου 5 του ν.2859/2000, να 
διενεργιςει τθ  φορολογθτζα πράξθ 

Τελωνείο 
Ελζγχου- Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 
Τμιμα που αςκεί 
τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν. 

 

- - 

Βεβαίωςθ και 
είςπραξθ ι 

Απαλλαγι των 
φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων, 
κατά περίπτωςθ. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - 6 
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παράδοςθσ των προϊόντων. 
β) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, με τθ 
λιψθ των προοριςμϊν του άρκρου 7 
τθσ  Απόφαςθσ, λιγει το κακεςτϊσ 
εναποκικευςθσ και βεβαιϊνονται και 
ειςπράττονται ι απαλλάςςονται οι 
κατά περίπτωςθ φορολογικζσ 
επιβαρφνςεισ, ςφμφωνα με τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

8. 

Διενζργεια 
ελζγχων- 
Κοινοποίθςθ 
αποτελεςμάτων. 

1) Διενεργοφνται οι παρακάτω ζλεγχοι 
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ: 
α) Ετιςιοσ Τακτικόσ, από το Τελωνείο 
Ελζγχου. 
β) Ζκτακτοσ Ζλεγχοσ, από το Τελωνείο 
Ελζγχου ι τθν ΕΛ.Υ.Τ. ι οποιοδιποτε 
ελεγκτικι αρχι τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. και 
μπορεί να είναι φυςικόσ ι λογιςτικόσ. 
γ) Δειγματολθπτικοί Ζλεγχοι, από το 
Τελωνείο Ραραλαβισ, το Τελωνείο 
Ελζγχου και τισ Κινθτζσ Ομάδεσ 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 
Στθν περίπτωςθ φυςικοφ ι 
δειγματολθπτικοφ ελζγχου μπορεί να 
ηθτθκεί θ ςυνδρομι του Γ.Χ.Κ. με τθν 
ζκδοςθ Δελτίου Χθμικισ Ανάλυςθσ 
 
2) Κοινοποίθςθ αρμοδίωσ των 
αποτελεςμάτων Ζκκεςθσ Ελζγχου. 

Τελωνείο 
Ελζγχου- Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι το 
Τμιμα που αςκεί 
τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 
Διαδικαςιϊν 

ΕΛΥΤ- 
Οποιαδιποτε 

Ελεγκτικι Αρχι-
Κ.Ο.Ε. 

Γενικό Χθμείο 
του Κράτουσ. 

Θ κοινοποίθςθ 
των 

αποτελεςμάτων 
ςτθν 

ελεγχόμενθ 
εταιρία. 

1)Ζκκεςθ ζλεγχου. 
2) Κοινοποίθςθ 

ζκκεςθσ Ελζγχου 
ςτθν ελεγχόμενθ 
εταιρία και ςτα 

ςυναρμόδια 
Τμιματα του 
Τελωνείου. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 7 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 

δεν είναι δυνατόν να 
προςδιοριςκεί με ακρίβεια 
κακόςον θ διαδικαςία ζχει 

πολλά διακριτά ςτάδια. 
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2.4 Δθμιουργία θλεκτρονικϊν φακζλων, ανά κεματικι ενότθτα, από τισ Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του ζργου των Τελωνειακϊν Ρεριφερειϊν 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Αρικ. ΔΤΔ Α 1055263 ΕΞ 2016 / 01-04-2016 ζγγραφο τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. Δ.ΟΓ.Α 
1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ 
“Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Βϋ865, 
1079 και 1846) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 
του Υπουργείου Οικονομικϊν, ωσ προσ τθν αναδιάρκρωςθ και τον 
ανακακοριςμό κακϋ φλθν αρμοδιότθτασ Ειδικϊν Αποκεντρωμζνων 
και Ρεριφερειακϊν Τελωνειακϊν Υπθρεςιϊν, κακϊσ και λοιπϊν 
διατάξεων που αφοροφν ςτθν κακϋφλθν και ςτθν κατά τόπον 
αρμοδιότθτα Τελωνείων”», 

2) αρικ. ΔΤΔ Α 1018519 ΕΞ 2017/3-2-2017 ζγγραφο τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Εφαρμογι τθσ τελωνειακισ 
νομοκεςίασ», 

3) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

4) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

  
 

    
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν  (Δ.Τ.Δ.).  

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Πλεσ οι Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων 

και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).  

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Δθμιουργία θλεκτρονικϊν φακζλων, ανά κεματικι ενότθτα, από τισ Κεντρικζσ 

Υπθρεςίεσ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του ζργου των Τελωνειακϊν Ρεριφερειϊν.  

  
 

    
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Ενθμζρωςθ των Τελωνειακϊν Ρεριφερειϊν Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ 

για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, ϊςτε να παρζχουν οδθγίεσ ςτα Τελωνεία 

αρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και απαντιςεισ ςε αναφορζσ αυτϊν και ςτα 

ερωτιματα πολιτϊν και επιχειριςεων, αναφορικά με τθν εφαρμογι τθσ 

ιςχφουςασ τελωνειακισ νομοκεςίασ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Δθμιουργία μιασ «βάςθσ δεδομζνων» με τθ ςυγκζντρωςθ τθσ νομολογίασ, του 

κεςμικοφ πλαιςίου και εγγράφων οδθγιϊν που διακινοφνται από και προσ τισ 

υπθρεςίεσ τθσ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., κακϊσ και προϊκθςθ αυτϊν ςτουσ 

Ρροϊςταμζνουσ των Τελωνειακϊν Ρεριφερειϊν Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και 

Αχαΐασ για τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ. 

 

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ να επιλαμβάνονται και να επιλφουν τα 

προβλιματα που αναφφονται από τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ και να 

διαβιβάηονται ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, μόνο, τα 

ερωτιματα που χριηουν απάντθςθσ ςε δεφτερο βακμό και τα ερωτιματα-

αιτιματα, που αφοροφν ςτθ ρφκμιςθ των ιςχυουςϊν νομοκετικϊν και 

κανονιςτικϊν διατάξεων και ςτισ ςχετικζσ εγκφκλιεσ διαταγζσ. 

 

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Συλλογι όλων των ςχετικϊν αρχείων (όπωσ, αποφάςεων Υπουργοφ Οικονομικϊν 

(Α.Υ.Ο.), Ειδικϊν Διατάξεων Υπουργείου Οικονομικϊν (Ε.Δ.Υ.Ο.), αποφάςεων και 

εγκυκλίων τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απαντιςεων ςε 

φορείσ και ςε αναφορζσ Τελωνείων), ανά κεματικι ενότθτα. Ακολουκεί θ 

θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ ςε ςθμείο κοινό και διαχειρίςιμο για όλουσ τουσ 
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υπαλλιλουσ των κακ’ φλθν αρμόδιων Διευκφνςεων  τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 

τθσ Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ. (π.χ. Public ι Personal). Τζλοσ, γίνεται θ αποςτολι των 

θλεκτρονικϊν φακζλων ςτισ Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ 

και Αχαΐασ.  

  
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Επικαιροποίθςθ όποτε απαιτείται. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ Χρόνοσ Διεκπεραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποι-

θμζνο 

1. 

Συλλογι όλων των 

ςχετικϊν αρχείων, 

ανά κεματικι 

ενότθτα. 

Οι οριςκζντεσ υπάλλθλοι όλων των  

Τμθμάτων των Διευκφνςεων τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. 

& Ε.Φ.Κ.), ςυλλζγουν όλα τα ςχετικά 

αρχεία (όπωσ, Αποφάςεισ Υπουργοφ 

Οικονομικϊν (Α.Υ.Ο.), Ειδικζσ Διατάξεισ 

Υπουργείου Οικονομικϊν (Ε.Δ.Υ.Ο.), 

Αποφάςεισ και Εγκυκλίουσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), απαντιςεισ ςε οικονομικοφσ 

φορείσ και ςε αναφορζσ Τελωνείων), ανά 

κεματικι ενότθτα. 

Οι οριςκζντεσ 

υπάλλθλοι 

των 

Τμθμάτων 

των 

Διευκφνςεων 

τθσ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ 

τθσ Γ.Δ.Τ.& 

Ε.Φ.Κ. 

- - - ΟΧΙ ΝΑΙ - 

Εξαρτάται από το πλικοσ των 

ςυγκεντρωκζντων αρχείων και 

από το πλικοσ των αντικειμζνων 

των Τμθμάτων των Διευκφνςεων 

τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ 

Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ. 

- 

2. 

Θλεκτρονικι 

αρχειοκζτθςθ ανά 

κεματικι ενότθτα. 

Δθμιουργία θλεκτρονικϊν φακζλων, ανά 

κεματικι ενότθτα, ςε ςθμείο κοινό για 

τουσ υπαλλιλουσ των Διευκφνςεων τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ. 

(π.χ. Public ι Personal). 

Διευκφνςεισ 

τθσ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ 

τθσ Γ.Δ.Τ.& 

Ε.Φ.Κ. 

- - - ΟΧΙ ΝΑΙ - 

Εξαρτάται από το πλικοσ των 

ςυγκεντρωκζντων αρχείων και 

από το πλικοσ των αντικειμζνων 

των Τμθμάτων των Διευκφνςεων 

τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ 

Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ. 

1 

3. 

Αποςτολι των 

θλεκτρονικϊν 

φακζλων ςτισ 

Τελωνειακζσ 

Ρεριφζρειεσ. 

Αποςτολι των θλεκτρονικϊν φακζλων 

ςτισ Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, 

Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ με το 

καταλλθλότερο μζςο, κατά περίπτωςθ 

(π.χ. χριςθ USB ι άλλων αποκθκευτικϊν 

μζςων ι φόρτωςθ αρχείων/φακζλων ςε 

θλεκτρονικι πλατφόρμα ι αποςτολι με 

e-mail). 

Διευκφνςεισ 

τθσ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ 

τθσ Γ.Δ.Τ.& 

Ε.Φ.Κ. 

- 

Τελωνειακζσ 

Ρεριφζρειεσ 

Αττικισ, 

Θεςςαλο-

νίκθσ και 

Αχαΐασ. 

- ΟΧΙ ΝΑΙ - 

Εξαρτάται από τον τρόπο 

αποςτολισ των θλεκτρονικϊν 

φακζλων ςτισ Τελωνειακζσ 

Ρεριφζρειεσ. 

2 

      

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί ακριβϊσ, κακϊσ 

εξαρτάται από το πλικοσ των ςυγκεντρωκζντων αρχείων και από τον τρόπο 

αποςτολισ των θλεκτρονικϊν  φακζλων ςτισ Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ. 
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2.5 Ζκδοςθ άδειασ για λειτουργία τακτικϊν γραμμϊν ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ (απλουςτευμζνθ διαδικαςία) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & 

Ε.Φ.Κ.)  

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2446/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ 
Ιουλίου 2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε λεπτομερείσ 
κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2447/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 
2015, για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων 
του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

4) Εγχειρίδιο διαμετακόμιςθσ ΤAXUD/Α2/TRA/003/2016 τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ τθσ 27θσ Απριλίου 2016, 

5) αρικ. ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016/ 28-04-2016  εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν «Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ και Ενωςιακόσ 
Κϊδικασ – Ραροχι Οδθγιϊν», 

6) αρικ. ΔΤΔ Γ 138851 ΕΞ 2017 ΕΜΡ/27-07-2017 διαταγι του Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ραροχι οδθγιϊν επί τθσ 
πρακτικισ εφαρμογισ του κριτθρίου του άρκρου 39 ςτοιχείο (α) του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα – Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιςτορικοφ 
ςυμμόρφωςθσ», 

7) αρικ. ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017/  03-11-2017 (ΑΔΑ ΩΛΡΣΘ-Η7Ρ) εγκφκλιοσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, «Ρρακτικι εφαρμογι του κριτθρίου 
του άρκρου 39 ςτοιχείο (α) του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα – Καν. 
952/2013, περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ», 

8) αρικ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9-8-2017  (ΑΔΑ:Ψ0ΣΕΘ-4ΛΘ) εγκφκλιοσ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τελωνειακζσ Αποφάςεισ-Δικαίωμα Ρροθγοφμενθσ 
Ακρόαςθσ», 

9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

10)  αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
     

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 
 

   
     

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Ζκδοςθ άδειασ για λειτουργία τακτικϊν γραμμϊν ςτισ καλάςςιεσ 

μεταφορζσ (απλουςτευμζνθ διαδικαςία).  

  
     

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ παροχι ςε Οικονομικοφσ Φορείσ τθσ άδειασ χριςθσ τθσ απλοφςτευςθσ 

λειτουργίασ τακτικϊν γραμμϊν ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ.  

  
     

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Επικοινωνία και γνωςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ 

και ςτισ Αρχζσ εκ των υςτζρων ελζγχου.  

  
     

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Βθματικι περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ άδειασ λειτουργίασ 

τακτικϊν γραμμϊν από τθν υποβολι αίτθςθσ και ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ 

άδειασ ι τθν άρνθςθ ζκδοςισ τθσ. 

   
     

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Κατά μζςο όρο πζντε (5)  φορζσ ανά ζτοσ ωσ αρμόδια Αρχι ζκδοςθσ τθσ 

άδειασ, περιςςότερεσ ωσ αιτοφμενθ Αρχι διαβοφλευςθσ.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαιτ-

οφμενο(α) 

Βιμα(τα) 
Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθ-

μζνο 

1. 

Ραροχι οδθγιϊν 

για τθν υποβολι 

αίτθςθσ από τθν 

ενδιαφερόμενθ 

εταιρεία. 

Τθλεφωνικι παροχι οδθγιϊν 

ςτον εκπρόςωπο του 

ενδιαφερόμενου οικονομικοφ 

φορζα και κακοδιγθςθ 

αυτοφ για τθν θλεκτρονικι 

υποβολι αίτθςθσ (μζςω 

CDMS – Ευρωπαϊκό Σφςτθμα 

διαχείριςθσ Τελωνειακϊν 

Αποφάςεων) από τθν 

αρμόδια Αρχι ζκδοςθσ τθσ 

άδειασ του Κ-Μ προσ τθν 

ενδιαφερόμενθ ναυτιλιακι 

εταιρεία, ςτο ζδαφοσ του 

οποίου ζχει τθν ζδρα τθσ ι 

τθν εγκατάςταςι τθσ θ εν 

λόγω εταιρεία, όποτε 

ηθτείται. 

Αρμόδια Αρχι 

ζκδοςθσ τθσ 

άδειασ 

(Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ- 

Διακίνθςθσ και 

Διαμετακόμιςθσ 

Εμπορευμάτων 

και Αποςκευϊν 

Επιβατϊν). 

- - 

Αίτθςθ για 

απόκτθςθ άδειασ 

λειτουργίασ 

τακτικισ γραμμισ 

ςτισ καλάςςιεσ 

μεταφορζσ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ μθ 

λειτουργίασ του 

CDMS θ αίτθςθ 

με τα ςυνθμμζνα 

τθσ λαμβάνονται 

μζςω 

θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 60 λεπτά. - 

2. 

Ραραλαβι 

αίτθςθσ από τθν 

αρμόδια Αρχι 

ζκδοςθσ. 

Ραραλαβι, θλεκτρονικά, 

μζςω CDMS τθσ αίτθςθσ και 

των ςυνυποβαλλόμενων 

δικαιολογθτικϊν τθσ, 

προκειμζνου να 

πραγματοποιθκεί ο ζλεγχο σ 

τθσ πλθρότθτασ των 

ςτοιχείων και θ ορκότθτα τθσ 

ςυμπλιρωςθσ αυτϊν. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- - - 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ μθ 

λειτουργίασ του 

CDMS θ αίτθςθ 

με τα ςυνθμμζνα 

τθσ λαμβάνονται 

μζςω 

θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 10 λεπτά. 1 
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3. 

Ζλεγχοσ αίτθςθσ 

και 

δικαιολογθτικϊν 

από τθν αρμόδια 

Αρχι ζκδοςθσ. 

Ζλεγχοσ ορκισ και πλιρουσ 

ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων 

τθσ αίτθςθσ και των 

ςυνθμμζνων αυτισ: αναφορά 

ςτα πλοία, ςτουσ λιμζνεσ και 

τα ωράρια, κατάκεςθ 

καταςτατικοφ, υπεφκυνθσ 

διλωςθσ με ανάλθψθ 

ευκφνθσ εκ μζρουσ τθσ 

ναυτιλιακισ, κατάκεςθ τυχόν 

ςυμφωνιϊν ναφλωςθσ ι 

υποναφλωςθσ, 

πιςτοποιθτικϊν νθολόγθςθσ, 

κ.τ.λ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 ϊρα. 1 και 2. 

4. 
Αποδοχι 

αίτθςθσ. 

Αποδοχι τθσ υποβλθκείςασ 

αίτθςθσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- 
Αιτοφςα ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Μινυμα 

αποδοχισ τθσ 

υποβλθκείςασ 

αίτθςθσ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 5 λεπτά. 1, 2 και 3. 

5. 

Απόρριψθ 

αίτθςθσ με 

ταυτόχρονθ 

χοριγθςθ 

δυνατότθτασ 

επανυποβολισ. 

Kοινοποίθςθ τθσ απόρριψθσ 

ςτθν ενδιαφερόμενθ 

ναυτιλιακι εταιρεία, μετά τθ 

διαπίςτωςθ ελλείψεων ςτουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ για 

τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ, 

αναφζροντασ απαραιτιτωσ 

τουσ λόγουσ απόρριψθσ. Θ 

απόρριψθ τθσ υποβλθκείςασ 

αίτθςθσ ςυνοδεφεται με 

ταυτόχρονθ χοριγθςθ 

δυνατότθτασ επανυποβολισ 

τθσ αίτθςθσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- 
Αιτοφςα ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Μινυμα 

απόρριψθσ τθσ 

υποβλθκείςασ 

αίτθςθσ με 

αιτιολόγθςθ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 1, 2 και 3. 

6. 

Αίτθμα παροχισ 

επιπλζον 

ςτοιχείων. 

Αίτθμα προσ τθ ναυτιλιακι 

εταιρεία για τθ χοριγθςθ 

επιπλζον πλθροφοριϊν, όταν 

αυτό κρικεί απαραίτθτο. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- 
Αιτοφςα ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Αίτθμα παροχισ 

επιπλζον 

ςτοιχείων. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 λεπτά. 

(Το αίτθμα ζχει 

προκεςμία 

απάντθςθσ 30 

θμερϊν). 

1, 2, 3 και 

4. 

7. 

Ραραλαβι 

επιπλζον 

αιτοφμενων 

ςτοιχείων. 

Ραραλαβι των ςτοιχείων που 

αιτικθκε από τθν ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- - 
Επιπλζον 

ςτοιχεία. 
- ΝΑΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 

1, 2, 3, 4 

και 6. 
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8. 

Ζλεγχοσ 

ςυμμόρφωςθσ 

τθσ αιτοφςθσ 

εταιρείασ 

ςφμφωνα με 

άρκρο 39 παρ.α 

Ενωςιακοφ 

Τελωνειακοφ 

Κϊδικα. 

Ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ με τθν 

τελωνειακι και φορολογικι 

νομοκεςία: 

α) του αιτοφντα ωσ φυςικό 

πρόςωπο 

β) του φυςικοφ προςϊπου 

που διοικεί τθ ναυτιλιακι 

εταιρεία ι αςκεί ζλεγχο ςτθ 

διοίκθςι τθσ, 

γ) του φυςικοφ προςϊπου 

που είναι υπεφκυνο για τα 

τελωνειακά κζματα τθσ 

αιτοφςθσ, και 

δ) τθσ ναυτιλιακισ εταιρείασ 

ωσ νομικό πρόςωπο βάςει 

αρικμοφ EORI (Economic 

Operator Identification and 

Registration). Στθν περίπτωςθ 

που θ ναυτιλιακι εταιρεία 

είναι κάτοχοσ άδειασ ΑΕΟ 

(Authorised Economic 

Operator), ο ζλεγχοσ 

ςυμμόρφωςθσ κεωρείται ότι 

ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί 

και το παρόν βιμα 

παραλείπεται. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

Υπουργείο 

Δικαιοςφνθσ/ 

Υπθρεςία 

Ροινικοφ 

Μθτρϊου. 

- 

1. Αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςθ 

αντιγράφου 

ποινικοφ 

μθτρϊου γενικισ 

χριςθσ 

2. Ζλεγχοσ 

οικονομικισ 

ςυμμόρφωςθσ 

θλεκτρονικά 

μζςω 

παραγωγικοφ 

περιβάλλοντοσ 

ELENXIS. 

ΝΑΙ 

(προσ Υπθρεςία 

Ροινικοφ 

Μθτρϊου). 

ΝΑΙ 

(ζλεγχοσ 

ςυμμό-

ρφωςθσ 

μζςω 

ELENXIS). 

ΝΑΙ 

1. 60 λεπτά για 

τθν αποςτολι 

του αιτιματοσ 

2. Ζωσ και 10 

μζρεσ για τθν 

παραλαβι των 

αποτελεςμάτων 

από τισ 

εμπλεκόμενεσ 

εξωτερικζσ 

Αρχζσ 

3. 30 λεπτά για 

τθν εξζταςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ. 

1, 2, 3, 4, 6 

και 7. 

9. 
Απόρριψθ 

αίτθςθσ. 

Κοινοποίθςθ τθσ απόρριψθσ 

τθσ αίτθςθσ ςτθν 

ενδιαφερόμενθ ναυτιλιακι 

εταιρεία, εάν μετά από 

ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ, 

διαπιςτωκεί θ μθ πλιρωςθ 

των όρων και προχποκζςεων 

για τθν αποδοχι τθσ αίτθςισ 

τθσ, αναφζροντασ 

απαραιτιτωσ τουσ λόγουσ 

απόρριψθσ και τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- 
Αιτοφςα ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Μθ πλιρωςθ 

όρων και 

προχποκζςεων 

για αποδοχι 

αίτθςθσ για 

ζκδοςθ άδειασ 

λειτουργίασ 

τακτικισ 

γραμμισ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 60 λεπτά. 
1, 2, 3, 4, 6, 

7 και 8. 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10339792&adreseeID=10001980
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10339792&adreseeID=10001980
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10339792&adreseeID=10001980


        
110 

 
 

10. 

Διαδικαςία 

διαβοφλευςθσ 

με εμπλεκόμενεσ 

Ελλθνικζσ Αρχζσ 

και  Κ-Μ. 

Κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ και 

των ςυνθμμζνων τθσ ςτισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ ςτθν 

Ελλθνικι επικράτεια και ςτα 

Κ-Μ, ηθτϊντασ τθν ζγκριςι 

τουσ ςχετικά με τουσ λιμζνεσ 

για τουσ οποίουσ κα 

λειτουργεί  θ τακτικι γραμμι 

και οι οποίοι αναφζρονται 

ςτθν αίτθςθ. Θ διαδικαςία 

διαβοφλευςθσ με τα Κ-Μ  

γίνεται μζςω του CDMS και 

διαρκεί το μζγιςτο 15 μζρεσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ, 

θ οποία είναι και 

θ αιτοφςα Αρχι 

διαβοφλευςθσ. 

Αρμόδιεσ Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ 

ςτθν Ελλθνικι 

επικράτεια και 

ςτα Κ-Μ, ςτθν 

επικράτεια των 

οποίων 

βρίςκονται οι 

λιμζνεσ που 

μνθμονεφονται 

ςτθν αίτθςθ για 

τθν ζκδοςθ 

άδειασ, και είναι 

οι αιτοφμενεσ 

Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ. 

- 
Αίτθμα 

διαβοφλευςθσ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ μθ 

λειτουργίασ του 

CDMS). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

1 ζωσ 15 

θμζρεσ από τθ 

νομοκεςία. 

1, 2, 3, 4, 6, 

7 και 8. 

11. 

Ραραλαβι 

αποτελεςμάτων 

διαβοφλευςθσ 

από τισ 

εμπλεκόμενεσ 

Ελλθνικζσ Αρχζσ 

και  Κ-Μ. 

Ραραλαβι τθσ ςφμφωνθσ ι 

μθ γνϊμθσ των αιτοφμενων 

Αρχϊν διαβοφλευςθσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

Αρμόδιεσ Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ 

ςτθν Ελλθνικι 

επικράτεια και 

ςτα  Κ-Μ, οι 

οποίεσ είναι οι 

αιτοφμενεσ Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ. 

- 

Σφμφωνθ ι μθ 

γνϊμθ  των 

αιτοφμενων 

Αρχϊν 

διαβοφλευςθσ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ μθ 

λειτουργίασ του 

CDMS). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 
1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 και 10. 

12. Ζκδοςθ άδειασ. 

Ζκδοςθ και καταχϊριςθ τθσ 

άδειασ για περαιτζρω 

διαχείριςι τθσ μζςω CDMS 

εάν λθφκεί  θ ςφμφωνθ 

γνϊμθ, ι εάν δεν λθφκεί θ μθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ εντόσ 15 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ αίτθςθσ ςτισ αιτοφμενεσ 

Αρχζσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- 

Αιτοφςα ναυτιλιακι 

εταιρεία και 

εμπλεκόμενεσ 

Ελλθνικζσ Αρχζσ και  

Κ-Μ (αιτοφμενεσ 

Αρχζσ μζςω CDMS) 

για ενθμζρωςθ των 

λιμζνων 

αρμοδιότθτάσ τουσ 

οι οποίοι 

αναφζρονται ςτθν 

άδεια. 

Άδεια λειτουργίασ 

τακτικισ γραμμισ 

(RSS)  ςτισ 

καλάςςιεσ 

μεταφορζσ. 

NAI 

(ςε περίπτωςθ μθ 

λειτουργίασ του 

CDMS, θ ζγκριςθ 

γίνεται με τθ 

χριςθ 

θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, 

όμωσ θ άδεια 

καταχωρείται 

θλεκτρονικά ςτο 

CDMS αμζςωσ 

μετά τθν 

αποκατάςταςι 

του. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 15 λεπτά. 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 10 και 

11. 
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13. 

Απόρριψθ 

αίτθςθσ για 

ζκδοςθ τθσ 

άδειασ. 

Κοινοποίθςθ ςτθν αιτοφςα 

ναυτιλιακι εταιρεία τθσ 

απόρριψθσ τθσ αίτθςισ τθσ, 

όταν λθφκεί θ μθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ από τισ αιτοφμενεσ 

Αρχζσ, αναφζροντασ τουσ 

λόγουσ και τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ, όπωσ αυτζσ 

διατυπϊκθκαν από τισ 

αιτοφμενεσ Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν – 

Τμιμα Βϋ. 

- 

Αιτοφςα ναυτιλιακι 

εταιρεία με 

κοινοποίθςθ ςτισ 

αιτοφμενεσ Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ. 

Μθ πλιρωςθ 

όρων και 

προχποκζςεων 

για ζκδοςθ 

άδειασ 

λειτουργίασ 

τακτικισ 

γραμμισ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ μθ 

λειτουργίασ του 

CDMS). 

ΝΑΙ 

(μζςω 

CDMS). 

ΝΑΙ 15 λεπτά. 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 10 και 

11. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

Μεταξφ 4 και 59 θμερϊν. 

Ενδζχεται να ηθτθκεί 

παράταςθ προκεςμίασ για τθ 

λιψθ απόφαςθσ, είτε από τον 

αιτοφντα, είτε από τισ Αρχζσ 

που εμπλζκονται ςτθ 

διαβοφλευςθ. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ δεν υφίςταται 

χρονικόσ περιοριςμόσ. Στθ 

δεφτερθ περίπτωςθ θ 

παράταςθ δεν μπορεί να 

υπερβεί τισ εξιντα (60) μζρεσ. 
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2.6 Ζκδοςθ άδειασ για χριςθ θλεκτρονικοφ εγγράφου μεταφοράσ (ETD) ωσ διλωςθ διαμετακόμιςθσ ςτισ αεροπορικζσ και καλάςςιεσ μεταφορζσ 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & 
Ε.Φ.Κ.)  

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2446/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ 
Ιουλίου 2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε λεπτομερείσ 
κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2447/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 
2015, για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων 
του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

4) Εγχειρίδιο διαμετακόμιςθσ ΤAXUD/Α2/TRA/003/2016 τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ τθσ 27θσ Απριλίου 2016, 

5) αρικ. ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016/ 28-04-2016  εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν «Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ και Ενωςιακόσ 
Κϊδικασ – Ραροχι Οδθγιϊν», 

6) αρικ. ΔΤΔ Γ 138851 ΕΞ 2017 ΕΜΡ/27-07-2017 διαταγι του Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ραροχι οδθγιϊν επί τθσ 
πρακτικισ εφαρμογισ του κριτθρίου του άρκρου 39 ςτοιχείο (α) του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα – Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιςτορικοφ 
ςυμμόρφωςθσ», 

7) αρικ. ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017/  03-11-2017 (ΑΔΑ ΩΛΡΣΘ-Η7Ρ) εγκφκλιοσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, «Ρρακτικι εφαρμογι του κριτθρίου 
του άρκρου 39 ςτοιχείο (α) του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα – Καν. 
952/2013, περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ», 

8) αρικ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/09-08-2017  (ΑΔΑ:Ψ0ΣΕΘ-4ΛΘ) εγκφκλιοσ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τελωνειακζσ Αποφάςεισ-Δικαίωμα Ρροθγοφμενθσ 
Ακρόαςθσ», 

9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

10) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

  
 

 
 

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 
 

  
 

 
 

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Ζκδοςθ άδειασ για χριςθ θλεκτρονικοφ εγγράφου μεταφοράσ (ETD) ωσ 
διλωςθ διαμετακόμιςθσ ςτισ αεροπορικζσ και καλάςςιεσ μεταφορζσ.  

  
 

 
 

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ παροχι ςε Οικονομικοφσ Φορείσ τθσ άδειασ χριςθσ τθσ απλοφςτευςθσ 
για τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ εγγράφου μεταφοράσ (ETD) ωσ διλωςθ 
διαμετακόμιςθσ ςτισ αεροπορικζσ ι/και καλάςςιεσ μεταφορζσ. 

 

  
 

 
 

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Επικοινωνία και γνωςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ 
και ςτισ Αρχζσ εκ των υςτζρων ελζγχου.  

  
 

 
 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Βθματικι περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ άδειασ για χριςθ 
θλεκτρονικοφ εγγράφου μεταφοράσ (ETD) ωσ διλωςθ διαμετακόμιςθσ 
ςτισ αεροπορικζσ και καλάςςιεσ μεταφορζσ από τθν υποβολι αίτθςθσ και 
ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ι τθν άρνθςθ ζκδοςισ τθσ. 

   
 

 
 

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Μία φορά ανά ζτοσ ωσ αρμόδια Αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ, περιςςότερεσ 
ωσ αιτοφμενθ Αρχι διαβοφλευςθσ.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο(α) 

Βιμα(τα) 
Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραροχι 

οδθγιϊν για τθν 

υποβολι 

αίτθςθσ από 

τθν 

ενδιαφερόμενθ 

εταιρεία. 

Τθλεφωνικι παροχι οδθγιϊν ςτον 

εκπρόςωπο του ενδιαφερόμενου 

οικονομικοφ φορζα και κακοδιγθςθ 

αυτοφ για τθν θλεκτρονικι υποβολι 

αίτθςθσ (μζςω CDMS – Ευρωπαϊκό 

Σφςτθμα διαχείριςθσ Τελωνειακϊν 

Αποφάςεων) από τθν αρμόδια Αρχι 

ζκδοςθσ τθσ άδειασ του Κ-Μ προσ τθν 

ενδιαφερόμενθ 

αεροπορικι/ναυτιλιακι εταιρεία, ςτο 

ζδαφοσ του οποίου ζχει τθν ζδρα τθσ 

ι τθν εγκατάςταςι τθσ θ εν λόγω 

εταιρεία, όποτε ηθτείται. 

Αρμόδια Αρχι 

ζκδοςθσ τθσ 

άδειασ 

(Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ- 

Διακίνθςθσ και 

Διαμετακόμιςθσ 

Εμπορευμάτων 

και Αποςκευϊν 

Επιβατϊν). 

- - 

Αίτθςθ για άδεια 

χριςθσ 

θλεκτρονικοφ 

εγγράφου 

μεταφοράσ (ETD) 

ωσ διλωςθ 

διαμετακόμιςθσ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ 

μθ λειτουργίασ 

του CDMS θ 

αίτθςθ με τα 

ςυνθμμζνα τθσ 

λαμβάνονται 

μζςω 

θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 60 λεπτά. - 

2. 

Ραραλαβι 

αίτθςθσ από 

τθν αρμόδια 

Αρχι ζκδοςθσ. 

Ραραλαμβάνεται θλεκτρονικά μζςω 

CDMS θ αίτθςθ και τα 

ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά 

τθσ, προκειμζνου  να 

πραγματοποιθκεί  ο ζλεγχοσ τθσ 

πλθρότθτασ των ςτοιχείων και  θ 

ορκότθτα τθσ ςυμπλιρωςθσ αυτϊν. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

- - - 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ 

μθ λειτουργίασ 

του CDMS θ 

αίτθςθ με τα 

ςυνθμμζνα τθσ 

λαμβάνονται 

μζςω 

θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 10 λεπτά. 1 
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3. 

Ζλεγχοσ 

αίτθςθσ και 

δικαιολογθτικϊ

ν από τθν 

αρμόδια Αρχι 

ζκδοςθσ. 

Ζλεγχοσ ορκισ και πλιρουσ 

ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων τθσ 

αίτθςθσ και των ςυνθμμζνων αυτισ: 

EORI (Economic Operator 

Identification and Registration -

Ριςτοποίθςθ Χρθςτϊν) 

αεροπορικισ/ναυτιλιακισ, τον τφπο 

και το είδοσ τιρθςθσ των αρχείων τθσ 

εταιρείασ, τα Τελωνεία αναχϊρθςθσ 

και προοριςμοφ, το πλικοσ των 

πτιςεων ι πλόων και κυρίωσ τον 

τρόπο και τα μζςα με τα οποία τα 

ςτοιχεία του θλεκτρονικοφ εγγράφου 

μεταφοράσ (ETD) κα είναι διακζςιμα 

ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ ςτθν 

αναχϊρθςθ και ςτον προοριςμό ανά 

χϊρα και Τελωνείο, κ.τ.λ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

- - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 ϊρεσ. 1 και 2. 

4. 
Αποδοχι 

αίτθςθσ. 
Αποδοχι τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

- 

Αιτοφςα 

αεροπορικι/ 

ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Μινυμα 

αποδοχισ τθσ 

υποβλθκείςασ 

αίτθςθσ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 5 λεπτά. 1, 2 και 3. 

5. 

Απόρριψθ 

αίτθςθσ με 

ταυτόχρονθ 

χοριγθςθ 

δυνατότθτασ 

επανυποβολισ. 

Κοινοποίθςθ τθσ απόρριψθσ ςτθν 

ενδιαφερόμενθ 

αεροπορικι/ναυτιλιακι εταιρεία, 

μετά τθν διαπίςτωςθ ελλείψεων 

ςτουσ όρουσ και προχποκζςεισ για 

τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ, 

αναφζροντασ απαραιτιτωσ τουσ 

λόγουσ απόρριψθσ. Θ απόρριψθ τθσ 

υποβλθκείςασ αίτθςθσ ςυνοδεφεται 

με ταυτόχρονθ χοριγθςθ 

δυνατότθτασ επανυποβολισ τθσ 

αίτθςθσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

- 

Αιτοφςα 

αεροπορικι/ 

ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Μινυμα 

απόρριψθσ τθσ 

υποβλθκείςασ 

αίτθςθσ με 

αιτιολόγθςθ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 1, 2 και 3. 

6. 

Αίτθμα 

παροχισ 

επιπλζον 

ςτοιχείων. 

Αίτθμα προσ τθν 

αεροπορικι/ναυτιλιακι εταιρεία για 

τθ χοριγθςθ επιπλζον πλθροφοριϊν, 

όταν αυτό κρικεί απαραίτθτο. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

- 

Αιτοφςα 

αεροπορικι/ 

ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Αίτθμα παροχισ 

επιπλζον 

ςτοιχείων. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 λεπτά. 

(Το αίτθμα ζχει 

προκεςμία 

απάντθςθσ 30 

θμερϊν). 

1, 2, 3 και 

4. 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10339792&adreseeID=10001980
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10339792&adreseeID=10001980
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7. 

Ραραλαβι 

επιπλζον 

αιτοφμενων 

ςτοιχείων. 

Ραραλαβι των ςτοιχείων που 

αιτικθκε από τθν 

αεροπορικι/ναυτιλιακι εταιρεία. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

 
- 

Επιπλζον 

ςτοιχεία. 
- ΝΑΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 

1, 2, 3, 4 

και 6. 

8. 

Ζλεγχοσ 

ςυμμόρφωςθσ 

τθσ αιτοφςθσ 

εταιρείασ 

ςφμφωνα με 

άρκρο 39 παρ. 

α’ Ενωςιακοφ 

Τελωνειακοφ 

Κϊδικα. 

Ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ με τθν 

τελωνειακι και φορολογικι 

νομοκεςία: 

α) του αιτοφντα ωσ φυςικό πρόςωπο 

β) του φυςικοφ προςϊπου που 

διοικεί τθ αεροπορικι/ναυτιλιακι 

εταιρεία ι αςκεί ζλεγχο ςτθ διοίκθςι 

τθσ, 

γ) του φυςικοφ προςϊπου που είναι 

υπεφκυνο για τα τελωνειακά κζματα 

τθσ αιτοφςθσ, και 

δ) τθσ αεροπορικισ/ ναυτιλιακισ 

εταιρείασ ωσ νομικό πρόςωπο βάςει 

αρικμοφ EORI. Στθν περίπτωςθ που θ 

αεροπορικι/ναυτιλιακι εταιρεία 

είναι κάτοχοσ άδειασ ΑΕΟ 

(Authorised Economic Operator), ο 

ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ κεωρείται ότι 

ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί και το 

παρόν βιμα παραλείπεται. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

Υπουργείο 

Δικαιοςφνθσ/ 

Υπθρεςία 

Ροινικοφ 

Μθτρϊου. 

- 

1. Αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςθ 

αντιγράφου 

ποινικοφ 

μθτρϊου γενικισ 

χριςθσ. 

2. Ζλεγχοσ 

οικονομικισ 

ςυμμόρφωςθσ 

θλεκτρονικά 

μζςω 

παραγωγικοφ 

περιβάλλοντοσ 

ELENXIS. 

ΝΑΙ (προσ 

Υπθρεςία 

Ροινικοφ 

Μθτρϊου). 

ΝΑΙ 

(ζλεγχοσ 

ςυμμό-

ρφωςθσ 

μζςω 

ELENXIS). 

ΝΑΙ 

1. Ρερίπου 60 

λεπτά για τθν 

αποςτολι του 

αιτιματοσ. 

2. Ζωσ και 10 

μζρεσ για τθν 

παραλαβι των 

αποτελεςμάτων 

από τισ 

εμπλεκόμενεσ 

εξωτερικζσ 

Αρχζσ. 

3. Ρερίπου 30 

λεπτά για τθν 

εξζταςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ. 

1, 2, 3, 4, 6 

και 7. 

9. 
Απόρριψθ 

αίτθςθσ. 

Κοινοποίθςθ τθσ απόρριψθσ τθσ 

αίτθςθσ ςτθν ενδιαφερόμενθ 

αεροπορικι/ναυτιλιακι εταιρεία, 

μετά τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ, εάν 

διαπιςτωκεί θ μθ πλιρωςθ των όρων 

και προχποκζςεων για τθν αποδοχι 

τθσ αίτθςισ τθσ, αναφζροντασ 

απαραιτιτωσ τουσ λόγουσ 

απόρριψθσ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

- 

Αιτοφςα 

αεροπορικι/ 

ναυτιλιακι 

εταιρεία. 

Μθ πλιρωςθ 

όρων και 

προχποκζςεων 

για αποδοχι 

αίτθςθσ για 

ζκδοςθ άδειασ 

θλεκτρονικοφ 

εγγράφου 

μεταφοράσ (ETD) 

ωσ διλωςθ 

διαμετακόμιςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 60 λεπτά. 
1, 2, 3, 4, 6, 

7 και 8. 
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10. 

Διαδικαςία 

διαβοφλευςθσ 

με 

εμπλεκόμενεσ 

Ελλθνικζσ Αρχζσ 

και  Κ-Μ. 

Κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ με τα 

ςυνθμμζνα τθσ, ςτισ αρμόδιεσ 

Ελλθνικζσ Αρχζσ και ςτα Κ-Μ, 

ηθτϊντασ τθν ζγκριςι τουσ ςχετικά με 

τουσ αερολιμζνεσ/λιμζνεσ για τουσ 

οποίουσ κα χρθςιμοποιείται το 

θλεκτρονικό ζγγραφο μεταφοράσ 

(ETD) ωσ διλωςθ διαμετακόμιςθσ, 

όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθν 

αίτθςθ. Θ διαδικαςία με τα Κ-Μ  

γίνεται μζςω του CDMS και διαρκεί 

το μζγιςτο 15 μζρεσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ, θ οποία 

είναι και  θ 

αιτοφςα Αρχι 

διαβοφλευςθσ. 

Αρμόδιεσ Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ 

ςτθν Ελλθνικι 

επικράτεια και 

ςτα Κ-Μ, ςτθν 

επικράτεια των 

οποίων 

βρίςκονται οι 

αερολιμζνεσ/ 

λιμζνεσ που 

μνθμονεφονται 

ςτθν αίτθςθ για 

τθν ζκδοςθ 

άδειασ, και 

είναι οι 

αιτοφμενεσ 

Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ. 

- 
Αίτθμα 

διαβοφλευςθσ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ 

μθ λειτουργίασ 

του CDMS). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

1 ζωσ 15 

θμερϊν 

(προκεςμία 

από τθ 

νομοκεςία). 

1, 2, 3, 4, 6, 

7 και 8. 

11. 

Ραραλαβι 

αποτελεςμάτων 

διαβοφλευςθσ 

από τισ 

εμπλεκόμενεσ 

Ελλθνικζσ Αρχζσ 

και Κ-Μ. 

Ραραλαβι τθσ ςφμφωνθσ ι μθ 

γνϊμθσ των αιτοφμενων Αρχϊν 

διαβοφλευςθσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

Αρμόδιεσ Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ 

ςτθν Ελλθνικι 

Επικράτεια και 

ςτα Κ-Μ, οι 

οποίεσ είναι οι 

αιτοφμενεσ 

Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ. 

- 

Σφμφωνθ ι μθ 

γνϊμθ των 

αιτοφμενων 

Αρχϊν 

διαβοφλευςθσ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ 

μθ λειτουργίασ 

του CDMS). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 
1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 και 10. 
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12. Ζκδοςθ άδειασ. 

Ζκδοςθ και καταχϊριςθ τθσ άδειασ, 

για περαιτζρω διαχείριςι τθσ μζςω 

CDMS, αν δεν λάβει τθ μθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ εντόσ 15 θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ ςτισ 

αιτοφμενεσ Αρχζσ, ι αν λάβει κετικι 

ςφμφωνθ γνϊμθ,. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

- 

Αιτοφςα 

ναυτιλιακι 

εταιρεία και 

εμπλεκόμενεσ 

Αρχζσ ςτθν 

Ελλθνικι 

επικράτεια και 

ςτα  Κ-Μ 

(αιτοφμενεσ 

Αρχζσ μζςω 

CDMS) για 

ενθμζρωςθ των 

αερολιμζνων/ 

λιμζνων 

αρμοδιότθτάσ 

τουσ οι οποίοι 

αναφζρονται 

ςτθν άδεια. 

Άδεια χριςθσ 

θλεκτρονικοφ 

εγγράφου 

μεταφοράσ (ETD) 

ωσ διλωςθ 

διαμετακόμιςθσ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ 

μθ λειτουργίασ 

του CDMS, θ 

ζγκριςθ γίνεται 

με τθ χριςθ 

θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, 

όμωσ θ άδεια 

καταχωρείται 

θλεκτρονικά 

ςτο CDMS 

αμζςωσ μετά 

τθν 

αποκατάςταςι 

του. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 15 λεπτά. 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 10 και 

11. 

13. 

Απόρριψθ 

αίτθςθσ για 

ζκδοςθ τθσ 

άδειασ. 

Κοινοποίθςθ ςτθν αιτοφςα 

αεροπορικι/ναυτιλιακι εταιρεία τθσ 

απόρριψθσ τθσ αίτθςισ τθσ, εάν 

λάβει τθ μθ ςφμφωνθ γνϊμθ από τισ 

αιτοφμενεσ Αρχζσ, αναφζροντασ τουσ 

λόγουσ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ, 

όπωσ αυτζσ διατυπϊκθκαν από τισ 

αιτοφμενεσ Αρχζσ διαβοφλευςθσ. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν/ 

Τμιμα Βϋ. 

- 

Αιτοφςα 

αεροπορικι/ 

ναυτιλιακι 

εταιρεία με 

κοινοποίθςθ 

ςτισ αιτοφμενεσ 

Αρχζσ 

διαβοφλευςθσ. 

Μθ πλιρωςθ 

όρων και 

προχποκζςεων 

για ζκδοςθ 

άδειασ χριςθσ 

θλεκτρονικοφ 

εγγράφου 

μεταφοράσ (ETD) 

ωσ διλωςθ 

διαμετακόμιςθσ. 

ΝΑΙ 

(ςε περίπτωςθ 

μθ λειτουργίασ 

του CDMS). 

ΝΑΙ 

(μζςω του 

ςυςτιμα-

τοσ CDMS). 

ΝΑΙ 15 λεπτά. 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 10 και 

11. 

        

Σφνολο 

Χρόνου 

Μεταξφ 4 και 59 θμερϊν. 

Ενδζχεται να ηθτθκεί παράταςθ προκεςμίασ 

για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε από τον 

αιτοφντα, είτε από τισ Αρχζσ που εμπλζκονται 

ςτθ διαβοφλευςθ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ δεν 

υφίςταται χρονικόσ περιοριςμόσ. Στθ δεφτερθ 

περίπτωςθ θ παράταςθ δεν μπορεί να 

υπερβεί τισ εξιντα (60) μζρεσ. 
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2.7  Υπαγωγι εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ (κανονικζσ διαδικαςίεσ) 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθν κζςπιςθ του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2015/2446 τθσ Επιτροπισ τθσ 
28θσ Ιουλίου 2015, για τθν ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 
952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον 
αφορά ςε λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ 
διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2447/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ 
Νοεμβρίου 2015, για τθν κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ 
οριςμζνων διατάξεων του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του 
ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα. Στισ περιπτϊςεισ που θ διακίνθςθ 
των εμπορευμάτων πραγματοποιείται εντόσ του ελλθνικοφ 
τελωνειακοφ εδάφουσ (εκνικι διαμετακόμιςθ) εφαρμόηεται, πζραν 
των διατάξεων του κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα και το άρκρο 38 
του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα. Στισ περιπτϊςεισ που θ διακίνθςθ 
των εμπορευμάτων περιλαμβάνει και χϊρεσ κοινισ διαμετακόμιςθσ 
εφαρμόηονται, κατϋ αναλογία, και οι διατάξεισ τθσ  διεκνοφσ 
Σφμβαςθσ για το κοινό κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ και για τθν 
απλοφςτευςθ των διατυπϊςεων ςτισ εμπορευματικζσ ςυναλλαγζσ, 

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94),  όπωσ ιςχφει και 

5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνείο 

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Υπαγωγι εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ (κανονικζσ 

διαδικαςίεσ).  
  

 
ΣΚΟΡΟΣ: 

Θζςθ των διακινοφμενων εμπορευμάτων ςτο αναςταλτικό κακεςτϊσ τθσ 

διαμετακόμιςθσ.  
  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ τελωνειακι επιτιρθςθ διακινοφμενων εμπορευμάτων που υπόκεινται ςε 

δαςμολογικζσ και φορολογικζσ επιβαρφνςεισ και 

β) θ διευκόλυνςθ ςτθν διακίνθςθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων, τα οποία κατά τθ 

διακίνθςι τουσ εξζρχονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ ι ο αντιπρόςωπόσ του, 

προβαίνουν ςτισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ (υποβολι διαςάφθςθσ, προςκόμιςθ 

εγγφθςθσ και επιςυναπτόμενων εγγράφων) ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι, 

προκειμζνου να επιτραπεί θ διακίνθςθ (μεταφορά) εμπορευμάτων, τα οποία 

βρίςκονται υπό τελωνειακι επιτιρθςθ, μεταξφ δφο (2) τελωνειακϊν αρχϊν. 

 

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
100.000 ανά ζτοσ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ Χρόνοσ 

Διεκπεραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθ-

μζνο 

1. 

Υποβολι διαςάφθςθσ 

(διλωςθσ) 

διαμετακόμιςθσ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ (δικαιοφχοσ 

του κακεςτϊτοσ) που επικυμεί τθν 

υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο 

τελωνειακό κακεςτϊσ τθσ 

διαμετακόμιςθσ υποβάλλει τθ 

διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ ςτο 

αρμόδιο Τελωνείο αναχϊρθςθσ. 

Ο  δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ. 

- 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

Διαςάφθςθ 

(διλωςθ) 

διαμετακόμιςθ». 

- ΝΑΙ ΝΑΙ - - 

2. 
Ζλεγχοσ υποβλθκζντοσ 

αρχείου διαςάφθςθσ. 

Το υποβλθκζν αρχείο που περιζχει 

τθν διαςάφθςθ ελζγχεται από το 

μθχανογραφικό ςφςτθμα. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ  

και ο 

δικαιοφχοσ του 

κακεςτϊτοσ. 

- - ΝΑΙ ΝΑΙ < 1 ϊρα. 1 

3. 

Ρροςκόμιςθ των 

εμπορευμάτων και των 

απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν ςτο 

Τελωνείο αναχϊρθςθσ. 

Ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ 

προςκομίηει ςτο Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ τα εμπορεφματα και τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

(επιςυναπτόμενα τθσ διαςάφθςθσ). 

Ο  δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ. 

- 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

α) Αντίγραφο 

υποβλθκείςασ 

διαςάφθςθσ, 

β) Φορτωτικά 

ζγγραφα, 

γ) Λοιπά  

ζγγραφα, 

ανάλογα με  το 

είδοσ τθσ 

ςυναλλαγισ (π.χ. 

τιμολόγια), το 

είδοσ μεταφοράσ 

(π.χ. 

Ριςτοποιθτικό 

Καταλλθλότθτασ 

Οχιματοσ για 

Τελωνειακι 

Σφράγιςθ –

Τελωνειακι 

ΝΑΙ - ΝΑΙ 

Για τον χρόνο 

προςκόμιςθσ 

αποφαςίηει ο 

δικαιοφχοσ του 

κακεςτϊτοσ 

(Σε κάκε 

περίπτωςθ πρζπει 

να είναι <15 

θμερϊν από τθν 

θμερομθνία 

υποβολισ τθσ 

διαςάφθςθσ 

διαμετακόμιςθσ). 

2 
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Ζγκριςθ 

Καταλλθλότθτασ 

Αυτοκινιτου - 

Τ.Ε.Κ.Α.) και το 

είδοσ του 

εμπορεφματοσ. 

4. 

Αποδοχι υποβλθκείςασ 

διαςάφθςθσ 

διαμετακόμιςθσ και 

υπολογιςμόσ ποςοφ 

εγγφθςθσ. 

Το εκάςτοτε αρμόδιο Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ ελζγχει τα ςτοιχεία τθσ 

διαςάφθςθσ, τα επαλθκεφει, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτα δικαιολογθτικά, 

και υπολογίηει (ενίοτε και με τθν 

βοικεια του μθχανογραφικοφ 

ςυςτιματοσ) το ποςόν τθσ εγγφθςθσ 

που πρζπει να ςυςτακεί. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

Ο δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ <1 ϊρα. 3 

5. Σφςταςθ εγγφθςθσ. 

Ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ  

επιλζγει τφπο εγγφθςθσ και 

προςκομίηει τθν ςχετικι πράξθ 

εγγφθςθσ από τριτεγγυθτι. 

Ο  δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ. 

Ανάλογα με το είδοσ 

τθσ εγγφθςθσ, ςτθν 

διαδικαςία 

ςφςταςθσ εγγφθςθσ 

εμπλζκονται 

πιςτωτικά ιδρφματα 

(τράπεηεσ), 

αςφαλιςτικζσ 

εταιρείεσ ι 

εγγυοδοτικοί 

οργανιςμοί. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εξαρτάται από τον 

δικαιοφχο του 

κακεςτϊτοσ και το 

είδοσ τθσ 

παρεχόμενθσ 

εγγφθςθσ. 

4 

6. 

Καταχϊρθςθ εγγφθςθσ 

ςτο μθχανογραφικό 

ςφςτθμα και απόδοςθ 

αρικμοφ καταχϊρθςθσ 

εγγφθςθσ. 

Εφόςον δεν πρόκειται για ςυνολικι 

εγγφθςθ ι απαλλαγι (τα οποία είναι 

ιδθ καταχωρθμζνα ςτο 

μθχανογραφικό ςφςτθμα από το 

Τελωνείο εγγφθςθσ), θ πράξθ 

εγγφθςθσ καταχωρείται ςτο 

μθχανογραφικό ςφςτθμα και 

λαμβάνει αρικμό καταχϊρθςθσ 

Guarantee Reference Number (GRN). 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

Ο δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ. 

- - ΝΑΙ ΝΑΙ < 1 ϊρα. 5 

7. Λιψθ απόφαςθσ ελζγχου. 

Λαμβάνεται θ απόφαςθ για φυςικό 

ζλεγχο των εμπορευμάτων ι ζλεγχο 

παραςτατικϊν με χριςθ ςυςτιματοσ 

Ανάλυςθσ Κινδφνων. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

Ο δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ. 

- - - - < 1 ϊρα. 6 
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8. 

Ζλεγχοσ διαςάφθςθσ 

(διλωςθσ) 

διαμετακόμιςθσ, 

επιςυναπτόμενων 

εγγράφων ι/και 

εμπορευμάτων. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του 

Τελωνείου αναχϊρθςθσ 

πραγματοποιεί τον ζλεγχο των 

επιςυναπτόμενων εγγράφων ι τον 

φυςικό ζλεγχο των εμπορευμάτων. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

Ο δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ. 

- - - - 

Θ διάρκεια του 

ελζγχου εξαρτάται 

από το είδοσ του 

ελζγχου (ζλεγχοσ 

εγγράφων ι 

φυςικόσ ζλεγχοσ) 

και το είδοσ των 

εμπορευμάτων. 

7 

9. 
Σφράγιςθ μεταφορικοφ 

μζςου. 

Εφόςον, τα αποτελζςματα του 

ελζγχου είναι ικανοποιθτικά ο 

αρμόδιοσ υπάλλθλοσ ελζγχει και 

ςφραγίηει το μεταφορικό μζςον ι τισ 

ςυςκευαςίεσ των εμπορευμάτων. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

O δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ και 

ο μεταφορζασ. 

- - - - < 1 ϊρα. 8 

10. 

Καταχϊρθςθ 

αποτελεςμάτων ελζγχου, 

τελωνειακϊν ςφραγίδων, 

Τελωνείων διζλευςθσ  και 

προκεςμίασ προςκόμιςθσ 

ςτον προοριςμό. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει 

ςτισ ανάλογεσ καταχωριςεισ ςτο 

μθχανογραφικό ςφςτθμα. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

O δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ και 

ο μεταφορζασ. 

- - ΝΑΙ ΝΑΙ < 1  ϊρα. 9 

11. 

Απελευκζρωςθ 

κίνθςθσ/Εκτφπωςθ 

ςυνοδευτικοφ Εγγράφου 

Διαμετακόμιςθσ. 

Αποςτζλλονται τα μθνφματα 

«αναμενόμενθσ άφιξθσ» προσ το 

δθλωκζν Τελωνείο προοριςμοφ και 

«αναμενόμενθσ διζλευςθσ» προσ τα 

δθλωκζντα Τελωνεία διζλευςθσ και 

εκδίδεται άδεια παράδοςθσ 

εμπορευμάτων. Εκδίδεται 

(εκτυπϊνεται) το Συνοδευτικό 

Ζγγραφο Διαμετακόμιςθσ. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

Τα εκάςτοτε 

Τελωνεία 

προοριςμοφ και 

διζλευςθσ, ο 

δικαιοφχοσ του 

κακεςτϊτοσ και 

ο μεταφορζασ. 

Συνοδευτικό 

Ζγγραφο 

Διαμετακόμιςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ < 1 ϊρα. 10 

  

Σφνολο Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ δεν είναι 

δυνατόν να κακοριςκεί, κακόςον εξαρτάται από ενζργειεσ ςτισ 

οποίεσ προβαίνει ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ, οικονομικόσ 

φορζασ, κακϊσ και το είδοσ του ελζγχου που αποφαςίηεται να 

πραγματοποιθκεί. Σε γενικζσ γραμμζσ,  θ διαδικαςία 

ολοκλθρϊνεται αυκθμερόν, εφόςον ςτο Τελωνείο προςκομιςκοφν 

τα εμπορεφματα και τα απαραίτθτα ζγγραφα. 
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2.8  Εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ (κανονικζσ διαδικαςίεσ) 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2446 /2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 
28θσ Ιουλίου 2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 
952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον 
αφορά ςε λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ 
διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2447/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ 
Νοεμβρίου 2015, για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ 
οριςμζνων διατάξεων του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα. Στισ περιπτϊςεισ που θ διακίνθςθ 
των εμπορευμάτων πραγματοποιείται εντόσ του ελλθνικοφ 
τελωνειακοφ εδάφουσ (εκνικι διαμετακόμιςθ) εφαρμόηεται, πζραν 
των διατάξεων του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και το άρκρο 38 
του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα. Στισ περιπτϊςεισ που θ διακίνθςθ 
των εμπορευμάτων περιλαμβάνει και χϊρεσ κοινισ διαμετακόμιςθσ 
εφαρμόηονται, κατ’ αναλογία, και οι διατάξεισ τθσ  διεκνοφσ 
Σφμβαςθσ για το κοινό κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ και για τθν 
απλοφςτευςθ των διατυπϊςεων ςτισ εμπορευματικζσ ςυναλλαγζσ, 

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94),  όπωσ ιςχφει και 

5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνείο 

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ (κανονικζσ διαδικαςίεσ). 
 

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Διακίνθςθ των  εμπορευμάτων, που ζχουν υπαχκεί  ςτο αναςταλτικό κακεςτϊσ 

τθσ διαμετακόμιςθσ.  
  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Θ διαςφάλιςθ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ των διακινοφμενων εμπορευμάτων 

με το κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ και τθσ είςπραξθσ των αναλογουςϊν 

δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων.  

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Το Τελωνείο προοριςμοφ, αφοφ βεβαιϊςει τθν άφιξθ του οχιματοσ, του MRN 

και των εμπορευμάτων με τθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ06 «γνωςτοποίθςθ 

άφιξθσ» προσ το Τελωνείο αναχϊρθςθσ, διενεργεί ελζγχουσ  με βάςθ το 

ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνου και ςτθ ςυνζχεια,  αφοφ ολοκλθρϊςει τουσ 

ελζγχουσ, καταχωρεί τα αποτελζςματα ελζγχου ςτο ςφςτθμα και αποςτζλλει το 

μινυμα ΙΕ18 «αποτελζςματα ελζγχου» ςτο Τελωνείο αναχϊρθςθσ για να 

εκκακαριςτεί το κακεςτϊσ και να αποδεςμευτεί θ εγγφθςθ.  

 

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
100.000 ανά ζτοσ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ Χρόνοσ 

Διεκπεραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθ-

μζνο 

1. 

Ρροςκόμιςθ των 

εμπορευμάτων ςτο 

Τελωνείο προοριςμοφ. 

Ο μεταφορζασ προςκομίηει τα 

εμπορεφματα και τα παραςτατικά 

που τα ςυνοδεφουν ςτο Τελωνείο 

προοριςμοφ. 

Ο  δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ  

και ο 

μεταφορζασ. 

- 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

προοριςμοφ. 

α) Συνοδευτικό 

Ζγγραφο 

Διαμετακόμιςθσ 

β) Φορτωτικά 

Ζγγραφα 

γ) Μινυμα 

αναμενόμενθσ 

άφιξθσ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ - - 

2. Επιβεβαίωςθ άφιξθσ. 

Το εκάςτοτε αρμόδιο Τελωνείο 

προοριςμοφ, με βάςθ τα ςτοιχεία 

που αναγράφονται ςτο 

Συνοδευτικό Ζγγραφο 

Διαμετακόμιςθσ, τον αρικμό τθσ 

κίνθςθσ (MRN) και το μεταφορικό 

μζςον, επιβεβαιϊνει τθν άφιξθ τθσ 

κίνθςθσ και αποςτζλλει ςτο 

Τελωνείο αναχϊρθςθσ το μινυμα 

«γνωςτοποίθςθ άφιξθσ». 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

προοριςμοφ. 

- 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- - ΝΑΙ ΝΑΙ < 1 ϊρα. 1 

3. Λιψθ απόφαςθσ ελζγχου. 

Λαμβάνεται θ απόφαςθ για φυςικό 

ζλεγχο των εμπορευμάτων ι για 

ζλεγχο των παραςτατικϊν με τθ 

χριςθ του ςυςτιματοσ Ανάλυςθσ 

Κινδφνων. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

προοριςμοφ. 

- - - - - ΝΑΙ - - 

4. 
Αποςφράγιςθ 

εμπορευμάτων. 

Εφόςον ςτο φορτίο των 

εμπορευμάτων ζχει τεκεί 

ςφράγιςθ από το Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ πραγματοποιείται θ 

αποςφράγιςι του από τον αρμόδιο 

υπάλλθλο. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

προοριςμοφ. 

- 

Ο μεταφορζασ 

και, κατά 

περίπτωςθ, ο 

παραλιπτθσ 

των 

εμπορευμάτων. 

- - 

 

- 

 

ΝΑΙ <1 ϊρα. 2 
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5. 

Ζλεγχοσ διαςάφθςθσ 

διλωςθσ) 

διαμετακόμιςθσ, 

επιςυναπτόμενων 

εγγράφων και 

εμπορευμάτων. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του 

Τελωνείου προοριςμοφ 

πραγματοποιεί τον ζλεγχο 

εγγράφων ι εμπορευμάτων που 

ζχει αποφαςιςκεί ςφμφωνα με το 

ςφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνων. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

προοριςμοφ. 

- 

Ο δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ 

και, κατά 

περίπτωςθ,  ο 

παραλιπτθσ 

των 

εμπορευμάτων. 

- - ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ο χρόνοσ ελζγχου 

εξαρτάται από το 

είδοσ του ελζγχου 

(ζλεγχοσ 

εγγράφων ι 

εμπορευμάτων) 

και το είδοσ των 

εμπορευμάτων. 

3 

6. 
Λιξθ κακεςτϊτοσ. 

 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ  καταχωρεί 

τα αποτελζςματα του ελζγχου ςτο 

μθχανογραφικό ςφςτθμα και τα 

αποςτζλλει ςτο Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ, μζςω του μθνφματοσ 

«Αποτελζςματα ελζγχου». 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

προοριςμοφ. 

- 

Ο δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ και  

το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- - ΝΑΙ ΝΑΙ 

< 1 ϊρα εάν 

πραγματοποιείται 

μόνο ζλεγχοσ 

εγγράφων. Ζωσ 

τρεισ (3) θμζρεσ 

αν 

πραγματοποιείται 

και ζλεγχοσ 

εμπορευμάτων. 

4 

7. Εκκακάριςθ κακεςτϊτοσ. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του 

Τελωνείου αναχϊρθςθσ με τθ 

λιψθ του μθνφματοσ ΙΕ018 

«Αποτελζςματα ελζγχου» 

εκκακαρίηει τθν κίνθςθ και 

αποδεςμεφεται θ εγγφθςθ. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ. 

- 

Ο δικαιοφχοσ 

του 

κακεςτϊτοσ. 

- - - - - 5 

 

 

  

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ δεν είναι δυνατό να 

κακοριςκεί επακριβϊσ, κακόςον εξαρτάται 

από  τον χρόνο προςκόμιςθσ των 

εμπορευμάτων από τον μεταφορζα ςτο 

Τελωνείο προοριςμοφ και το είδοσ του 

ελζγχου που πραγματοποιείται επί των 

εμπορευμάτων ι των εγγράφων. Σε κάκε 

περίπτωςθ, ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ κακορίηεται από τισ διατάξεισ 

του Ενωςιακοφ  Τελωνειακοφ Κϊδικα και 

είναι κοινόσ ςε όλα τα κράτθ -μζλθ τθσ Ε.Ε. 
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2.9 Χοριγθςθ Άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. &  Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρα 22-24 και 38-41 του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 952/13  του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθν κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ 
Κϊδικα, 

2) άρκρα 8-18, 23-30, 250-251,254 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 2446/15 τθσ 
Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιουλίου 2015 για τθν ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 
952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε λεπτομερείσ 
κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) άρκρα 8-15, 24-35 του Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ 2447/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ 
Νοεμβρίου 2015 για τθν κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων 
του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα,  

4) άρκρο 5 του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 341/16 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2015 για τθν 
ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όςον αφορά ςε μεταβατικοφσ κανόνεσ για οριςμζνεσ διατάξεισ του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα για τισ περιπτϊςεισ που τα ςχετικά θλεκτρονικά 
ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ ςε λειτουργία και τθν τροποποίθςθ του κατ’ 
εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 2446/15 τθσ Επιτροπισ, 

5) αρ. 5007905/955/Α0019/17-02-2009 (Βϋ383) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν «Προι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ Εγκεκριμζνου 
Οικονομικοφ Φορζα», όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. Δ19Α 5053162 ΕΞ 2010/20-12-
2010  (Βϋ2252) όμοια του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν, 

6) αρ. 5015967/1938/Α0019/23-04-2009 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και 
Ε.Φ.Κ. «Κοινοποίθςθ τθσ Α.Υ.Ο.Ο. αρικμ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 “Προι και 
προχποκζςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα – Authorised 
Economic Operator (AEO)”», 

7) αρ. ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016/ 28-04-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΘ-ΔΨ8) εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν «Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ και Ενωςιακόσ 
Τελωνειακόσ Κϊδικασ – Ραροχι Οδθγιϊν» 

8) αρ. ΔΤΔ Γ 1089820 ΕΞ 2020/27-07-2020 εγκφκλιοσ διαταγι τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν 
Διαδικαςιϊν «Ζκδοςθ Εγχειριδίου Οδθγιϊν Ζκδοςθσ Αδειϊν Εγκεκριμζνων Οικονομικϊν 
Φορζων» 

9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 
4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

10) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ κατά λόγο αρμοδιότθτασ. 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Χοριγθςθ Άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Χοριγθςθ Άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα (Authorised 

Economic Operator -ΑΕΟ).  

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Θ αςφάλεια και θ προςταςία τθσ διεκνοφσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, θ 

καλλιζργεια κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τελωνειακϊν Αρχϊν και 

οικονομικϊν φορζων, θ ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των τελωνειακϊν 

ςυναλλαγϊν, θ διευκόλυνςθ τθσ διεξαγωγισ του διεκνοφσ εμπορίου, θ 

μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων κακϊσ και θ 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Υποβολι τθσ αίτθςθσ, ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν και αποδοχι ι μθ. 

Ακολουκεί ο ζλεγχοσ των κριτθρίων από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και θ ςφνταξθ 

ζκκεςθσ ελζγχου, βάςει του πορίςματοσ τθσ οποίασ εκδίδεται θ απόφαςθ 

για χοριγθςθ τθσ Άδειασ ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ. 

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
25 ζωσ 35 ανά ζτοσ. 
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            ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο(α) 

Βιμα(τα) 
Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1.1 

Ραραλαβι τθσ 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ 

από το Ο.Ρ.Σ.Τ. ICISnet 

και το eAEO Trader 

Portal. 

Ραραλαμβάνεται θλεκτρονικά από το 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

Τελωνείων (Ο.Ρ.Σ.Τ.) ICISnet και το eAEO 

Trader Portal θ αίτθςθ του 

ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα και 

το ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

- - 

Αίτθςθ για 

χοριγθςθ Άδειασ 

Εγκεκριμζνου 

Οικονομικοφ 

Φορζα 

(Authorised 

Economic 

Operator - ΑΕΟ). 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Λίγθ ϊρα. 

Εν τοφτοισ 

απαιτείται 

προετοιμαςία 

πριν τθν 

υποβολι τθσ 

αίτθςθσ. 

- 

1.2 

Ραραλαβι των 

ςυνυποβαλλόμενων τθσ 

αίτθςθσ 

δικαιολογθτικϊν. 

Ραραλαμβάνονται τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά για τθν αποδοχι τθσ 

αίτθςθσ, ςε θλεκτρονικι μορφι. 

Θ φορολογικι και αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα κακϊσ και το 

ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ αν 

κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι του δεν 

ιταν ψθφιακά υπογεγραμμζνο 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

- - 

Αίτθςθ για 

χοριγθςθ Άδειασ 

Εγκεκριμζνου 

Οικονομικοφ 

Φορζα 

(Authorised 

Economic 

Operator - ΑΕΟ). 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Λίγθ ϊρα. 

Εν τοφτοισ 

απαιτείται 

προετοιμαςία 

πριν τθν 

υποβολι τθσ 

αίτθςθσ. 

- 

2 Ζλεγχοσ τθσ αίτθςθσ. 

Θ αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

προβαίνει ςε ζλεγχο πλθρότθτασ των 

δικαιολογθτικϊν για τθν αποδοχι ι μθ 

αυτισ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

- - 

Ζλεγχοσ 

Ρροχποκζςεων 

Αποδοχισ 

Αίτθςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30 θμζρεσ. 1.1, 1.2 

2.1 Αποδοχι τθσ αίτθςθσ. 

Σε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ, θ 

αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια  

καταχωρεί τθν αποδοχι ςτα ICISnet και 

EOS  και ενθμερϊνει τον αιτοφντα. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

- 
Οικονομικόσ 

Φορζασ. 

Αποδοχι αίτθςθσ 

για τθν χοριγθςθ 

Άδειασ ΑΕΟ. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αμζςωσ, 

(με 

προκεςμία 7 

θμερϊν από 

τθν αποδοχι 

τθσ αίτθςθσ). 

2 
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2.2 
Μθ αποδοχι τθσ 

αίτθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ μθ αποδοχισ τθσ 

αίτθςθσ, θ αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια: α) κοινοποιεί ςτον αιτοφντα 

τουσ λόγουσ επί των οποίων προτίκεται 

να βαςίςει τθν μθ αποδοχι και του 

παρζχει τθν δυνατότθτα να αςκιςει το 

Δικαίωμα Ρροθγοφμενθσ Ακρόαςθσ, 

προκειμζνου να εκκζςει τισ απόψεισ του, 

β) ςε περίπτωςθ που και μετά από τθν 

ζκκεςθ των απόψεων του αιτοφντοσ κατά 

τα ανωτζρω, εξακολουκοφν να 

υφίςτανται οι λόγοι μθ αποδοχισ, θ 

αρμόδια Ρεριφζρεια κοινοποιεί με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ ςτον 

αιτοφντα, τουσ λόγουσ μθ αποδοχισ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

- 
Οικονομικόσ 

Φορζασ. 
- ΝΑΙ - ΝΑΙ 30 θμζρεσ. 2 

3 

Αποςτολι 

ερωτθματολογίου ςτθν 

αρμόδια για τον ζλεγχο 

τθσ αςφάλειασ των 

πλθροφορικϊν 

ςυςτθμάτων υπθρεςία. 

Ενθμερϊνεται εγγράφωσ θ αρμόδια για 

τον ζλεγχο τθσ αςφάλειασ των 

πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων υπθρεςία, θ 

Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

(Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.) του υπουργείου Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ, για τθ ςυνδρομι τθσ και 

τθσ αποςτζλλεται υπθρεςιακά το 

ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ.  

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

- 

Γενικι 

Γραμματεία 

Ρλθροφο-

ριακϊν 

Συςτθμάτων 

Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ 

(Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.) 

του υπουργείου 

Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ. 

Διαβίβαςθ 

αίτθςθσ ςτθ 

Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 2.1 

4 
Ζλεγχοσ των κριτθρίων 

χοριγθςθσ τθσ Άδειασ. 

Ζλεγχοσ των κριτθρίων, από τθν 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια με τθν ςυνδρομι 

άλλων Υπθρεςιϊν, όπου απαιτείται. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ., 

Τελωνείο. 
- 

- Υπόδειγμα 

Ελζγχου 

Κριτθρίων 

Χοριγθςθσ τθσ 

ιδιότθτασ του 

Εγκεκριμζνου 

Οικονομικοφ 

Φορζα 

- Ζκκεςθ 

Ελεγκτικϊν 

Ενεργειϊν- Audit 

report. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

120 θμζρεσ 

ςυνολικά, (με 

δυνατότθτα 

παράταςθσ 

60 θμερϊν 

εάν το 

ηθτιςουν οι 

Τελωνειακζσ 

Αρχζσ, κακϊσ 

και 

παράταςθσ 

ΧΧ θμερϊν 

για άλλεσ 

2.1 
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προβλε-

πόμενεσ 

περιπτϊςεισ). 

5 
Σφνταξθ τθσ ζκκεςθσ 

ελζγχου. 

Συντάςςεται θ ζκκεςθ ελζγχου των 

κριτθρίων, από τθν αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. - 

- Ζκκεςθ 

αποτελεςμάτων 

ελζγχου, 

- Ρρακτικό 

Αυτοψίασ Χϊρων 

και 

Εγκαταςτάςεων, 

όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εντόσ τθσ 

προκεςμίασ 

των 120+ΧΧ 

θμερϊν 

παράταςθσ. 

4 

6 

Λιψθ απόφαςθσ 

ζκδοςθσ τθσ Άδειασ ι 

απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. 

Λιψθ τθσ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τα 

αποτελζςματα τθσ ζκκεςθσ ελζγχου και 

καταχϊρθςι τθσ ςτο υποςφςτθμα αδειϊν 

– εγκρίςεων του ICISet. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

- 

1) Οικονομικόσ 

Φορζασ 

2) Διεφκυνςθ 

Στρατθγικισ 

Τελωνειακϊν 

Ελζγχων και 

Ραραβάςεων 

(Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 

3) Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν 

(Δ.Τ.Δ.). 

Χοριγθςθ Άδειασ 

ι Απόρριψθ 

αίτθςθσ 

χοριγθςθσ 

Άδειασ. 

ΝΑΙ NAI ΝΑΙ Άμεςα. 5 

7 

Καταχϊρθςθ του 

πορίςματοσ Σφςτθμα 

Οικονομικϊν Φορζων 

τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ (με ζκδοςθ 

τθσ Άδειασ ι απόρριψθ 

τθσ αίτθςθσ). 

Θ αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια, 

ανάλογα με το πόριςμα τθσ ζκκεςθσ 

ελζγχου, είτε καταχωρεί τθν απορριπτικι 

απόφαςθ ςτο Σφςτθμα Οικονομικϊν 

Φορζων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ είτε 

εκδίδει τθν άδεια. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ. 

- 
Οικονομικόσ 

Φορζασ. 
- - ΝΑΙ ΝΑΙ 

Άμεςα (με 

προκεςμία 7 

θμερϊν από 

τθν ζκδοςθ 

τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ). 

6 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

120 (+ ΧΧ) 

θμζρεσ. 
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2.10 Διεξαγωγι διαγωνιςμϊν για τθν απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ εκτελωνιςτι 

            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) N. 718/1977 (Αϋ304) «Ρερί εκτελωνιςτϊν», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει, 
2) ν. 3919/2011 (Α ϋ32)  «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθν πρόςβαςθ και άςκθςθ 
επαγγελμάτων», 

3) αρικ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 (Βϋ3467) απόφαςθ του 
Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Διαδικαςία διεξαγωγισ διαγωνιςμϊν για τθν 
απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ εκτελωνιςτι», 

4) αρικ. Δ19Γ 5044128 ΕΞ 2012/23-11-2012 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν «Ραροχι διευκρινίςεων ςχετικά με τισ 
διατάξεισ τθσ Υποπαραγράφου Ε5 του άρκρου 1 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
222 Αϋ) και τισ διατάξεισ του άρκρου 3 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου «υκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων του ν. 4046/2012 και 
του ν. 4093/2012», 

5) αρικ. ΔΤΔ Γ 1058167 ΕΞ 2016/12-04-2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν για τθν παροχι οδθγιϊν ωσ προσ τουσ 
διαγωνιςμοφσ για τθν απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ εκτελωνιςτι, 

6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

7) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ του άρκρου 5 του ν. 718/1977. 
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Διεξαγωγι διαγωνιςμϊν για τθν απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ εκτελωνιςτι. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Διεξαγωγι διαγωνιςμϊν για τθν απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ εκτελωνιςτι. 
 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ όςο το δυνατόν ταχεία, αμερόλθπτθ και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτο επάγγελμα 
του εκτελωνιςτι,  
β) θ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τελωνειακϊν αρχϊν και 
εκτελωνιςτϊν,  
γ) θ αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Ρροκθρφςςεται ο διαγωνιςμόσ για τθν απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ 
εκτελωνιςτι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ οικείασ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ του άρκρου 
5 του ν. 718/1977 και ορίηονται τα μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ. Ακολουκεί θ 
υποβολι των αιτιςεων από τουσ ενδιαφερομζνουσ, μετά τον ζλεγχο των οποίων 
διεξάγεται ο διαγωνιςμόσ, γραπτϊσ, ανά Τελωνειακι Ρεριφζρεια. Οι επιτυχόντεσ, 
εφόςον πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, λαμβάνουν από τον Ρροϊςτάμενο 
τθσ οικείασ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ τθν πιςτοποίθςθ επάρκειασ εκτελωνιςτι. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Ετθςίωσ, ανά Τελωνειακι Ρεριφζρεια του άρκρου 5 του ν. 718/1977. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπεραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποι-

θμζνο 

1. 
 Ρροκιρυξθ 

διαγωνιςμϊν. 

Ρροκθρφςςεται και δθμοςιεφεται ο 

διαγωνιςμόσ από τουσ 

Ρροϊςταμζνουσ των Τελωνειακϊν 

Ρεριφερειϊν του άρκρου 5 

ν.718/1977. Στθν προκιρυξθ 

περιλαμβάνεται ο χρόνοσ και ο 

τόποσ διεξαγωγισ του 

διαγωνιςμοφ, τα απαιτοφμενα 

προςόντα των υποψθφίων, θ 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ αιτιςεων, τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα 

εξεταςτζα μακιματα και 

οποιοδιποτε άλλο χριςιμο 

ςτοιχείο.  

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ του 

άρκρου 5 ν.718/1977. 

α) ΘΔιεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.) 

και θ Διεφκυνςθ 

Θλεκτρονικοφ 

Τελωνείου (Δ.Θ.Τ.), 

για τθν ανάρτθςθ των 

προκθρφξεων ςτον 

δικτυακό τόπο του 

ICISnet, 

β) Οι επιμζρουσ 

Τελωνειακζσ Αρχζσ, 

για τθν τοιχοκόλλθςθ 

των προκθρφξεων. 

Οι 

ενδιαφερόμενοι 

πολίτεσ. 

Ρροκιρυξθ 

Διαγωνιςμοφ. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Δθμοςιεφεται, 

τουλάχιςτον, 

εξιντα (60) 

θμζρεσ πριν 

από τθν 

θμερομθνία 

διεξαγωγισ του 

διαγωνιςμοφ. 

- 

2. 

Συγκρότθςθ 

Εξεταςτικϊν 

Επιτροπϊν. 

Ορίηονται τα μζλθ των Εξεταςτικϊν 

Επιτροπϊν με απόφαςθ των 

Ρροϊςταμζνων των Τελωνειακϊν 

Ρεριφερειϊν του άρκρου 5 

ν.718/1977, οι οποίεσ είναι 

επταμελείσ και αποτελοφνται από 

τζςςερισ (4) τελωνειακοφσ 

υπαλλιλουσ και τρείσ (3) 

εκτελωνιςτζσ. Χρζθ Ρροζδρου 

εκτελεί ο αρχαιότεροσ Τελωνειακόσ 

Υπάλλθλοσ και επίςθσ ορίηεται ο 

Γραμματζασ τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ και δφο (2) εξεταςτζσ 

για κάκε μάκθμα. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

οικείασ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ του 

άρκρου 5 ν.718/1977. 

- 

Τα Μζλθ 

Εξεταςτικϊν 

Επιτροπϊν. 

Απόφαςθ 

Συγκρότθςθσ 

Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 

3. 

Ραραλαβι 

αιτιςεων που 

υποβλικθκαν 

από τουσ 

Ραραλαβι των αιτιςεων, οι οποίεσ 

υποβάλλονται, εγγράφωσ ι 

θλεκτρονικά, εντόσ τθσ 

προβλεπόμενθσ προκεςμίασ. Με 

Θ Οικεία Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια του 

άρκρου  5 ν.718/1977. 

- 

Θ Οικεία 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

άρκρου 5 ν. 

Αίτθςθ ςυμμετοχισ 

ςτον διαγωνιςμό 

για τθν απόκτθςθ 

πιςτοποίθςθσ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Θ προκεςμία 

υποβολισ 

αιτιςεων δεν 

μπορεί να είναι 

1 
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ενδιαφερομζνουσ 

για τον 

διαγωνιςμό. 

τθν αίτθςθ ςυνυποβάλλεται 

φωτοτυπία του Δελτίου 

Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ, 

επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου ι 

απολυτθρίου λυκείου, τζςςερισ (4) 

φωτογραφίεσ, παράβολο εκατό 

(100) ευρϊ υπζρ τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ και υπεφκυνθ διλωςθ 

για τθ μθ τζλεςθ αδικθμάτων, τθ 

μθ πτϊχευςθ, κ.α.  

718/1977. επάρκειασ 

εκτελωνιςτι. 

μικρότερθ των 

ςαράντα (40) 

θμερϊν από τθ 

δθμοςίευςθ τθσ 

προκιρυξθσ. 

4. 

Διαβίβαςθ 

αιτιςεων ςτθν 

Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 

Οι αιτιςεισ, με τα ςυνθμμζνα ςε 

αυτζσ δικαιολογθτικά, 

διαβιβάηονται ςτθν αντίςτοιχθ 

Εξεταςτικι Επιτροπι. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

οικείασ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ του 

άρκρου 5 ν.718/1977. 

- 
Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 
- - - - 

Αμζςωσ, με τθ 

λιξθ τθσ 

προκεςμίασ 

υποβολισ των 

αιτιςεων. 

1 ζωσ 3. 

5. 

Ζλεγχοσ αιτιςεων 

και Σφνταξθ 

Ρίνακα 

Συμμετεχόντων 

και 

Αποκλειομζνων. 

Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν για τθν 

αποδοχι ι μθ τθσ αίτθςθσ και 

ςφνταξθ: α) Ρίνακα, με τα ςτοιχεία 

όςων γίνονται δεκτοί για 

ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και  

β) Ρίνακα, με τα ςτοιχεία όςων 

αποκλείονται από αυτόν. 

Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 

Τελωνειακζσ 

Ρεριφζρειεσ του 

άρκρου 5 ν.718/1977 

(τοιχοκόλλθςθ των 

Ρινάκων). 

Οι ζχοντεσ 

υποβάλλει αίτθςθ 

ςυμμετοχισ. 

α) Ρίνακασ 

Συμμετεχόντων, 

β) Ρίνακασ 

Αποκλειόμενων. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αμζςωσ, με τθ 

λιξθ τθσ 

προκεςμίασ 

υποβολισ των 

αιτιςεων. 

1 ζωσ 4. 

6. 

Ρρομικεια και 

προετοιμαςία τθσ 

αναγκαίασ, για 

τθν εξζταςθ των 

μακθμάτων, 

γραφικισ φλθσ. 

Μζριμνα για τθν προμικεια και 

παράδοςθ ςτθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι του άρκρου 5 ν.718/1977 

τθσ αναγκαίασ γραφικισ φλθσ για 

τθν εξζταςθ των μακθμάτων. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

οικείασ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ του 

άρκρου 5 ν.718/1977. 

- 
Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ - 1 ζωσ 5. 

7.1 

Οριςμόσ 

καταςτθμάτων 

διεξαγωγισ των 

εξετάςεων. 

Ορίηονται τα καταςτιματα που κα 

διεξαχκοφν οι εξετάςεισ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

οικείασ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ του 

άρκρου 5 ν.718/1977. 

- Οι Υποψιφιοι. - - - ΟΧΙ - 1 ζωσ 5. 

7.2 

Οριςμόσ 

προγράμματοσ 

εξετάςεων. 

Ορίηεται το πλιρεσ πρόγραμμα 

διενζργειασ των εξετάςεων. 

Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 
- Οι Υποψιφιοι. - ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 5. 

7.3 

Ανακοίνωςθ 

προγράμματοσ 

και καταςτιματοσ 

Ανακοινϊνονται το πλιρεσ 

πρόγραμμα των εξετάςεων και το 

κατάςτθμα διεξαγωγισ τουσ, με 

Θ οικεία Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια του 

άρκρου 5 ν.718/1977. 

- Οι Υποψιφιοι. - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ζωσ μία (1) 

θμζρα πριν τθν 

ζναρξθ των 

1 ζωσ 7.2. 
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διεξαγωγισ 

εξετάςεων. 

τοιχοκόλλθςθ ςτον χϊρο τθσ 

Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ του 

άρκρου 5 ν. 718/1977. 

εξετάςεων. 

8. 

Ρροςδιοριςμόσ 

εξεταςτζων 

κεμάτων. 

Θ εξζταςθ περιλαμβάνει τα 

παρακάτω μακιματα:  

α) τελωνειακι νομοκεςία,  

β) δαςμολογικι νομοκεςία και 

Φ.Ρ.Α. και 

γ) νομοκεςία περί εκτελωνιςτϊν. 

 Σε κάκε μάκθμα καταρτίηεται 

Ρίνακασ, με τουλάχιςτον πζντε (5) 

κεματικζσ ενότθτεσ. Για τθν 

επιλογι των ενοτιτων προσ 

εξζταςθ διενεργείται κλιρωςθ. 

Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 
- - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αμζςωσ, 

πριν τθν ζναρξθ 

εξζταςθσ κάκε 

μακιματοσ. 

1 ζωσ 7.3. 

9. 

Διεξαγωγι 

γραπτισ 

εξζταςθσ. 

Ελζγχεται θ αίκουςα και το κτίριο 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

κακϊσ και θ ταυτότθτα των 

υποψθφίων. Ορίηεται κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 

εποπτεία και τθν επιτιρθςθ των 

εξεταηόμενων.  

Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 
- Οι Υποψιφιοι. - ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 8. 

10. 

Σφνταξθ και 

υπογραφι 

πρακτικϊν 

αποπεράτωςθσ 

διαδικαςίασ 

εξετάςεων. 

Συντάςςονται και υπογράφονται 

από τθν Εξεταςτικι Επιτροπι. Σε 

αυτά προςαρτϊνται οι Ρίνακεσ 

εξεταςτζων κεμάτων και οι 

καταςτάςεισ παρουςίασ των 

υποψθφίων. 

Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 
- - 

Ρρακτικά 

αποπεράτωςθσ 

διαδικαςίασ 

εξετάςεων. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αμζςωσ, με τθν 

ολοκλιρωςθ 

τθσ εξζταςθσ. 

1 ζωσ 9. 

11. 

Επίδοςθ γραπτϊν 

ςτον κάκε 

εξεταςτι για τθ 

βακμολόγθςι 

τουσ. 

Τα γραπτά κάκε μακιματοσ 

παραδίδονται από τον Ρρόεδρο 

τθσ Εξεταςτικι Επιτροπισ, με 

απόδειξθ, ςτον ανάλογο εξεταςτι. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ 

Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

- 

Το ανάλογο μζλοσ 

τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

- - - ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 9. 

12. 

Βακμολόγθςθ 

γραπτϊν από τον  

πρϊτο εξεταςτι. 

Βακμολόγθςθ γραπτϊν από τουσ 

οριηόμενουσ εξεταςτζσ και 

παράδοςι τουσ ςτον γραμματζα 

τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ. 

Μζλοσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 
- 

Ο Γραμματζασ 

Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

- - - ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 11. 

13. 

Επίδοςθ γραπτϊν 

ςτον δεφτερο 

εξεταςτι για τθ 

βακμολόγθςι 

Τα γραπτά παραδίδονται από τον 

Γραμματζα τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ, με απόδειξθ, ςτον 

δεφτερο εξεταςτι. 

Ο Γραμματζασ τθσ 

Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

- 

Το ανάλογο μζλοσ 

τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

- - - ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 12. 
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τουσ. 

14. 

Βακμολόγθςθ 

γραπτϊν από τον 

δεφτερο 

εξεταςτι. 

Ακολουκεί θ βακμολόγθςθ των 

γραπτϊν από τον δεφτερο 

εξεταςτι. 

Μζλοσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 
- - - - - ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 13. 

15.1 

Αποςφράγιςθ 

βακμολογίασ 

γραπτϊν. 

Γίνεται θ αποςφράγιςθ των 

βακμολογιϊν των γραπτϊν και, 

εφόςον θ διαφορά ςτθ 

βακμολογία είναι μικρότερθ των 

τεςςάρων (4) μονάδων, 

αποκαλφπτεται και το όνομα του 

υποψθφίου. 

Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 
- - - - - ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 14. 

15.2 
Αναβακμολόγθςθ 

του γραπτοφ. 

Αν θ διαφορά των βακμϊν μεταξφ 

των εξεταςτϊν είναι μεγαλφτερθ 

των τεςςάρων (4) μονάδων, γίνεται 

αυτεπάγγελτα αναβακμολόγθςθ 

γραπτοφ.  

Ο Ρρόεδροσ τθσ 

Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

- - - - - ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 15.1. 

16 

Εξαγωγι τελικισ 

βακμολογίασ του 

μακιματοσ. 

Αποτελεί τον μζςο όρο των 

βακμολογιϊν των δφο εξεταςτϊν, 

εφόςον θ διαφορά ςτθ 

βακμολόγθςι τουσ είναι μικρότερθ 

από τζςςερισ (4) μονάδεσ ι, ςε 

περίπτωςθ, αναβακμολόγθςθσ του 

γραπτοφ τον βακμό τθσ 

αναβακμολόγθςθσ. 

Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 
- Οι Υποψιφιοι. - - - ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 15.2. 

17. 

Σφνταξθ, 

υπογραφι και 

αποςτολι των 

Ρινάκων των 

αποτελεςμάτων. 

Συντάςςεται ο οριςτικόσ Ρίνακασ 

των αποτελεςμάτων και 

υπογράφεται από τον Ρρόεδρο και 

τα μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ. 

Κατόπιν, αποςτζλλεται ςτισ 

αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 

του άρκρου 5 Ν.718/1977. 

Θ Εξεταςτικι 

Επιτροπι. 

Θ Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια του 

άρκρου 5 ν.718/1977 

(για τθν τοιχοκόλλθςι 

τουσ). 

Οι Υποψιφιοι. 
Ρίνακασ 

αποτελεςμάτων. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 16. 

18. 
 Ζλεγχοσ 

επιτυχόντων. 

Διενεργείται αυτεπάγγελτοσ 

ζλεγχοσ για τουσ επιτυχόντεσ των: 

α) Ροινικοφ μθτρϊου γενικισ 

χριςθσ,  

β) Ριςτοποιθτικοφ περί μθ 

πτϊχευςθσ. 

Οι Τελωνειακζσ 

Ρεριφζρειεσ του 

άρκρου 5 ν.718/1977. 

Οι Αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ για τθν 

ζκδοςθ των 

πιςτοποιθτικϊν. 

- 

α) Ροινικό μθτρϊο 

γενικισ χριςθσ, 

β) Ριςτοποιθτικό 

περί μθ πτϊχευςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 17. 
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19. 

Χοριγθςθ 

πιςτοποίθςθσ 

επάρκειασ 

εκτελωνιςτι. 

Οι πιςτοποιιςεισ εκτυπϊνονται ςε 

κατάλλθλο χαρτί και φζρουν 

φωτογραφία του επιτυχόντοσ και 

ςφραγίδα τθσ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ του άρκρου 5 

ν.718/1977. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

οικείασ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ του  

άρκρου 5 ν.718/1977. 

- 
Οι επιτυχόντεσ 

ςτον διαγωνιςμό. 

Ριςτοποίθςθ 

Επάρκειασ 

Εκτελωνιςτι. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 1 ζωσ 18. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 

δεν μπορεί να κακοριςκεί 

επακριβϊσ, δεδομζνου ότι 

επθρεάηεται από τον αρικμό 

των ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία. 

Τουλάχιςτον 60+ΧΧ θμζρεσ. 
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2.11 Υποβολι αίτθςθσ παρζμβαςθσ των Τελωνειακϊν Αρχϊν ςτα πλαίςια τθσ τελωνειακισ επιβολισ των Δικαιωμάτων Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ (Δ.Δ.Ι.) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.) 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

Γενικό Ενωςιακό Ρλαίςιο 
1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ). 
Ειδικό Ενωςιακό Ρλαίςιο 

2) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 608/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 12θσ Ιουνίου 2013 ςχετικά με τθν τελωνειακι 
επιβολι των Δ.Δ.Ι.), 

3) αρικ. Δ19Γ 5042952 ΕΞ2013/16-12-2013 «Κοινοποίθςθ του Κανονιςμοφ 
608/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 12θσ 
Ιουνίου 2013 «ςχετικά με τθν τελωνειακι επιβολι των δικαιωμάτων 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
1383/2003 του Συμβουλίου»», 

4) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) με αρικμό 1352/2013 τθσ Επιτροπισ 
ςχετικά με τθν κατάρτιςθ των εντφπων που προβλζπονται ςτον 
Κανονιςμό (Ε.Ε.) αρικ. 608/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ςχετικά με τθν τελωνειακι επιβολι των δικαιωμάτων 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ (Δ.Δ.Ι.), 

5) αρικ. Δ19Γ 5043253 ΕΞ2013/19-12-2013 «Κοινοποίθςθ του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 1352/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 4θσ Δεκεμβρίου 2013 για τθν 
κατάρτιςθ των εντφπων που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 
608/2013 του Ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά 
με τθν τελωνειακι επιβολι των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ», 

6) Κανονιςμόσ 2424/2015 «για τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό ςιμα και του Κανονιςμοφ 
(ΕΚ) 2868/1995 τθσ Επιτροπισ περί τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό ςιμα, και για τθν κατάργθςθ 
του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 2869/95 τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τα πλθρωτζα 
προσ το Γραφείο Εναρμόνιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ αγοράσ τζλθ 
(εμπορικά ςιματα, ςχζδια και υποδείγματα)», 

7) αρικ. ΔΤΔΓ 1049682 ΕΞ2016/29-03-2016 «Κοινοποίθςθ νζου 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2424 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«για τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου 
για το κοινοτικό ςιμα και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 2868/1995 τθσ 
Επιτροπισ περί τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 40/1994 του 
Συμβουλίου για το κοινοτικό ςιμα και για τθν κατάργθςθ του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 2869/1995 τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τα πλθρωτζα 
προσ το Γραφείο Εναρμόνιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ αγοράσ τζλθ 
(εμπορικά ςιματα, ςχζδια και υποδείγματα)», 

8) Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1001/2017 τθσ 14θσ Ιουνίου 2017 «για το ςιμα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Κωδικοποίθςθ)»,  

9) αρικ. ΔΤΔ Γ 1105475 ΕΞ 2020/07-09-2020 «Κοινοποίθςθ του 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.)  

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ. 
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Υποβολι αίτθςθσ παρζμβαςθσ των Τελωνειακϊν Αρχϊν ςτα πλαίςια τθσ 
τελωνειακισ επιβολισ των Δικαιωμάτων Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ (Δ.Δ.Ι.).  

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Οι Αιτιςεισ Ραρζμβαςθσ ζχουν κεςμοκετθκεί από τον ενωςιακό 
νομοκζτθ, με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ πλαιςίου υποβολισ, 
ςυλλογισ και διαχείριςθσ όλων των δεδομζνων και πλθροφοριϊν που 
είναι απαραίτθτα κατά τθν παρζμβαςθ των Τελωνειακϊν Αρχϊν για τθν 
επιβολι των Δ.Δ.Ι. Θ ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και διαχείριςθσ 
τθσ Αίτθςθσ, που απαιτείται για να εγκρικεί θ παρζμβαςθ των 
Τελωνειακϊν Αρχϊν, κα ςυνειςφζρει ςτθν βζλτιςτθ κατανόθςθ και ςτθν 
ευχερζςτερθ χριςθ του λεπτομεροφσ ενωςιακοφ πλαιςίου του 
Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με αρικμό 608/2013. Θ κωδικοποίθςθ των 
διαφορετικϊν βθμάτων αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ορκι 
κι απαρζγκλιτθ εφαρμογι του ςχετικοφ ενωςιακοφ πλαιςίου για τθν 
τελωνειακι επιβολι των Δ.Δ.Ι. 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Θ καταγραφι τθσ εν λόγω διαδικαςίασ ςτοχεφει ςτθν καλφτερθ 
κατανόθςι τθσ, ϊςτε να καταςτεί ευκολότερθ θ εφαρμογι τθσ από τισ 
αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ και θ χριςθ τθσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ τελωνειακι παρζμβαςθ για τθν επιβολι των Δ.Δ.Ι. προχποκζτει τθν 
υποβολι ςχετικισ Αίτθςθσ για τθν ζγκριςθ Απόφαςθσ Ραρζμβαςθσ, είτε 
εκ των προτζρων τθσ προςωρινισ δζςμευςθσ από τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ, 
είτε εκ των υςτζρων αυτισ, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτον αιτοφντα 
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δικαιοφχο του Δ.Δ.Ι. (ι νόμιμο αντιπρόςωπό του) να προαςπίςει, υπό 
προχποκζςεισ, τα δικαιϊματά του. 
Θ Αίτθςθ Ραρζμβαςθσ μπορεί να τροποποιείται οφςα ςε ιςχφ, να 
παρατείνεται θ διάρκειά τθσ (ςε ςυγκεκριμζνθ προκεςμία πριν τθ λιξθ 
τθσ), να ανακαλείται ι να αναςτζλλεται από τισ αρμόδιεσ Τελωνειακζσ 
Αρχζσ για οριςμζνουσ ςε κάκε περίπτωςθ λόγουσ. Στθ λιξθ τθσ μια 
Απόφαςθ Ραρζμβαςθσ παφει να επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ 
ωσ βάςθ υποςτιριξθσ τθσ τελωνειακισ παρζμβαςθσ για τθν επιβολι των 
καταχωριςμζνων Δ.Δ.Ι., που προςτατεφει και απαιτείται θ υποβολι από 
τθν αρχι μιασ νζασ Αίτθςθσ για να υπάρξει τελωνειακι παρζμβαςθ. 

Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αρικμό 1209/2020 τθσ Επιτροπισ για 
τθν τροποποίθςθ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αρικμό 
1352/2013». 

Γενικό Εκνικό Ρλαίςιο: 
10) Ραρ. 2 του άρκρου 3 και παρ. 7 του άρκρου 147 του ν. 2960/2001 (Αϋ 

265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», 
Ειδικό Εκνικό Ρλαίςιο: 

11) Άρκρο 39 του ν. 4155/2013 (Αϋ 120) «Τελωνειακι επιβολι Δ.Δ.Ι. ςε 
εμπορεφματα εκτόσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ», 

12) αρικ. Δ19Γ 5027255 ΕΞ2013/17-07-2013 «Κοινοποίθςθ των άρκρων 39 
και 40 του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 
αναφορικά με ρυκμίςεισ για το παρεμπόριο», 

13) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

14) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ο αρικμόσ των Αιτιςεων Ραρζμβαςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 
Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ Αττικισ, που είτε είχαν κατατεκεί εκ των 
προτζρων τθσ προςωρινισ δζςμευςθσ, είτε είχαν υποβλθκεί εκ των 
υςτζρων αυτισ, εκνικζσ κι ενωςιακζσ, ανιλκαν ςε 51 για το ζτοσ 2018. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 

Χρόνοσ Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαιτ-

οφμενο(α) 

Βιμα(τα) 
Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ Ηλεκτρονικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

ΑΙΤΗΣΗ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 

1 

Ραραλαβι       

Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ –

(Application for 

Action: AFA). 

Ραραλαμβάνεται θ Αίτθςθ 

Ραρζμβαςθσ και τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 

που αποτελοφν προχπόκεςθ 

για να κινθκοφν οι διαδικαςίεσ 

εξακρίβωςθσ παραβίαςθσ 

Δ.Δ.Ι. Θ Αίτθςθ Ραρζμβαςθσ 

υποβάλλεται από τον κάτοχο 

του Δ.Δ.Ι. ι τον νόμιμο 

εκπρόςωπό του (άρκρο 3 του 

Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) με αρικμό 

608/2013). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- - 

Αίτθςθ 

Ραρζμβαςθσ 

(AFA). 

ΝΑΙ OΧΙ 

Ζντυπο 

Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

1352/2013. 

30 λεπτά. 

 
- 

2.1 

Ζλεγχοσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ 

χωρίσ 

διαπίςτωςθ 

ελλείψεων. 

Ζλεγχοσ του φακζλου τθσ  

Αίτθςθσ Ραρζμβαςθσ από τον 

αρμόδιο υπάλλθλο, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ 

ταυτότθτα του αιτοφντοσ, αν 

είναι ςυμπλθρωμζνα όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία του 

εντφπου που περιζχουν τισ 

πλθροφορίεσ τθσ παραγράφου 

3 του άρκρου 6 του 

Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με αρικμό 

608/2013. Εφόςον πλθροφνται 

όλεσ οι προχποκζςεισ, θ  

Αίτθςθ Ραρζμβαςθσ γίνεται 

αποδεκτι και δίδεται αρικμόσ 

φακζλου 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- - 

Αίτθςθ 

Ραρζμβαςθσ 

(AFA). 

ΝΑΙ OΧΙ 

Ζντυπο 

Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

1352/2013. 

1 θμζρα. 

 
1 

2.2 
 Ζλεγχοσ με 

διαπίςτωςθ 

Πταν κατά τον ζλεγχο του 

φακζλου τθσ Αίτθςθσ 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 
- 

Αιτοφμενο 

δικαιοφχο 

Ζγγραφο 

ειδοποίθςθσ του 
ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ 1 θμζρα. 1 
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ελλείψεων ςτθν 

Αίτθςθ 

Ραρζμβαςθσ. 

Ραρζμβαςθσ διαπιςτωκοφν 

ελλείψεισ δίδεται ςτον 

αιτοφντα προκεςμία δζκα (10) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θμερομθνία παραλαβισ τθσ 

Αίτθςθσ Ραρζμβαςθσ για να 

προςκομίςει πλιρθ τθν 

αίτθςθ. 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

πρόςωπο του 

άρκρου 3 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013 (ι 

ςτον 

αντιπρόςωπό 

του). 

ενδιαφερομζνου 

για τθν 

προβλθματικι τθσ 

αίτθςισ του και 

τθν προκεςμία 

επανακατάκεςθσ 

φακζλου Αίτθςθσ. 

2.2.1 

Ραραλαβι κι 

ζλεγχοσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ 

μετά από 

ςυμπλθρωμα-

τικι κατάκεςθ 

φακζλου 

αίτθςθσ.  

Μετά τθν υποβολι των 

επιπλζον δικαιολογθτικϊν, ςτθ 

χορθγθκείςα προκεςμία, θ 

αίτθςθ ι γίνεται αποδεκτι  και 

δίδεται αρικμόσ φακζλου ι 

απορρίπτεται αν εξακολουκεί 

να μθν είναι πλιρθσ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- Ο αιτϊν. 

Αίτθςθ 

Ραρζμβαςθσ 

(AFA). 

ΝΑΙ OΧΙ 

Ζντυπο 

Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

1352/2013. 

1 θμζρα. 2.2 

3 

 Ζκδοςθ 

Απόφαςθσ 

Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ 

(Ζγκριςθσ ι 

Απόρριψθσ). 

Εφόςον θ Αίτθςθ Ραρζμβαςθσ 

γίνει αποδεκτι εκδίδεται θ  

Απόφαςθ Ραρζμβαςθσ, 

διαφορετικά εκδίδεται   

Απόφαςθ Απόρριψθσ (μόνο 

για τθν περίπτωςθ αρνθτικισ 

ζκβαςθσ ςτθ ςυμπλθρωματικι 

κατάκεςθ φακζλου αίτθςθσ). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- - 

Απόφαςθ 

Ζγκριςθσ ι 

Απόρριψθσ τθσ 

Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ. Θ 

Απόφαςθ 

Ραρζμβαςθσ 

(εγκριτικι) ιςχφει 

από τθν επομζνθ 

τθσ ζκδοςθσ και 

δεν υπερβαίνει το 

1 ζτοσ από τθν 

επομζνθ τθσ 

θμερομθνίασ 

ζκδοςθσ. 

ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ 

Εντόσ 30 

εργάςιμων 

θμερϊν από 

τθν παραλαβι 

τθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Στθ περίπτωςθ  

που θ Αίτθςθ 

Ραρζμβαςθσ 

κατατίκεται 

κατόπιν  

τελωνειακισ 

παρζμβαςθσ, 

(άρκρο 9 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.),  με 

αρικμό 

608/2013) θ 

προκεςμία 

είναι  2 

εργάςιμεσ 

θμζρεσ. 

2.1 και  2.2.1. 

4 Καταχϊριςθ τθσ Καταχϊριςθ τθσ Αίτθςθσ Τελωνειακι Το Ενωςιακό Οι χριςτεσ Θλεκτρονικά ΟΧΙ ΝΑΙ Άρκρο 31 του 4 θμζρεσ. 3 
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Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςτο 

Ενωςιακό 

ςφςτθμα COPIS. 

Ραρζμβαςθσ ςτο Ενωςιακό 

ςφςτθμα COPIS, με αρικμό 

καταχϊριςθσ τον αφξοντα 

αρικμό φακζλου που ιδθ ζχει 

λάβει, προβαίνοντασ ςτθ 

ςυςτθμικι Ζγκριςθ τθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ (ςτθ βάςθ του 

άρκρου 31 του Κανονιςμοφ  

(Ε.Ε.) με αρικμό  608/2013). 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

ςφςτθμα COPIS 

τθσ Επιτροπισ. 

διάφορων 

επιπζδων 

εξουςιο-

δότθςθσ του 

COPIS. 

Αρχεία του 

ςυςτιματοσ 

COPIS. 

(Διακζςιμθ 

αποκλειςτικά 

ςτουσ 

χριςτεσ του 

ςυςτιματοσ 

COPIS - Αρχζσ 

Επιβολισ του 

Νόμου). 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013. 

5α 

Κοινοποίθςθ 

Απόφαςθσ 

Ζγκριςθσ τθσ 

Αίτθςθσ  

Ραρζμβαςθσ. 

Κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ  

Ζγκριςθσ τθσ Αίτθςθσ  

Ραρζμβαςθσ μαηί με 

αντίγραφο τθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ όπου 

αιτιολογείται θ ζγκριςι τθσ, 

ςτον αιτοφντα και ςτα 

Τελωνεία όλθσ τθσ επικράτειασ 

(άρκρο 14 του Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.) με αρικμό  608/2013). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- 

Ο αιτϊν και τα 

Τελωνεία όλθσ 

τθσ επικράτειασ 

(άρκρο 14 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό  

608/2013). 

Ζγγραφο 

κοινοποίθςθσ τθσ  

Απόφαςθσ 

Ζγκριςθσ τθσ 

Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ 1 θμζρα. 3 

5β 

Κοινοποίθςθ 

Απόφαςθσ 

Απόρριψθσ τθσ 

Αίτθςθσ  

Ραρζμβαςθσ. 

Κοινοποίθςθ ςτον αιτοφντα 

τθσ Απόφαςθσ Απόρριψθσ τθσ 

Αίτθςθσ Ραρζμβαςθσ, με 

ςυνθμμζνο αντίγραφο τθσ 

Αίτθςθσ Ραρζμβαςθσ, όπου 

αιτιολογείται θ απόρριψθ   

αυτισ (με τθ ςυμπερίλθψθ 

πλθροφοριϊν για τθ 

διαδικαςία προςφυγισ ζναντι 

τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ) . 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- Ο αιτϊν. 

Ζγγραφο 

κοινοποίθςθσ τθσ 

Απόφαςθσ 

Απόρριψθσ τθσ 

Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ 1 θμζρα. 3 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 

6 

Ραραλαβι 

Αίτθςθσ 

Τροποποίθςθσ  

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Ραραλαβι από τον αρμόδιο 

υπάλλθλο αίτθςθσ του 

δικαιοφχου προςϊπου για 

τροποποίθςθ του/των Δ.Δ.Ι. 

που περιλαμβάνει θ ιςχφουςα 

Απόφαςθ Ραρζμβαςθσ (άρκρο 

13 και 15§α,γ του Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.) με αρικμό 608/2013). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

 

- - 

Αίτθςθ 

τροποποίθςθσ 

ςτοιχείων 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ 30 λεπτά. 5α 
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7α 

Ζλεγχοσ αίτθςθσ 

τροποποίθςθσ  

τθσ Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ 

χωρίσ 

διαπίςτωςθ 

προβλθμάτων. 

 Ζλεγχοσ τθσ Αίτθςθσ 

τροποποίθςθσ από τουσ 

αρμόδιουσ υπαλλιλουσ, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ 

ταυτότθτα του αιτοφντοσ (αν 

νομιμοποιείται να τθν 

υποβάλλει) κι αν 

εξακολουκοφν μετά τισ 

τροποποιιςεισ να είναι 

ςυμπλθρωμζνα όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία του 

εντφπου τθσ ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ Ραρζμβαςθσ που 

περιζχουν τισ πλθροφορίεσ του 

άρκρου 6§3 του Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με αρικμό 608/2013. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ / Τμιμα 

Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

Αίτθςθ 

τροποποίθςθσ 

ςτοιχείων 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ 
1 θμζρα. 

 
6 

7β 

Ζλεγχοσ αίτθςθσ 

τροποποίθςθσ 

τθσ Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ με 

διαπίςτωςθ 

προβλθμάτων. 

Πταν κατά τον ζλεγχο τθσ 

αίτθςθσ τροποποίθςθσ από 

τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ,   

διαπιςτωκοφν παραλείψεισ ι 

προβλιματα θ αίτθςθ 

τροποποίθςθσ απορρίπτεται 

με τθν κατάλλθλθ αιτιολόγθςθ.  

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- Ο αιτϊν 

Ζγγραφο 

απόρριψθσ του 

αιτιματοσ 

τροποποίθςθσ 

ςτοιχείων τθσ 

Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

ΝΑΙ OΧΙ ΟΧΙ 2 θμζρεσ. 6 

8α 

Απόφαςθ 

τροποποίθςθσ 

τθσ ιςχφουςασ 

απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Ζκδοςθ Απόφαςθσ 

τροποποίθςθσ των ςτοιχείων 

υφιςτάμενθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία κι εφόςον οι 

αιτθκείςεσ μεταβολζσ ζχουν 

γίνει αποδεκτζσ. Θ εν λόγω 

Απόφαςθ τροποποίθςθσ 

βαςίηεται ςτθν αρχικι αίτθςθ 

τθσ οποίασ ο Α/Α παραμζνει 

ωσ αρικμόσ αναφοράσ και τθσ 

Τροποποιθμζνθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- - 

Απόφαςθ 

τροποποίθςθσ τθσ 

ιςχφουςασ 

απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 7α 

8β 

Απόφαςθ 

«Οίκοκεν» 

τροποποίθςθσ 

Ζκδοςθ Απόφαςθσ «Οίκοκεν» 

Τροποποίθςθσ των ςτοιχείων 

υφιςτάμενθσ Αίτθςθσ 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

- - 

Απόφαςθ 

τροποποίθςθσ τθσ 

ιςχφουςασ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 5α 
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τθσ ιςχφουςασ 

απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ.  

Ραρζμβαςθσ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία. Θ Αίτθςθ 

Ραρζμβαςθσ τροποποιείται 

από τθν ίδια τθν Τελωνειακι 

Αρχι ζκδοςισ τθσ ςε 

περίπτωςθ που ζνα ι 

περιςςότερα (που δεν 

εξαντλοφν το δυναμικό ςε 

Δ.Δ.Ι. τθσ Αίτθςθσ: βλζπε βιμα 

16: ανάκλθςθ) από τα Δ.Δ.Ι. 

τθσ Αίτθςθσ παφςει να ιςχφει 

(άρκρα 11§3 και 12§5 του 

Κανονιςμοφ Ε.Ε., με αρικμό 

608/2013) και δεν ειδοποιθκεί 

ωσ οφείλει, βάςει του άρκρου 

15§α,γ. του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), 

με αρικμό 608/2013, 

επιβάλλοντασ κατά τθν κρίςθ 

τθσ τισ ανάλογεσ κυρϊςεισ 

ςτον υπεφκυνο (άρκρο 16§2α 

του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με 

αρικμό 608/2013 (βλζπε βιμα 

20: Αναςτολι). 

Θ εν λόγω Απόφαςθ 

Τροποποίθςθσ βαςίηεται ςτθν 

αρχικι Αίτθςθ, τθσ οποίασ ο 

Α/Α παραμζνει ωσ αρικμόσ 

αναφοράσ και τθσ 

Τροποποιθμζνθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

9 

Ενθμζρωςθ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS για τθν 

Τροποποίθςθ 

τθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Ενςωμάτωςθ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία ελζγχου των 

αιτθκζντων (ι κατόπιν 

«οίκοκεν» διαπίςτωςθσ τθσ 

ανάγκθσ τροποποίθςθσ: βλζπε 

βιμα 8β) ςτοιχείων μεταβολισ 

τθσ υφιςτάμενθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ, που ζχουν γίνει 

αποδεκτά, ςτθν ιςχφουςα 

Αίτθςθ Ραρζμβαςθσ που 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

Το Ενωςιακό 

ςφςτθμα COPIS 

τθσ Επιτροπισ. 

Οι χριςτεσ 

διάφορων 

επιπζδων 

εξουςιο-

δότθςθσ του 

COPIS. 

Θλεκτρονικά 

Αρχεία του COPIS. 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

(Διακζςιμθ 

αποκλειςτικά 

ςτουσ 

χριςτεσ του 

COPIS -Αρχζσ 

Επιβολισ του 

Νόμου). 

ΝΑΙ 

Άρκρο 31 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013. 

1 θμζρα 8 α και β. 
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βρίςκεται καταχωριςμζνθ ςτο 

Ενωςιακό ςφςτθμα COPIS (ςτθ 

βάςθ του άρκρου 31 του 

Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με αρικμό 

608/2013). 

10 

Κοινοποίθςθ 

τροποποίθςθσ  

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςε 

ιςχφ. 

Κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ 

Ζγκριςθσ τθσ τροποποίθςθσ 

τθσ Αίτθςθσ Ραρζμβαςθσ μαηί 

με αντίγραφο τθσ 

τροποποιθμζνθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςτθ βάςθ του 

άρκρου 14§1γ Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με αρικμό 608/2013. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- 

Το δικαιοφχο 

πρόςωπο του 

άρκρου 3 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013 (ι ο 

αντιπρόςωπόσ 

του) και τα  

Τελωνεία όλθσ 

τθσ 

επικράτειασ. 

Ζγγραφο 

κοινοποίθςθσ τθσ 

Απόφαςθσ 

Τροποποίθςθσ. 

Ιςχφει και για τθν 

περίπτωςθ τθσ 

«Οίκοκεν» 

Απόφαςθσ 

Τροποποίθςθσ 

όταν θ αρμόδια 

Τελωνειακι Αρχι  

κρίνει πωσ δεν 

ςυντρζχουν λόγοι 

επιβολισ 

κυρϊςεων. 

ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ 1 θμζρα. 8 α και β. 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΟΦΑΣΗΣ ΡΑΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ 

11 

Ραραλαβι 

Αίτθςθσ 

Ραράταςθσ του 

διαςτιματοσ 

παρζμβαςθσ των 

Τελωνειακϊν 

Αρχϊν και 

ζλεγχοσ των 

προχποκζςεων. 

Θ παραλαβι τθσ Αίτθςθσ 

παράταςθσ του διαςτιματοσ 

Ραρζμβαςθσ γίνεται αποδεκτι 

μόνο όταν υποβλθκεί από τα 

δικαιοφχα πρόςωπα ι τουσ 

αντιπροςϊπουσ τουσ και 

μπορεί να υποβλθκεί μζχρι και 

τριάντα (30) μζρεσ πριν τθ 

λιξθ τθσ υφιςτάμενθσ 

ιςχφουςασ Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ και υπό τον όρο 

ότι ζχουν εξοφλθκεί 

προθγουμζνωσ από τον υπζρ 

ου θ Απόφαςθ, όλεσ οι οφειλζσ 

του προσ τισ Τελωνειακζσ 

Αρχζσ (άρκρο 12 του 

Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με αρικμό 

608/2013) κι εφόςον δεν ζχει 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

 

 
- 

Αίτθςθ 

Ραράταςθσ του 

διαςτιματοσ 

παρζμβαςθσ των 

Τελωνειακϊν 

αρχϊν. 

ΝΑΙ OΧΙ 

Ζντυπο 

Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

1352/2013 

τθσ 

Επιτροπισ. 

30 λεπτά. 5α 
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διαπιςτωκεί κατάχρθςθ των 

πλθροφοριϊν του άρκρου 21 

αυτοφ. 

12 

 Ζκδοςθ 

Απόφαςθσ 

(Ζγκριςθσ) 

Ραράταςθσ του 

διαςτιματοσ 

παρζμβαςθσ των 

Τελωνειακϊν 

Αρχϊν. 

Εφόςον πλθροφνται όλεσ οι 

προχποκζςεισ,  

θ αρμόδια υπθρεςία προβαίνει 

ςε αποδοχι τθσ Αίτθςθσ 

παράταςθσ και ςτθν ζκδοςθ 

τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ. 

H εν λόγω απόφαςθ αρχίηει να 

ιςχφει ςτο κράτοσ - μζλοσ όπου 

υποβλικθκε θ εκνικι αίτθςθ ι 

θ ενωςιακι αίτθςθ (και ςε όλα 

τα λοιπά κράτθ μζλθ όπου 

ηθτείται παρζμβαςθ των 

Τελωνειακϊν Αρχϊν) τθν 

επομζνθ τθσ λιξθσ του προσ 

παράταςθ διαςτιματοσ 

(άρκρο 10 του Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.) με αρικμό 608/2013) και 

δεν υπερβαίνει το ζτοσ (1) 

(παράγραφοσ 4 του άρκρου 

12). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- - 

Απόφαςθ 

(Ζγκριςθ) 

παράταςθσ του 

διαςτιματοσ 

Ραρζμβαςθσ των 

Τελωνειακϊν 

Αρχϊν. 

ΝΑΙ OΧΙ 

Ζντυπο 

Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

1352/2013. 

2 θμζρεσ. 11 

13 

Ενθμζρωςθ για 

τθν παράταςθ  

ιςχφοσ τθσ 

ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςτο 

Ενωςιακό 

ςφςτθμα COPIS. 

Ενθμζρωςθ για τθν παράταςθ 

ιςχφοσ, που αφορά ςτθν 

Απόφαςθ Ραρζμβαςθσ (με 

ςυγκεκριμζνο αρικμό 

καταχϊριςθσ) ςτο Ενωςιακό 

ςφςτθμα COPIS (ςτθ βάςθ του 

άρκρου 31 του Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με αρικμό 608/2013). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

Το Ενωςιακό 

ςφςτθμα COPIS. 

Οι χριςτεσ 

διάφορων 

επιπζδων 

εξουςιοδό-

τθςθσ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS. 

Θλεκτρονικά 

Αρχεία του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS. 

- 

ΝΑΙ 

(Διακζςιμθ 

αποκλειςτικά 

ςτουσ 

χριςτεσ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS -Αρχζσ 

Επιβολισ του 

Νόμου) 

ΝΑΙ 

Άρκρο 31 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013. 

4 θμζρεσ. 12 
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14 

Κοινοποίθςθ τθσ 

παράταςθσ  

ιςχφοσ τθσ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Θ Απόφαςθ Ζγκριςθσ   

παράταςθσ ιςχφοσ τθσ Αίτθςθσ 

Ραρζμβαςθσ, μαηί με 

αντίγραφο τθσ Αίτθςθσ 

Ραράταςθσ ιςχφοσ 

ςυμπλθρωμζνθ με τθν 

απόφαςθ για ζγκριςθ, 

κοινοποιείται μζςα ςε τριάντα 

(30) εργάςιμεσ μζρεσ από τθν 

παραλαβι τθσ Αίτθςθσ  

παράταςθσ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- 

Ο αιτϊν και τα 

Τελωνεία όλθσ 

τθσ 

επικράτειασ. 

Ζγγραφο 

κοινοποίθςθσ τθσ 

Απόφαςθσ 

Ζγκριςθσ 

παράταςθσ τθσ 

ιςχφοσ τθσ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ 1 θμζρα. 12 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ 

15 

Διαπίςτωςθ 

παρατυπιϊν που 

εμπίπτουν ςτισ 

προχποκζςεισ 

Ανάκλθςθσ τθσ 

ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Θ αρμόδια Τελωνειακι 

υπθρεςία μετά από ςχετικι 

ειςιγθςθ διαπίςτωςθσ 

παρατυπιϊν που εμπίπτουν 

ςτισ προχποκζςεισ 

Ανάκλθςθσ τθσ ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ Ραρζμβαςθσ: 

1) Ανακαλεί τθν Αίτθςθ 

Ραρζμβαςθσ όταν:  

α) ζνα Δ.Δ.Ι. ζχει παφςει να 

ιςχφει (και αποτελεί το 

μοναδικό δικαίωμα τθσ 

αίτθςθσ), β) ο αιτϊν ζχει 

παφςει να δικαιοφται να 

υποβάλει Αίτθςθ Ραρζμβαςθσ, 

(για τα α & β: άρκρα 11§3 και 

12§5 του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με 

αρικμό 608/2013 

2) Δφναται να ανακαλζςει τθν 

Απόφαςθ Ραρζμβαςθσ όταν ο 

υπζρ ου θ Απόφαςθ 

χρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ 

που ζχουν παραςχεκεί από τισ 

Τελωνειακζσ Αρχζσ για άλλουσ 

ςκοποφσ εκτόσ των 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ / Τμιμα 

Εϋ, Εκνικζσ 

Τελωνειακζσ 

Αρχζσ ι 

οποιαδιποτε 

άλλθ πθγι 

πλθροφορίασ 

που μπορεί να 

ςυνδράμει ςτθν 

Ρλθροφόρθςθ 

τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ για 

τθν εξζταςθ 

των 

διαπιςτωμζνων 

παρατυπιϊν 

που δφνανται 

να επιςφρουν 

τθν Ανάκλθςθ 

τθσ ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Ο αιτϊν και τα 

Τελωνεία όλθσ 

τθσ 

επικράτειασ. 

 

 

Ειςιγθςθ τθσ 

διαπίςτωςθσ των 

παρατυπιϊν από τθν 

Τελωνειακι Αρχι που 

διαβιβάηει 

τεκμθριωμζνα τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

(ακόμθ και από τθν 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ), 

προκειμζνου θ 

Αρμόδια Αρχι να 

ελζγξει τισ 

διαπιςτϊςεισ και να 

επιβάλλει (διακριτικι 

ευχζρεια επιβολισ, 

μόνο, ςτθν 

περίπτωςθ του 

άρκρου 16§1α του 

Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με 

αρικμό 608/2013) 

Αναςτολι τθσ 

ιςχφουςασ Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςτθ 

ΝΑΙ OΧΙ OΧΙ - 5α,10,14. 



        
145 

 
 

προβλεπόμενων ςτο άρκρο 21 

του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με 

αρικμό 608/2013 (άρκρο 

16§1α του ίδιου Κανονιςμοφ).  

βάςθ των  άρκρων 

11§3, 12§5 ι 16§1α 

του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), 

με αρικμό 608/2013 

16 

Απόφαςθ 

Ανάκλθςθσ τθσ 

ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που μετά τθν 

εξζταςθ των διαπιςτωμζνων 

παρατυπιϊν κρίνεται ότι αυτζσ 

εμπίπτουν ςτισ  προχποκζςεισ  

Αναςτολι τθσ ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ Ραρζμβαςθσ θ 

αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 

εκδίδει Απόφαςθ Ανάκλθςθσ 

τθσ ιςχφουςασ Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. (άρκρο 14§1β 

του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με 

αρικμό 608/2013). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- - 

Απόφαςθ Ανάκλθςθσ 

τθσ ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςτθ 

βάςθ των άρκρων 

11§3, 12§5 και 16§1α 

του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), 

με αρικμό 608/2013. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 2 θμζρεσ. 15 

17 

Ενθμζρωςθ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS, όςον 

αφορά ςτθν 

Ανάκλθςθ τθσ 

ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Ενθμζρωςθ του Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ COPIS, όςον 

αφορά ςτθν Ανάκλθςθ τθσ 

ιςχφουςασ Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςτθ βάςθ του 

άρκρου 31 του Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με αρικμό 608/2013). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

Το Ενωςιακό 

ςφςτθμα COPIS. 

Οι χριςτεσ 

διάφορων 

επιπζδων 

εξουςιοδό-

τθςθσ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS. 

Θλεκτρονικά Αρχεία 

του Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ COPIS. 

- 

ΝΑΙ 

(Διακζςιμθ 

αποκλειςτικά 

ςτουσ 

χριςτεσ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS -Αρχζσ 

Επιβολισ του 

Νόμου). 

Άρκρο 31 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013. 

1 θμζρα. 16 

18 

Κοινοποίθςθ τθσ 

Ανάκλθςθσ τθσ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςε 

ιςχφ. 

Κοινοποίθςθ τθσ Ανάκλθςθσ 

τθσ Απόφαςθσ Ραρζμβαςθσ ςε 

ιςχφ, ςτθ βάςθ του άρκρου 

14§1β του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), 

με αρικμό 608/2013, μαηί με 

αιτιολόγθςθ τθσ Απόφαςθσ 

αυτισ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- 

Το δικαιοφχο 

πρόςωπο του 

άρκρου 3 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013 (ι ο 

αντιπρόςωπόσ 

του) και τα  

Τελωνεία όλθσ 

τθσ 

επικράτειασ. 

Ζγγραφο 

κοινοποίθςθσ τθσ 

Απόφαςθσ  Αναςτολισ 

τθσ Ραρζμβαςθσ των 

Τελωνειακϊν Αρχϊν. 

ΝΑΙ OΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα 16 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ 

19 

Διαπίςτωςθ 

παρατυπιϊν που 

εμπίπτουν ςτισ 

προχποκζςεισ 

Αναςτολισ τθσ 

ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

1) Θ αρμόδια τελωνειακι 

υπθρεςία του κ-μ (ςτο οποίο 

ζχουν παραςχεκεί οι 

πλθροφορίεσ ι ζχει 

ςυντελεςτεί κατάχρθςι τουσ) 

δφναται να αναςτείλει ςτο 

ζδαφόσ τθσ, οποιαδιποτε 

Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ενωςιακισ 

Αίτθςθσ από τον υπζρ ου θ 

απόφαςθ, εάν ο υπζρ ου θ 

απόφαςθ: 

α) χρθςιμοποιεί τισ 

πλθροφορίεσ που ζχουν 

παραςχεκεί από τισ 

Τελωνειακζσ Αρχζσ για άλλουσ 

ςκοποφσ εκτόσ των 

προβλεπόμενων ςτο άρκρο 21 

του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με 

αρικμό 608/2013 (άρκρο 

16§1β του ιδίου), 

β) ακετιςει κάποια από τισ 

υποχρεϊςεισ του άρκρου 

16§2.   

2) Επίςθσ οι αρμόδιεσ 

Τελωνειακζσ Αρχζσ δφνανται 

να αποφαςίηουν τθν 

αναςτολι Αποφάςεων 

ζγκριςθσ εκνικϊν Αιτιςεων 

Ραρζμβαςθσ (τθσ παρζμβαςθσ 

των Τελωνειακϊν Αρχϊν), ςε 

περίπτωςθ που ο υπζρ ου θ 

απόφαςθ ακετιςει κάποια 

από τισ υποχρεϊςεισ του 

άρκρου 16§2 του Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με αρικμό 608/2013. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ / Τμιμα 

Εϋ, Τελωνειακζσ 

Αρχζσ των κ-μ 

τθσ Ζνωςθσ ι 

οποιαδιποτε 

άλλθ πθγι 

πλθροφορίασ 

που μπορεί να 

ςυνδράμει ςτθν 

Ρλθροφόρθςθ 

τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ για 

τθν εξζταςθ 

των 

διαπιςτωμζνων 

παρατυπιϊν 

που δφνανται 

να επιςφρουν 

τθν Αναςτολι 

τθσ ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

- 

Ειςιγθςθ τθσ 

διαπίςτωςθσ των 

παρατυπιϊν από 

τθν Τελωνειακι 

Αρχι που 

διαβιβάηει 

τεκμθριωμζνα τισ 

ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ 

(ακόμθ και από 

τθν Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ / Τμιμα 

Εϋ), προκειμζνου 

θ Αρμόδια Αρχι 

να ελζγξει τισ 

διαπιςτϊςεισ και 

να κρίνει αν κα 

επιβλθκεί 

Αναςτολι τθσ 

ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ ςτθ 

βάςθ του άρκρου 

16§1β,2 του 

Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), 

με αρικμό 

608/2013. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 2 θμζρεσ. 5α ,10, 14. 

20 

Ζκδοςθ 

Απόφαςθσ 

Αναςτολισ τθσ 

Στθν περίπτωςθ που μετά τθν 

εξζταςθ των διαπιςτωμζνων 

παρατυπιϊν κρίνεται ότι αυτζσ 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

- 

Το δικαιοφχο 

πρόςωπο του 

άρκρου 3 του 

Απόφαςθ 

Αναςτολισ τθσ 

ιςχφουςασ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 2 θμζρεσ. 19 
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ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

εμπίπτουν ςτισ προχποκζςεισ  

Αναςτολισ τθσ ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ Ραρζμβαςθσ θ 

αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 

Εκδίδει Απόφαςθ Αναςτολισ 

τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013 (ι ο 

αντιπρόςωπόσ 

του) και τα  

Τελωνεία όλθσ 

τθσ επικράτειασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςτθ 

βάςθ του άρκρου 

16§1β,2 του 

Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 

με αρικμό 

608/2013. 

21 

Ενθμζρωςθ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS, όςον 

αφορά ςτθν 

Αναςτολι τθσ 

ιςχφουςασ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ. 

Ενθμζρωςθ του Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ COPIS, όςον 

αφορά ςτθν Αναςτολι τθσ 

ιςχφουςασ Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ.  

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

Το Ενωςιακό 

ςφςτθμα COPIS. 

Οι χριςτεσ 

διάφορων 

επιπζδων 

εξουςιοδό-

τθςθσ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS. 

Θλεκτρονικά 

Αρχεία του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS. 

- 

Ναι 

(Διακζςιμθ 

αποκλειςτικά 

ςτουσ 

χριςτεσ του 

Ενωςιακοφ 

ςυςτιματοσ 

COPIS -Αρχζσ 

Επιβολισ του 

Νόμου). 

Άρκρο 31 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013. 

1 θμζρα. 20 

22 

Κοινοποίθςθ 

Αναςτολισ 

Απόφαςθσ 

Ραρζμβαςθσ ςε 

ιςχφ. 

Κοινοποίθςθ τθσ Αναςτολισ 

Απόφαςθσ Ραρζμβαςθσ ςε 

ιςχφ μαηί με αιτιολόγθςθ τθσ 

απόφαςθσ για Αναςτολι ςτθ 

βάςθ του άρκρου 14§4 

Κανονιςμοφ (Ε.Ε.), με αρικμό 

608/2013. 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια Αττικισ / 

Τμιμα Εϋ - Αμοιβαίασ 

Συνδρομισ και 

Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων 

Διανοθτικισ 

Ιδιοκτθςίασ. 

- 

Το δικαιοφχο 

πρόςωπο του 

άρκρου 3 του 

Κανονιςμοφ 

(Ε.Ε.), με 

αρικμό 

608/2013 (ι ο 

αντιπρόςωπόσ 

του) και τα  

Τελωνεία όλθσ 

τθσ επικράτειασ 

Ζγγραφο 

κοινοποίθςθσ τθσ 

Απόφαςθσ  

Αναςτολισ τθσ 

Ραρζμβαςθσ των 

Τελωνειακϊν 

Αρχϊν. 

ΝΑΙ OΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα 20 

      

Σφνολο Χρόνου 

35 θμζρεσ 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ είναι ο ανϊτεροσ που μπορεί να τθρθκεί, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ Απόφαςθσ Ραρζμβαςθσ 

Δικαιωμάτων Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ. Τα υπόλοιπα βιματα  αποτελοφν 

εναλλακτικζσ  εκδοχζσ τθσ  διαδικαςίασ. 
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2.12 Μεταφορά ςορϊν ςτθν Ελλάδα 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2446/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Ιουλίου 
2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ 
με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2447/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 2015, 
για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του 
Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

4) κατ' εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 341/2016 τθσ Επιτροπισ, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 
2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε μεταβατικοφσ κανόνεσ για 
οριςμζνεσ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα για τισ περιπτϊςεισ που τα 
ςχετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ ςε λειτουργία και τθν 
τροποποίθςθ του κατ' εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 2446/2015 τθσ Επιτροπισ, 

5) ν.1315/1983 (Αϋ3) «Κφρωςθ τθσ Συμβάςεωσ 80/26-10-1973 του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ για τθ μεταφορά των ανκρωπίνων ςορϊν μεταξφ των μελϊν του», 

6) π.δ.210/ 1975  (Αϋ 63) «Ρερί ταριχεφςεωσ, μεταφοράσ και ταφισ νεκρϊν και οςτϊν 
ανκρϊπων», 

7) αρικ.  ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016 /16-12-2016 (Βϋ4488) απόφαςθ του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Υποχρεωτικι 
θλεκτρονικι υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων - 
Τιρθςθ αρχείου», 

8) αρικ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017 / 03-02-2017 (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΘ-ΟΦΧ), απόφαςθ Διοικθτι 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. ΔΤΔ Α 
1184721 ΕΞ 2016 / 16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/Β/30-12-2016: 7ΦΘΝΘ-2Θ3) Απόφαςθσ 
του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων με κζμα «Υποχρεωτικι θλεκτρονικι 
υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων-Τιρθςθ 
αρχείου»», 

9) αρικ. ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ/01-02-2018 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογι τθσ προφορικισ διαςάφθςθσ ςτθ κζςθ ςε 
ελζυκερθ κυκλοφορία/εξαγωγι ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Τελωνειακό (UCC) - 
Χριςθ του Ε.Δ.Ε. Ανευ Στατιςτικισ», 

10) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου 
του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

11) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία Ειςαγωγισ. 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Μεταφορά Σορϊν ςτθν Ελλάδα. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Τιρθςθ τελωνειακϊν διατυπϊςεων κατά τθ μεταφορά ςορϊν εντόσ του 
τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ε.Ε.   

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Θ αποτφπωςθ τθσ διαδικαςίασ που ακολουκείται κατά  τθ μεταφορά 
ςορϊν εντόσ του εδάφουσ τθσ Ε.Ε. ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
ομοιόμορφθ εφαρμογι αυτισ για τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των 
τελωνειακϊν διατυπϊςεων. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Κατά τθ μεταφορά και ειςαγωγι ςωροφ υποβάλλεται Ε.Δ.Ε. (Ενιαίο 
Διοικθτικό Ζγγραφο) ανευ ςτατιςτικισ. Εφόςον ςυνυποβλθκοφν όλα τα 
απαραίτθτα υποςτθρικτικά ζγγραφα και ολοκλθρωκοφν οι απαραίτθτοι 
ζλεγχοι (εγγράφων/ φυςικόσ) εκδίδεται άδεια παράδοςθσ και θ ςωρόσ 
απελευκερϊνεται.  

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Δε μπορεί να προςδιοριςτεί με ακρίβεια. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 
Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 
Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο 
(α) Βιμα 

(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-
ποιθ-
μζνο 

1. 
Ζλευςθ τθσ ςωροφ ςτο 
Τελωνείο και αποδοχι 
δθλωτικοφ. 

Αποδοχι του υποβλθκζντοσ, από τον μεταφορζα 
τθσ ςωροφ ι νόμιμο αντιπρόςωπο δθλωτικοφ/ 
ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ ειςόδου μζςω του 
αντίςτοιχου Υποςυςτιματοσ  του Ολοκλθρωμζνου 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Τελωνείων (ICISnet). 

Εκάςτοτε 
Αρμόδιο 

Τελωνείο με 
ρόλο 

ειςαγωγισ. 

- - 

Δθλωτικό/ 
Συνοπτικι 

Διαςάφθςθ 
Ειςόδου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. - 

2.α 

Εφόςον είναι 
εργάςιμθ μζρα και 
ϊρα, υποβάλλεται 
από το 
ςυναλλαςςόμενο 
διαςάφθςθ ςτο 
Yποςφςτθμα 
Eιςαγωγϊν του 
ICISnet με όλα τα 
απαραίτθτα 
ςυνυποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά. 

Αποδοχι του υποβλθκζντοσ Ε.Δ.Ε. άνευ 
ςτατιςτικισ ςτο Υποςφςτθμα Ειςαγωγϊν του 
ICISnet. Απαραίτθτα ςυνυποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά: 
Ριςτοποιθτικό κανάτου ι λθξιαρχικι πράξθ 
κανάτου, Φορτωτικι, Ριςτοποιθτικό από Γενικό 
Ρροξενείο Ελλάδοσ (εξαιροφνται του 
πιςτοποιθτικοφ ειςόδου θ Ε.Ε. και οι χϊρεσ 
Ιςλανδία, Ελβετία, Τουρκία, Νορβθγία, ςφμφωνα 
με τθ ςφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 
80/26-10-73, ν. 1315/1983), Ριςτοποιθτικό 
ελευκζρασ ειςόδου ςτθν Ελλάδα, Διατακτικι 
(πρωτότυπθ). 

Το εκάςτοτε 
αρμόδιο 

Τελωνείο. 
- Διαςαφιςτισ. 

Ε.Δ.Ε. Άνευ 
Στατιςτικισ. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 1 

2.β 

Εφόςον δεν είναι 
εργάςιμθ μζρα και 
ϊρα, υποβάλλεται 
από τον τελωνειακό 
υπάλλθλο διαςάφθςθ 
ειςαγωγισ (Ε.Δ.Ε. 
ανευ Στατιςτικισ) ςτο 
Υποςφςτθμα 
Ειςαγωγϊν του 
ICISnet και 
επιςυνάπτονται τα 
απαραίτθτα 
ςυνυποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά. 

Αποδοχι του υποβλθκζντοσ  Ε.Δ.Ε. άνευ 
Στατιςτικισ ςτο Υποςφςτθμα Ειςαγωγϊν του 
ICISnet από τον Τελωνειακό Υπάλλθλο με τα 
απαραίτθτα ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά 
που προςκομίηονται από τον μεταφορζα. 
Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά είναι τα εξισ: 
Ριςτοποιθτικό κανάτου ι λθξιαρχικι πράξθ 
κανάτου, Φορτωτικι, Ριςτοποιθτικό από Γενικό 
Ρροξενείο Ελλάδοσ (εξαιροφνται του 
πιςτοποιθτικοφ ειςόδου θ Ε.Ε. και οι χϊρεσ 
Ιςλανδία, Ελβετία, Τουρκία, Νορβθγία, ςφμφωνα 
με τθ ςφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 
80/26-10-1973, ν. 1315/1983), Ριςτοποιθτικό 
ελευκζρασ ειςόδου ςτθν Ελλάδα (από Ελλάδα), 
Διατακτικι (πρωτότυπθ). 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο. 

- Διαςαφιςτισ. 
Ε.Δ.Ε. Άνευ 
Στατιςτικισ. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 1 
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3. 

Αποδοχι τθσ 
διαςάφθςθσ και 
απόδοςθ αρικμοφ 
αναφοράσ MRN 
(Movement/Master 
Reference Number) ι 
απόρριψθ τθσ. 

Το ςφςτθμα πραγματοποιεί αυτόματα ελζγχουσ 
ςυμπλιρωςθσ των πεδίων τθσ διαςάφθςθσ και 
διακρίνονται οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
α) αν θ διαςάφθςθ ζχει ςυμπλθρωκεί ςωςτά, τότε 
γίνεται αποδεκτι και τθσ αποδίδεται MRN, 
β) αν δεν πλθρεί τουσ όρουσ και τουσ τφπουσ 
ςυμπλιρωςθσ, θ υποβλθκείςα διαςάφθςθ 
απορρίπτεται και πρζπει να υποβλθκεί εκ νζου. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

(μζςω του 

ICISnet). 

- Διαςαφιςτισ. - ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 2α/ 2β 

4. 

Ανάλυςθ κινδφνου τθσ 
διαςάφθςθσ από το 
αντίςτοιχο 
υποςφςτθμα του 
ICISnet. 

Ρραγματοποιείται αυτόματα ανάλυςθ κινδφνου 
από το Υποςφςτθτα Λιψθσ Αποφάςεων και 
Ανάλυςθσ Κινδφνου του ICISnet και θ διαςάφθςθ 
ενθμερϊνεται με το αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ 
κινδφνου (χαμθλισ ι μεςαίασ ι υψθλισ 
επικινδυνότθτασ) και εμφανίηεται ςτο 
Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν 
και Υποκζςεων. 

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο 

(μζςω του του 

ICISnet). 

- Διαςαφιςτισ. - ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 3 

5. 

Διενζργεια ελζγχου 
από τον αρμόδιο 
ελεγκτι, εφόςον 
υποδειχκεί από το 
ICISnet. 

Εφόςον ο βακμόσ επικινδυνότθτασ απαιτεί 
επαλικευςθ τθσ διαςάφθςθσ, είτε με ζλεγχο 
εγγράφων, είτε με φυςικό ζλεγχο: 
α) Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Διαδικαςιϊν 
εκδίδει από το ςφςτθμα εντολι ελζγχου και ορίηει 
ελεγκτι για τθν πραγματοποίθςι του.  
β) Με τθν αποκικευςθ ςτο ςφςτθμα τθσ εντολισ 
ελζγχου και τθν απόδοςθ αρικμοφ εντολισ, 
ενθμερϊνεται αυτόματα θ διαςάφθςθ και ο 
διαςαφιςτισ ενθμερϊνεται για τθ διενζργεια και 
το είδοσ του ελζγχου.  

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο. 

- 
Διαςαφθςτισ

.  
- OXI NAI NAI Αμζςωσ. 4 

6. 
Υπογραφι 
διατακτικισ. 

Μετά από τθν καταχϊρθςθ του αποτελζςματοσ 
ελζγχου ςτο ςφςτθμα, ο υπάλλθλοσ του εκάςτοτε 
αρμόδιου Τελωνείου υπογράφει τθν πρωτότυπθ 
διατακτικι (ςυνυποβαλλόμενο δικαιολογθτικό) ωσ 
παραδοφσ και ο παραλιπτθσ τθσ ςωροφ ωσ 
παραλαβϊν.  

Υπάλλθλοσ 

του εκάςτοτε 

αρμόδιου 

Τελωνείου. 

- 
Ραραλιπτθσ 
τθσ ςωροφ. 

Διατακτικι ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 5 

7. 
Εκτφπωςθ άδειασ 
παράδοςθσ. 

Εκτφπωνεται από το Τελωνειακό Υπάλλθλο θ 
άδεια παράδοςθσ και παραδίδεται ςτον 
παραλιπτθ τθσ ςωροφ.  

Το εκάςτοτε 

αρμόδιο 

Τελωνείο. 

- 
Ραραλιπτθσ 
τθσ ςωροφ. 

Άδεια 
Ραράδοςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 6 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

Συνικωσ εντόσ λίγων 
ωρϊν. 

Εξαρτάται από το είδοσ 
ελζγχου που κα 

υποδειχκεί από το 
υποςφςτθμα του ICISnet. 
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2.13 Διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ (για ποςά εωσ των 300.000 ευρϊ) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρο 82 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90)  «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων», όπωσ 
ιςχφει, 

2) άρκρο 10 του ν. 3943/2011 (Αϋ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», 

3) παρ. 1 ζωσ 6 τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 
(Αϋ94) «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ – Κφρωςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ 
από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ και ρυκμίςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
Συμφωνίασ Χρθματοδότθςθσ»,  

4) άρκρο 15 του ν. 2648/1998 (Αϋ238) «υκμίςεισ δαςμολογικοφ και φορολογικοφ 
περιεχομζνου, τροποποίθςθ του Κϊδικα Φορολογικισ Δικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ ιςχφει, 

5) Αποφάςεισ – ΡΟΛ.- Εγκφκλιοι του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 
Οικονομικϊν: 
 α) ΡΟΛ. 1259/09-12-2013 (Βϋ3119) απόφαςθ «Διαδικαςία διάκριςθσ λθξιπροκζςμων 
οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ – Εκχϊρθςθ 
αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και κακοριςμόσ αρμοδίων οργάνων», 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΡΟΛ. 1089/22-06-2016 (Βϋ 2114) όμοια απόφαςθ, 
 β) ΡΟΛ. 1188/01-08-2014 (Βϋ 2175) απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ. 1259/05-12-2013 (ΦΕΚ 3119 Βϋ) «Διαδικαςία διάκριςθσ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ – 
Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και κακοριςμόσ αρμοδίων 
οργάνων», 
 γ) ΡΟΛ. 1089/22-06-2016 (Βϋ 2114) απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν  ΡΟΛ.1259/2013 «Διαδικαςία 
διάκριςθσ λθξιπροκζςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ 
είςπραξθσ – Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και κακοριςμόσ 
αρμοδίων οργάνων»,  
δ) ΡΟΛ. 1151/11-10-2016 (ΑΔΑ: 6Λ20Θ-Ν3Σ) εγκφκλιοσ, με κζμα «Κοινοποίθςθ και οδθγίεσ 
εφαρμογισ των διατάξεων των παραγράφων 1 ζωσ 6 τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ 
παραγράφου Δ του άρκρου 2  του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Αϋ), με τισ οποίεσ τροποποιικθκε το 
άρκρο 82 του Ν.Δ. 356/1974 ςχετικά με τθ διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ 
και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ, και τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςασ απόφαςθσ του 
Γενικοφ Γραμματζα  Δθμοςίων Εςόδων  ΡΟΛ.1089/2016 (ΦΕΚ 2114 Βϋ)», 
ε) Δ.ΟΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Βϋ543) απόφαςθ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και 
εξουςιοδότθςθ  υπογραφισ "Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων" ςε 
Ρροϊςταμζνουσ Τελωνείων και ςε υπαλλιλουσ αυτϊν», όπωσ τροποποιικθκε, 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει, 

6) αρικ. ΔΤΔ Δ 5016714 ΕΞ 2015/29-07-2015 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΟΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία,  Αϋ και Βϋ Τάξεωσ. 
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και 

ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ (για ποςά ζωσ  των 300.000 ευρϊ).  
  

   
  

 

ΣΚΟΡΟΣ: Χαρακτθριςμόσ οφειλϊν ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ. 
 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Εκκακάριςθ των επί ςειρά ετϊν ςωρευμζνων λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν προσ το Δθμόςιο από εκείνεσ που πραγματικά και 

τεκμθριωμζνα κεωροφνται επιςφαλείσ, ϊςτε οι ειςπρακτικοί 

μθχανιςμοί να επικεντρϊςουν τισ προςπάκειζσ τουσ ςε αυτζσ 

που είναι δυνατόν να ειςπραχκοφν.  

β) Το Δθμόςιο να διακζτει μία ολοκλθρωμζνθ, διαφανι, 

αποτελεςματικι και ελζγξιμθ διαδικαςία είςπραξθσ των οφειλϊν, 

βάςει τθσ οποίασ κα λογοδοτεί. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Χαρακτθριςμόσ μιασ οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ από τα 

αρμόδια όργανα που ορίηονται με βάςθ το φψοσ αυτισ. 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
150 ανά ζτοσ. 

 

Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Οδθγίεσ για τθ διαδικαςία διάκριςθσ λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ», 

7) αρικ. ΔΤΔΔ 5018770 ΕΞ 2015 /08-09-2015 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν «Κοινοποίθςθ διατάξεων Ν. 4336/2015 – Τροποποίθςθ Ν.Δ. 
356/1974 (ΚΕΔΕ), Ν.4152/2013, Ν. 4305/2014, Ν.4321/2015 και Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 
κϊδικασ)», 

8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 
4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και  

9) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Διενζργεια Ελζγχου και 

πρόταςθ επιλογισ 

υπόκεςθσ  για τον 

χαρακτθριςμό οφειλισ ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ 

μζχρι 300.000 ευρϊ. 

Υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι  

του Τμιματοσ που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ διενεργεί κατ’ αρχιν ζλεγχο 

για τθ διαπίςτωςθ πλιρωςθσ των 

κριτθρίων και των προχποκζςεων 

χαρακτθριςμοφ μιασ οφειλισ μζχρι 

300.000 ευρϊ, ωσ ανεπίδεκτθσ 

είςπραξθσ.  

Ο Υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  του 

Τμιματοσ που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

Αρμόδιεσ 

Φορολογικζσ 

Αρχζσ, 

Υποκθκοφυ-

λακεία, κ.λπ. 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  

του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - - 

2. 

Ενθμζρωςθ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ και 

χρζωςθ τθσ υπόκεςθσ ςε 

ειδικά οριηόμενο ελεγκτι. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  του Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ενθμερϊνει τον 

Ρροϊςτάμενο τθσ Τελωνειακισ Αρχισ, ο 

οποίοσ χρεϊνει τθν υπόκεςθ ςε ειδικά 

οριηόμενο ελεγκτι. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ Τελωνειακισ 

Αρχισ. 

- 

Ο ειδικά 

οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 

3. 

Σφνταξθ Ζκκεςθσ Ελζγχου 

του άρκρου 1Α τθσ 

ΡΟΛ.1259/2013 (Βϋ3119) 

απόφαςθσ από τον ειδικά 

οριηόμενο ελεγκτι. 

Συντάςςεται Ζκκεςθ Ελζγχου από τον 

ειδικά οριηόμενο για τον ςκοπό αυτό 

ελεγκτι, ο οποίοσ πιςτοποιεί ότι 

ςυντρζχουν τα κριτιρια και οι 

προχποκζςεισ για τον χαρακτθριςμό 

τθσ οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

(Απαραίτθτα ςτοιχεία για καταγραφι 

ενεργειϊν, ςτισ οποίεσ πρζπει να 

προβοφν οι ειςθγθτζσ για τθ 

ςυμπλιρωςθ του οικείου φακζλου 

αναφζρονται ςτο ζντυπα Α1 και Α2 του 

αρικ. ΔΤΔ Δ 5016714 ΕΞ2015/ 29-07-

2015 εγγράφου τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων & 

Ε.Φ.Κ. για λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ). 

Ειδικά οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 

Ο ειδικά 

οριηόμενοσ 

ελεγκτισ 

απευκφνεται ςτθν 

αρμόδια 

Φορολογικι 

Αρχι, ςφμφωνα 

με τθν περ. εϋ του 

άρκρου 1Α τθσ 

ΡΟΛ.1259/2013 

(Βϋ3119) 

απόφαςθσ. 

- 
Ζκκεςθ 

Ελζγχου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 2 

4. 
Υπογραφι και 

πρωτοκόλλθςθ τθσ 

Ο ειδικά οριηόμενοσ ελεγκτισ 

υπογράφει, πρωτοκολλεί και 

Ο ειδικά 

οριηόμενοσ 
- 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

Ζκκεςθ 

Ζλεγχου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 3 
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Ζκκεςθσ Ελζγχου από τον 

ειδικά οριηόμενο ελεγκτι. 

υποβάλλει αρμοδίωσ τθν Ζκκεςθ 

Ελζγχου ςτον Ρροϊςτάμενο του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι  του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ. 

ελεγκτισ. του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  

του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

5. 

Σφνταξθ και υποβολι 

ειςιγθςθσ από τον 

Ρροϊςτάμενο του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι  

του Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι του Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ, αφοφ αξιολογιςει τθν 

Ζκκεςθ Ελζγχου, ςυντάςςει και 

υποβάλλει ειςθγθτικι ζκκεςθ για τον 

χαρακτθριςμό μιασ λθξιπρόκεςμθσ 

οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  του 

Τμιματοσ που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ 

τθσ 

Τελωνειακισ 

Αρχισ ι, ςε 

περίπτωςθ που 

δεν 

προβλζπεται 

Υποδιεφκυνςθ, 

ο νόμιμοσ 

αναπλθρωτισ 

του 

Ρροϊςταμζνου 

τθσ 

Τελωνειακισ 

Αρχισ. 

Ειςθγθτικι 

Ζκκεςθ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 4 

6. 

Δίδεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ 

του Ρροϊςταμζνου τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι, ςε 

περίπτωςθ που δεν 

προβλζπεται 

Υποδιεφκυνςθ, του 

νόμιμου αναπλθρωτι του 

Ρροϊςταμζνου τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ 

τθσ Τελωνειακισ Αρχισ ι, ςε 

περίπτωςθ που δεν προβλζπεται 

Υποδιεφκυνςθ, ο νόμιμοσ 

αναπλθρωτισ του Ρροϊςταμζνου τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ, δίνει τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του για τον χαρακτθριςμό μιασ 

οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ 

τθσ Τελωνειακισ 

Αρχισ, ι ςε 

περίπτωςθ που 

δεν προβλζπεται 

Υποδιεφκυνςθ, ο 

νόμιμοσ 

αναπλθρωτισ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ 

Τελωνειακισ 

Αρχισ. 

- 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ 

Τελωνειακισ 

Αρχισ. 

Αιτιολογθ-

μζνθ Γνϊμθ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 5 

7.  Ζκδοςθ απόφαςθσ. 
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Τελωνειακισ 

Αρχισ εκδίδει τθν απόφαςθ για τον 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ Τελωνειακισ 
- 

Ο 

Ρροϊςτάμενοσ 
Απόφαςθ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 6 
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χαρακτθριςμό μιασ οφειλισ ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Αρχισ. του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  

του Τμιματοσ 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

8. 

Καταχϊρθςθ τθσ 

απόφαςθσ, για τον 

χαρακτθριςμό οφειλισ ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ, 

ςτο Ειδικό Βιβλίο 

Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ. 

Καταχϊρθςθ τθσ απόφαςθσ, για τον 

χαρακτθριςμό οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ 

είςπραξθσ, ςτο Ειδικό Βιβλίο 

Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ, από υπάλλθλο 

του Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι  του 

Τμιματοσ που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ Δικαςτικοφ. 

Τμιμα Δικαςτικοφ 

ι  το Τμιμα που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 7 

        

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ δεν μπορεί να κακοριςκεί 

ακριβϊσ, δεδομζνου ότι εξαρτάται από 

πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ, από το 

είδοσ του ελζγχου (εγγράφων ι 

φυςικοφ), από τθ φφςθ και τθν 

ποςότθτα των ελεγχόμενων ειδϊν, 

κ.λπ. 
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2.14 Διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ (για ποςά από 300.001 ζωσ 1.500.000 ευρϊ) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρο 82 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90)  «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων», όπωσ 
ιςχφει, 

2) άρκρο 10 του ν. 3943/2011 (Αϋ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», 

3) παρ. 1 ζωσ 6 τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 
(Αϋ94) «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ – Κφρωςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ 
από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ και ρυκμίςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
Συμφωνίασ Χρθματοδότθςθσ»,  

4) άρκρο 15 του ν. 2648/1998 (Αϋ238) «υκμίςεισ δαςμολογικοφ και φορολογικοφ 
περιεχομζνου, τροποποίθςθ του Κϊδικα Φορολογικισ Δικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ ιςχφει, 

5) Aποφάςεισ – ΡΟΛ - Eγκφκλιοι του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 
Οικονομικϊν: 
 α) ΡΟΛ.1259/09-12-2013 (Βϋ3119) απόφαςθ «Διαδικαςία διάκριςθσ λθξιπροκζςμων 
οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ – Εκχϊρθςθ 
αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και κακοριςμόσ αρμοδίων οργάνων», 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΡΟΛ.1089/22-06-2016 (Βϋ 2114) όμοια απόφαςθ, 
 β) ΡΟΛ.1188/01-08-2014 (Βϋ2175) απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν  ΡΟΛ.1259/05-12-2013 (Βϋ3119) 
«Διαδικαςία διάκριςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και 
ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ – Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και 
κακοριςμόσ αρμοδίων οργάνων», 
 γ) ΡΟΛ.1089/22-06-2016 (Βϋ2114) απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν  ΡΟΛ.1259/2013 «Διαδικαςία 
διάκριςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ 
είςπραξθσ – Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και κακοριςμόσ 
αρμοδίων οργάνων»,  
 δ) ΡΟΛ.1151 /11-10-2016 (ΑΔΑ: 6Λ20Θ-Ν3Σ) εγκφκλιοσ, με κζμα «Κοινοποίθςθ και οδθγίεσ 
εφαρμογισ των διατάξεων των παραγράφων 1 ζωσ 6 τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ 
παραγράφου Δ του άρκρου 2  του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Αϋ), με τισ οποίεσ τροποποιικθκε το 
άρκρο 82 του Ν.Δ. 356/1974 ςχετικά με τθ διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ 
και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ, και τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςασ απόφαςθσ του 
Γενικοφ Γραμματζα  Δθμοςίων Εςόδων  ΡΟΛ.1089/2016 (ΦΕΚ 2114 Βϋ)», 
ε) Δ.ΟΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Βϋ543) απόφαςθ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και 
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων" ςε 
Ρροϊςταμζνουσ Τελωνείων και ςε υπαλλιλουσ αυτϊν», όπωσ τροποποιικθκε, 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΟΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία,  Αϋ και Βϋ Τάξεωσ. 
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και 
ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ (για ποςά από 300.001 ζωσ 1.500.000 
ευρϊ). 

 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Χαρακτθριςμόσ οφειλϊν ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ. 
 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Εκκακάριςθ των επί ςειρά ετϊν ςωρευμζνων λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν προσ το Δθμόςιο από εκείνεσ που πραγματικά και 
τεκμθριωμζνα κεωροφνται επιςφαλείσ, ϊςτε οι ειςπρακτικοί 
μθχανιςμοί να επικεντρϊςουν τισ προςπάκειζσ τουσ ςε αυτζσ 
που είναι δυνατόν να ειςπραχκοφν.  
β) Το Δθμόςιο να διακζτει μία ολοκλθρωμζνθ, διαφανι, 
αποτελεςματικι και ελζγξιμθ διαδικαςία είςπραξθσ των οφειλϊν, 
βάςει τθσ οποίασ κα λογοδοτεί. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: Χαρακτθριςμόσ μιασ οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ από τα 
αρμόδια όργανα που ορίηονται με βάςθ το φψοσ αυτισ. 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
150 ανά ζτοσ. 

 

ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει, 
6) αρικ. ΔΤΔ Δ 5016714 ΕΞ 2015/29-07-2015 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και 

Ε.Φ.Κ. «Οδθγίεσ για τθ διαδικαςία διάκριςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και 
ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ», 

7) αρικ. ΔΤΔΔ 5018770 ΕΞ 2015 /08-09-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν 
Διαδικαςιϊν «Κοινοποίθςθ διατάξεων Ν. 4336/2015 – Τροποποίθςθ Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), 
Ν.4152/2013, Ν. 4305/2014, Ν.4321/2015 και Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)». 

8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 
4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

9) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Διενζργεια Ελζγχου και 

πρόταςθ επιλογισ 

υπόκεςθσ  για τον 

χαρακτθριςμό οφειλισ, 

από 300.001 μζχρι 

1.500.000 ευρϊ, ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι  του 

Τμιματοσ που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ διενεργεί κατ’ αρχιν 

ζλεγχο  για τθ διαπίςτωςθ πλιρωςθσ των 

κριτθρίων και των προχποκζςεων 

χαρακτθριςμοφ μιασ οφειλισ, από 300.001 

μζχρι 1.500.000 ευρϊ, ωσ ανεπίδεκτθσ 

είςπραξθσ.  

Ο Υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  του 

Τμιματοσ που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

Αρμόδιεσ 

Φορολογικζσ 

Αρχζσ, 

Υποκθκοφυ-

λακεία, κ.λπ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  του 

Τμιματοσ που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

Επιλογι 

υπόκεςθσ. 
ΝΑΙ OXI OXI - 

 

2. 

Ενθμζρωςθ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ και 

χρζωςθ τθσ υπόκεςθσ ςε 

ειδικά οριηόμενο ελεγκτι. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι  

του Τμιματοσ που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ ενθμερϊνει τον 

Ρροϊςτάμενο τθσ Τελωνειακισ Αρχισ, ο 

οποίοσ χρεϊνει τθν υπόκεςθ ςε ειδικά 

οριηόμενο ελεγκτι. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 
- 

Ο ειδικά 

οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 

3. 

Σφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ 

Ελζγχου του άρκρου 1Α 

τθσ ΡΟΛ. 1259/2013 

(Βϋ3119) απόφαςθσ από 

τον ειδικά οριηόμενο 

ελεγκτι. 

Συντάςςεται Ζκκεςθ Ελζγχου από τον ειδικά 

οριηόμενο ελεγκτι, ο οποίοσ πιςτοποιεί ότι 

ςυντρζχουν τα κριτιρια και οι προχποκζςεισ 

για τον χαρακτθριςμό τθσ οφειλισ ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. (Απαραίτθτα ςτοιχεία 

για καταγραφι ενεργειϊν, ςτισ οποίεσ πρζπει 

να προβοφν οι ειςθγθτζσ για τθ ςυμπλιρωςθ 

του οικείου φακζλου αναφζρονται ςτο 

ζντυπα Α1 και Α2 του αρικ. ΔΤΔ Δ 5016714 ΕΞ 

2015/ 29-07-2015 εγγράφου τθσ 

Ρροϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. για λθξιπρόκεςμεσ 

οφειλζσ). 

Ο ειδικά οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 

Ο ειδικά 

οριηόμενοσ 

ελεγκτισ 

απευκφνεται 

ςτθν αρμόδια 

Φορολογικι 

Αρχι, ςφμφωνα 

με τθν περ. ε 

του άρκρου 1Α 

τθσ 

ΡΟΛ.1259/2013 

(Βϋ3119) 

απόφαςθσ. 

- 
Ζκκεςθ 

Ελζγχου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 2 

4. 

Υπογραφι και 

πρωτοκόλλθςθ τθσ 

Ζκκεςθσ Ελζγχου από τον 

ειδικά οριηόμενο ελεγκτι. 

Ο ειδικά οριηόμενοσ ελεγκτισ υπογράφει, 

πρωτοκολλεί και υποβάλλει αρμοδίωσ τθν 

Ζκκεςθ Ελζγχου ςτον Ρροϊςτάμενο του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι  του Τμιματοσ που 

αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ 

Ο ειδικά οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 
- 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι  του 

Τμιματοσ που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Ζκκεςθ 

Ζλεγχου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 3 
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Τελωνειακισ Αρχισ. Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ, 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ Τελωνειακισ 

Αρχισ. 

5. 

Σφνταξθ και υποβολι 

ειςιγθςθσ από τον 

Ρροϊςτάμενο τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ςτθ 

Γνωμοδοτικι Επιτροπι 

Ραροχισ Διευκολφνςεων 

του άρκρου 15 του ν. 

2648/1998. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Τελωνειακισ Αρχισ, 

αφοφ αξιολογιςει τθν Ζκκεςθ Ελζγχου, 

ςυντάςςει και υποβάλλει ειςθγθτικι ζκκεςθ 

προσ τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι Ραροχισ 

Διευκολφνςεων του άρκρου 15 του ν. 

2648/1998 (Αϋ 238), με τθν οποία ειςθγείται 

για τον χαρακτθριςμό μιασ λθξιπρόκεςμθσ 

οφειλισ, που αφορά ςε οφειλζσ από 300.001 

ζωσ 1.500.000 ευρϊ, ωσ ανεπίδεκτθσ 

είςπραξθσ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 
- 

Θ Γνωμοδοτικι 

Επιτροπι 

Ραροχισ 

Διευκολφνςεων 

του άρκρου 15 

του ν. 2648/1998. 

Ειςθγθτικι 

Ζκκεςθ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 4 

6. 

Δίδεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ 

τθσ Γνωμοδοτικισ 

Επιτροπισ Ραροχισ 

Διευκολφνςεων του 

άρκρου 15 του ν. 

2648/1998 (Αϋ238)  

Θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι Ραροχισ 

Διευκολφνςεων του άρκρου 15 του ν. 

2648/1998, παρζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

για τον χαρακτθριςμό μιασ οφειλισ, που 

αφορά ςε οφειλζσ από 300.001 ζωσ 1.500.000 

ευρϊ, ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Θ Γνωμοδοτικι 

Επιτροπι Ραροχισ 

Διευκολφνςεων του 

άρκρου 15 του ν. 

2648/1998. 

- Ο Διοικθτισ. 

Αιτιολογθ-

μζνθ 

Γνϊμθ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 5 

7.  Ζκδοςθ απόφαςθσ. 

Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. εκδίδει τθν απόφαςθ 

για τον χαρακτθριςμό μιασ οφειλισ, που 

αφορά ςε οφειλζσ από 300.001 ζωσ 1.500.000 

ευρϊ, ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Ο Διοικθτισ. - 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ Τελωνειακισ 

Αρχισ. 

Απόφαςθ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 6 

8. 

Ενθμζρωςθ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ και 

καταχϊρθςθ τθσ 

απόφαςθσ ςτο Ειδικό 

Βιβλίο Ανεπίδεκτων 

Είςπραξθσ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Τελωνειακισ Αρχισ 

ενθμερϊνεται για τον χαρακτθριςμό μιασ 

οφειλισ, , που αφορά ςε οφειλζσ από 300.001 

ζωσ 1.500.000 ευρϊ, ωσ ανεπίδεκτθσ 

είςπραξθσ και θ απόφαςθ καταχωρείται ςτο 

Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ από 

υπάλλθλο του Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι  του 

Τμιματοσ που αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ. 

Το Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι  το 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ 

και 

ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 

- - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 7 

      

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί 

να κακοριςκεί ακριβϊσ, δεδομζνου ότι εξαρτάται από πολλοφσ 

παράγοντεσ, όπωσ, από το είδοσ του ελζγχου (εγγράφων ι 

φυςικοφ), από τθ φφςθ και τθν ποςότθτα των ελεγχόμενων 

ειδϊν, κ.λπ. 
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2.15 Διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ (για ποςά από 1.500.001 ευρϊ και άνω) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1)  Άρκρο 82 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90)  «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων», όπωσ 
ιςχφει, 

2) άρκρο 10 του ν. 3943/2011 (Αϋ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», 

3) παρ. 1 ζωσ 6 τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 
(Αϋ94) «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ – Κφρωςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ 
από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ και ρυκμίςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
Συμφωνίασ Χρθματοδότθςθσ»,  

4) άρκρο 15 του ν. 2648/1998 (Αϋ238) «υκμίςεισ δαςμολογικοφ και φορολογικοφ 
περιεχομζνου, τροποποίθςθ του Κϊδικα Φορολογικισ Δικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ ιςχφει, 

5) παρ. 2 του άρκρου 55 του ν. 4002/2011 (Αϋ180) «Τροποποίθςθ τθσ ςυνταξιοδοτικισ 
νομοκεςίασ του Δθμοςίου – υκμίςεισ για τθν ανάπτυξθ και τθ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ – 
Θζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείων Οικονομικϊν, Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και Εργαςίασ 
και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ», 

6) Aποφάςεισ – ΡΟΛ.- Eγκφκλιοι του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 
Οικονομικϊν: 
 α) ΡΟΛ.1259/09-12-2013 (Βϋ3119) απόφαςθ «Διαδικαςία διάκριςθσ λθξιπροκζςμων 
οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ – Εκχϊρθςθ 
αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και κακοριςμόσ αρμοδίων οργάνων», 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΡΟΛ.1089/22-06-2016 (Βϋ 2114) όμοια απόφαςθ, 
 β) ΡΟΛ.1188/01-08-2014 (Βϋ2175) απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν  ΡΟΛ.1259/05-12-2013 (Βϋ3119) 
«Διαδικαςία διάκριςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και 
ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ – Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και 
κακοριςμόσ αρμοδίων οργάνων», 
 γ) ΡΟΛ.1089/22-06-2016 (Βϋ2114) απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν  ΡΟΛ.1259/2013 «Διαδικαςία 
διάκριςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε ειςπράξιμεσ και ανεπίδεκτεσ 
είςπραξθσ – Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και κακοριςμόσ 
αρμοδίων οργάνων»,  
 δ) ΡΟΛ.1151 /11-10-2016 (ΑΔΑ: 6Λ20Θ-Ν3Σ) εγκφκλιοσ με κζμα «Κοινοποίθςθ και οδθγίεσ 
εφαρμογισ των διατάξεων των παραγράφων 1 ζωσ 6 τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ 
παραγράφου Δ του άρκρου 2  του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Αϋ), με τισ οποίεσ τροποποιικθκε το 
άρκρο 82 του Ν.Δ. 356/1974 ςχετικά με τθ διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ 
και ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ, και τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςασ απόφαςθσ του 
Γενικοφ Γραμματζα  Δθμοςίων Εςόδων  ΡΟΛ.1089/2016 (ΦΕΚ 2114 Βϋ)», 
ε) Δ.ΟΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Βϋ543) απόφαςθ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και 
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων" ςε 
Ρροϊςταμζνουσ Τελωνείων και ςε υπαλλιλουσ αυτϊν», όπωσ τροποποιικθκε, 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει, 

7) αρικ. Δ6Α 1053300 ΕΞ 2013/ 27-03-2013 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΟΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία, Αϋ και Βϋ Τάξεωσ, Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ 
(Ε.Μ.ΕΙΣ.).  

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και 
ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ (για ποςά από 1.500.001 ευρϊ και άνω).  

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Χαρακτθριςμόσ οφειλϊν ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ. 
 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Εκκακάριςθ των επί ςειρά ετϊν ςωρευμζνων λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν προσ το Δθμόςιο από εκείνεσ που πραγματικά και 
τεκμθριωμζνα κεωροφνται επιςφαλείσ, ϊςτε οι ειςπρακτικοί 
μθχανιςμοί να επικεντρϊςουν τισ προςπάκειζσ τουσ ςε αυτζσ 
που είναι δυνατόν να ειςπραχκοφν.  
β) Το Δθμόςιο να διακζτει μία ολοκλθρωμζνθ, διαφανι, 
αποτελεςματικι και ελζγξιμθ διαδικαςία είςπραξθσ των οφειλϊν, 
βάςει τθσ οποίασ κα λογοδοτεί. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: Χαρακτθριςμόσ μιασ οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ από τα 
αρμόδια όργανα που ορίηονται με βάςθ το φψοσ αυτισ. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
150 ανά ζτοσ. 
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«Χαρακτθριςμόσ οφειλϊν ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικοφ φψουσ, θ επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των 
οποίων υπάγεται και ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων & Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

8) αρικ. ΔΤΔ Δ 5016714 ΕΞ 2015/29-07-2015 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και 
Ε.Φ.Κ. «Οδθγίεσ για τθ διαδικαςία διάκριςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμεσ και 
ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ», 

9) αρικ. ΔΤΔΔ 5018770 ΕΞ 2015 /08-09-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνειακϊν 
Διαδικαςιϊν «Κοινοποίθςθ διατάξεων Ν. 4336/2015 – Τροποποίθςθ Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), 
Ν.4152/2013, Ν. 4305/2014, Ν.4321/2015 και Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)», 

10)  Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 
4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

11)  αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελε-ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Διενζργεια Ελζγχου και 

πρόταςθ επιλογισ 

υπόκεςθσ  για τον 

χαρακτθριςμό οφειλισ, 

που αφορά ςε ποςό άνω 

των 1.500.001 ευρϊ, ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Δικαςτικοφ 

διενεργεί, κατ’ αρχιν, ζλεγχο για τθ 

διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ των κριτθρίων 

και τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων 

χαρακτθριςμοφ μιασ οφειλισ, που αφορά 

ςε οφειλζσ άνω των 1.500.001 ευρϊ, ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Ο Υπάλλθλοσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ και 

Δικαςτικοφ τθσ 

Τελωνειακισ 

Αρχισ. 

Αρμόδιεσ 

Φορολογικζσ 

Αρχζσ, 

Υποκθκοφυ-

λακεία, κ.λπ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ ι 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ και 

Δικαςτικοφ και ο 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 

Επιλογι 

υπόκεςθσ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - - 

2. 

Διαβίβαςθ τθσ υπόκεςθσ 

ςτθν Επιχειρθςιακι 

Μονάδασ Είςπραξθσ 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Τελωνειακισ Αρχισ 

διαβιβάηει τθν υπόκεςθ ςτθν 

Επιχειρθςιακι Μονάδασ Είςπραξθσ 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ Τελωνειακισ 

Αρχισ. 

- 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Επιχειρθςιακισ 

Μονάδασ Είςπραξθσ 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 

3. 

Ενθμζρωςθ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ 

Επιχειρθςιακισ Μονάδασ 

Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και 

χρζωςθ τθσ υπόκεςθσ ςε 

ειδικά οριηόμενο ελεγκτι. 

Θ υπόκεςθ χρεϊνεται από τον 

Ρροϊςτάμενο τθσ Επιχειρθςιακισ 

Μονάδασ Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) ςε ειδικά 

οριηόμενο ελεγκτι. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ 

Επιχειρθςιακισ 

Μονάδασ 

Είςπραξθσ 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

- 
Ο ειδικά οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 2 

4. 

Σφνταξθ  τθσ Ζκκεςθσ 

Ελζγχου του άρκρου 1Α 

τθσ ΡΟΛ.1259/2013 

(Βϋ3119) απόφαςθσ  από 

τον ειδικά οριηόμενο 

ελεγκτι. 

Συντάςςεται Ζκκεςθ Ελζγχου από τον 

ειδικά οριηόμενο ελεγκτι, ο οποίοσ 

πιςτοποιεί ότι ςυντρζχουν τα κριτιρια 

και οι προχποκζςεισ για τον 

χαρακτθριςμό τθσ οφειλισ ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. (Απαραίτθτα 

ςτοιχεία για καταγραφι ενεργειϊν, ςτισ 

οποίεσ πρζπει να προβοφν οι ειςθγθτζσ 

για τθ ςυμπλιρωςθ του οικείου φακζλου 

αναφζρονται ςτο ζντυπα Α1 και Α2 του 

αρικ. ΔΤΔ Δ 5016714 ΕΞ2015/ 29-07-2015 

εγγράφου τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. για 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ). 

Ο ειδικά 

οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 

Ο ειδικά 

οριηόμενοσ 

ελεγκτισ 

απευκφνεται ςτθν 

αρμόδια 

Φορολογικι 

Αρχι, ςφμφωνα 

με τθν περ. ε του 

άρκρου 1Α τθσ 

ΡΟΛ. 1259/2013 

(Βϋ3119) 

απόφαςθσ. 

- 
Ζκκεςθ 

Ελζγχου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 3 
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5. 

Υπογραφι και 

πρωτοκόλλθςθ τθσ 

Ζκκεςθσ Ελζγχου από τον 

ειδικά οριηόμενο ελεγκτι. 

Ο ειδικά οριηόμενοσ ελεγκτισ υπογράφει 

και πρωτοκολλεί τθν Ζκκεςθ Ελζγχου. 

Ο ειδικά 

οριηόμενοσ 

ελεγκτισ. 

- 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Επιχειρθςιακισ 

Μονάδασ Είςπραξθσ 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

Ζκκεςθ 

Ζλεγχου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 4 

6. 

Σφνταξθ και υποβολι 

ειςιγθςθσ από τον 

Ρροϊςτάμενο τθσ 

Επιχειρθςιακισ Μονάδασ 

Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Επιχειρθςιακισ 

Μονάδασ Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.), αφοφ 

αξιολογιςει τθν Ζκκεςθ Ελζγχου, 

ςυντάςςει και υποβάλλει ειςθγθτικι 

ζκκεςθ, με τθν οποία ειςθγείται για τον 

χαρακτθριςμό μιασ λθξιπρόκεςμθσ 

οφειλισ, που αφορά ςε οφειλζσ άνω των 

1.500.001 ευρϊ, ωσ ανεπίδεκτθσ 

είςπραξθσ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ 

Επιχειρθςιακισ 

Μονάδασ 

Είςπραξθσ 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

- 
Το Ελεγκτικό 

Συνζδριο. 

Ειςθγθτικι 

Ζκκεςθ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 5 

7. 
Δίδεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ 

του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Το Ελεγκτικό Συνζδριο παρζχει τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του για τον 

χαρακτθριςμό μιασ οφειλισ ωσ 

ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Το Ελεγκτικό 

Συνζδριο. 
- Ο Διοικθτισ. 

Αιτιολο-

γθμζνθ 

Γνϊμθ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 6 

8.  Ζκδοςθ απόφαςθσ. 

Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. εκδίδει τθν 

απόφαςθ για τον χαρακτθριςμό μιασ 

οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ. 

Ο Διοικθτισ. - - Απόφαςθ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 7 

9. 

Ενθμζρωςθ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ 

Επιχειρθςιακι Μονάδα 

Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Επιχειρθςιακι 

Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) 

ενθμερϊνεται για τθν απόφαςθ του 

Διοικθτισ για τον χαρακτθριςμό μιασ 

οφειλισ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ, που 

αφορά ςε οφειλζσ άνω των 1.500.001 

ευρϊ. 

Ο Διοικθτισ. - 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Επιχειρθςιακισ 

Μονάδασ Είςπραξθσ 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 8 

10. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Επιχειρθςιακισ Μονάδασ 

Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) 

ενθμερϊνει τθν 

Τελωνειακι Αρχι και 

καταχωρείται θ απόφαςθ 

ςτο Ειδικό Βιβλίο 

Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Επιχειρθςιακι 

Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) ενθμερϊνει 

τθν Τελωνειακι Αρχι και ακολουκεί θ 

καταχϊρθςθ τθσ απόφαςθσ ςτο Ειδικό 

Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

τθσ 

Επιχειρθςιακισ 

Μονάδασ 

Είςπραξθσ 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.). 

- 
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 9 

      

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί 

να κακοριςκεί ακριβϊσ, δεδομζνου ότι εξαρτάται από πολλοφσ 

παράγοντεσ, όπωσ, από το είδοσ του ελζγχου (εγγράφων ι 

φυςικοφ), από τθν φφςθ και τθν ποςότθτα των ελεγχόμενων 

ειδϊν, κ.λπ. 
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2.16 Επιςτροφι Αχρεωςτιτωσ Ειςπραχκζντων Τελωνειακϊν Εςόδων 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2446/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ 
Ιουλίου 2015, για τθ ςυμπλιρωςθ του Kανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά ςε 
λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

3) εκτελεςτικόσ Kανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2447/15 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 
2015, για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων 
διατάξεων του Kανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/13 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

4) αρικ. Τ.9034/29-10-1948 (Βϋ148) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 
«Ρερί επιςτροφισ των αχρεωςτιτωσ ειςπραττόμενων δαςμϊν και φόρων», 

5) άρκρο 32 του ν. 2960/2001 (Αϋ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

6) παρ. 5 του άρκρου 87 του ν. 3842/2010 (Αϋ58) «Αποκατάςταςθ 
φορολογικισ δικαιοςφνθσ, αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και άλλεσ 
διατάξεισ», 

7) αρικ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016 /29-1-2016 (Βϋ 305) απόφαςθ του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων «Τροποποίθςθ τθσ αρικ. ΔΤΔ Δ 5030364 
ΕΞ2014/30-12-2014 (ΦΕΚ 3675/Β/31-12-2014) απόφαςθσ τθσ Γενικισ 
Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων»,  

8) αρικ. ΔΤΔ Δ 1118928 ΕΞ 2018/26-07-2018 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οδθγίεσ για τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ διαγραφισ ι επιςτροφισ ειςαγωγικϊν ι εξαγωγικϊν δαςμϊν»,  

9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

10) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
     

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

α) Τελωνεία, Αϋ Τάξεωσ, 
β) Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ, Αχαΐασ), οι οποίεσ εκδίδουν 
αποφάςεισ για τα Τελωνεία, Βϋ Τάξεωσ, που υπάγονται ςτθ χωρικι τουσ 
αρμοδιότθτα, 
γ) τα Τελωνεία: Καβάλασ, Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και 
Σφρου εκδίδουν αποφάςεισ και για τα Τελωνεία Βϋ Τάξεωσ, που υπάγονται ςτθ 
χωρικι τουσ αρμοδιότθτα. 

 

  
     

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Επιςτροφι Αχρεωςτιτωσ Ειςπραχκζντων Τελωνειακϊν Εςόδων. 
 

  
     

ΣΚΟΡΟΣ: Ζκδοςθ και εκτζλεςθ αποφάςεων επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων ποςϊν 
που ειςπράχκθκαν από τα Τελωνεία.   

  
     

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Αποτφπωςθ και απόςβεςθ αξιϊςεων κατά του δθμοςίου που προκφπτουν από τον 
χαρακτθριςμό τουσ ωσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων ποςϊν από τα Τελωνεία.  

  
     

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Θ διαδικαςία αφορά ςτθν ζκδοςθ και ςτθν εκτζλεςθ αποφάςεων επιςτροφισ 
αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων ποςϊν από τα Τελωνεία, θ οποία πραγματοποιείται 
με μείωςθ των ειςπραχκζντων εςόδων τουσ. 

   
     

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
3.500 ανά ζτοσ, περίπου. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο (α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραραλαβι και 

πρωτοκόλλθςθ τθσ 

αίτθςθσ επιςτροφισ 

τελωνειακισ οφειλισ 

και τελωνειακϊν 

ποινϊν (δθμοςίων 

εςόδων που 

ειςπράττονται από τα 

Τελωνεία). 

Υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ Τελωνειακισ Αρχισ 

παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τθν αίτθςθ 

επιςτροφισ. 

Στθν περίπτωςθ που αρμόδια για τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ είναι μία από τισ 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (Αττικισ, 

Θεςςαλονίκθσ, Αχαΐασ) θ αίτθςθ 

αποςτζλλεται αμζςωσ ςε αυτι. 

Στθν περίπτωςθ, που θ αίτθςθ κατατίκεται 

ςε Τελωνεία, μθ επιπζδου Διεφκυνςθσ (Β’, 

Γ’ τάξεωσ), θ αίτθςθ αποςτζλλεται αμζςωσ 

ςτα αρμόδια για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

Τελωνεία Καβάλασ, Βόλου, όδου, 

Κζρκυρασ, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και 

Σφρου, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα των 

οποίων ανικουν οι προαναφερόμενεσ 

τελωνειακζσ αρχζσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

αρμοδιότθτα. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί  τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

τθσ 

Τελωνειακισ 

Αρχισ ι 

Τμιμα που 

αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

 

Αίτθςθ 

Επιςτροφισ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ, ςτθν 

περίπτωςθ 

επιςτροφισ 

δαςμϊν 

(ιδίων 

πόρων) και 

ςυνειςπρατ-

τόμενων 

εκνικϊν 

πόρων. 

2 θμζρεσ. - 

2. 

  

Ζλεγχοσ αίτθςθσ 

επιςτροφισ. 

Υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ 

Αρχισ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ι του 

Τμιματοσ αυτισ που αςκεί τθν αντίςτοιχθ 

αρμοδιότθτα ελζγχει τθν πλθρότθτα του 

αιτιματοσ (για τθν φπαρξθ των 

απαιτοφμενων πλθροφοριακϊν ςτοιχείων 

επί τθσ αίτθςθσ και των υποςτθρικτικϊν 

εγγράφων τθσ αίτθςθσ). Γίνεται ζλεγχοσ του 

χρόνου παραγραφισ τθσ προβολισ του 

αιτιματοσ, προσ επιςτροφι. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 2 θμζρεσ. 1 
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3. 

Αποςτολι 

αλλθλογραφίασ προσ 

τον αιτοφντα για τθ 

ςυμπλιρωςθ ι 

προςκόμιςθ 

ελλειπόντων 

πλθροφοριακϊν 

ςτοιχείων/ 

δικαιολογθτικϊν    

(εφόςον, ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ 

Αρχισ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ι του 

Τμιματοσ αυτισ που αςκεί τθν αντίςτοιχθ 

αρμοδιότθτα ηθτάει τθ ςυμπλιρωςθ του 

φακζλου του αιτιματοσ με τα απαραίτθτα 

δεδομζνα/ζγγραφα για τθν εξζταςι του και 

κζτει προκεςμία για τθν προςκόμιςι τουσ 

από τον αιτοφντα. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- 
Ο Αιτϊν τθν 

επιςτροφι. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 1 και 2. 

4. 

α) Ραραλαβι ι 

β) μθ παραλαβι των 

ελλειπόντων 

πλθροφοριακϊν 

ςτοιχείων ι 

δικαιολογθτικϊν             

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ 

Αρχισ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ι του 

Τμιματοσ αυτισ που αςκεί τθν αντίςτοιχθ 

αρμοδιότθτα: 

α) παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τα 

προςκομιςκζντα  ςτοιχεία για τθ 

ςυμπλιρωςθ του φακζλου τθσ αίτθςθσ 

επιςτροφισ, 

β) δεν παραλαμβάνει τα απαιτοφμενα 

ςτοιχεία ι δικαιολογθτικά για τθ 

ςυμπλιρωςθ του φακζλου τθσ αίτθςθσ 

επιςτροφισ.   

 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Ζωσ 

30 θμζρεσ. 
1 ζωσ 3. 

5. 

Ενθμζρωςθ του 

αιτοφντοσ ςτθν 

περίπτωςθ μθ 

εμπρόκεςμθσ 

παραλαβισ των 

ελλειπόντων 

πλθροφοριακϊν 

ςτοιχείων/ 

δικαιολογθτικϊν 

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Θ Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποςτζλλει 

ενθμζρωςθ ςτον αιτοφντα ότι θ αίτθςι του 

δεν γίνεται αποδεκτι και κεωρείται 

αποςυρκείςα, ςτθν περίπτωςθ μθ 

εμπρόκεςμθσ παραλαβισ των ελλειπόντων 

πλθροφοριακϊν ςτοιχείων/ 

δικαιολογθτικϊν. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- 
Ο Αιτϊν τθν 

επιςτροφι. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 4. 

6. 

 Αποδοχι τθσ αίτθςθσ 

και εξζταςθ του 

αιτιματοσ. 

 Θ Τελωνειακι Αρχι, που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, αποςτζλλει 

ενθμζρωςθ ςτον αιτοφντα ότι θ αίτθςι του 

γίνεται αποδεκτι.  

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

- 
Ο Αιτϊν τθν 

επιςτροφι. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 

1, 2                        

(ι 1,2,3,4, 

εφόςον 

ςυντρζχει 
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Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

περίπτωςθ). 

7. 

Ενθμζρωςθ αιτοφντοσ 

για τθ μθ δυνατότθτα 

εμπρόκεςμθσ ζκδοςθσ 

απόφαςθσ / απαίτθςθ 

λιψθσ αναγκαίων  

πλθροφοριακϊν 

δεδομζνων από άλλθ 

Τελωνειακι Αρχι 

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Θ Τελωνειακι Αρχι, που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, αποςτζλλει 

ενθμζρωςθ ςτον αιτοφντα ότι δεν δφναται 

να εκδϊςει εμπρόκεςμα τθν απόφαςθ επί 

τθσ αίτθςθσ, λόγω  ανάγκθσ, για τθν ζκδοςθ 

τθσ απόφαςθσ τθσ λιψθσ αναγκαίων  

πλθροφοριακϊν δεδομζνων από άλλθ Αρχι 

κράτοσ – μζλοσ, διαφορετικοφ από εκείνο 

ςτο οποίο ζχει γνωςτοποιθκεί θ τελωνειακι 

οφειλι. (εντόσ 30 θμερϊν από τθν 

θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ). 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- 
Ο Αιτϊν τθν 

επιςτροφι. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ζωσ 

30 θμζρεσ. 
6 

8. 

Αποςτολι αιτιματοσ 

για λιψθ αναγκαίων  

πλθροφοριακϊν 

δεδομζνων από άλλθ 

Αρχι 

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Θ Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, αποςτζλλει 

αίτθμα για λιψθ αναγκαίων 

πλθροφοριακϊν δεδομζνων από άλλθ 

Αρχι. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- Άλλθ Αρχι. 

Αίτθςθ 

παροχισ 

ςυμπλθρω-

ματικϊν 

πλθροφο-

ριϊν, ςτθν 

περίπτωςθ 

που τα 

εμπορεφματα 

βρίςκονται ςε 

άλλο κράτοσ - 

μζλοσ 

*Ραράρτθμα 

33-06 του 

Καν. 2447/15 

– Δαςμοί+ 

(εφόςον 

ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ, 

ςτθν 

περίπτωςθ 

επιςτροφισ 

δαςμϊν 

(ιδίων 

πόρων) και 

ςυνειςπρατ-

τόμενων 

εκνικϊν 

πόρων. 

1 θμζρα 7 

9. 

Ραραλαβι απάντθςθσ 

από τθν άλλθ Αρχι, με 

τα αναγκαία 

 Θ Τελωνειακι Αρχι, που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, παραλαμβάνει 

τθν απάντθςθ του αίτθματόσ τθσ, για λιψθ 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

- - 

Αίτθςθ 

παροχισ 

ςυμπλθρω-

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ, 

ςτθν 

περίπτωςθ 

ζωσ 

30 θμζρεσ. 
8 
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πλθροφοριακά 

δεδομζνα 

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

αναγκαίων  πλθροφοριακϊν δεδομζνων 

από τθν άλλθ Αρχι. 

(εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία 

παραλαβισ του αιτιματοσ). 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

ματικϊν 

πλθροφοριϊν 

ςτθν 

περίπτωςθ 

που τα 

εμπορεφματα 

βρίςκονται ςε 

άλλο κράτοσ - 

μζλοσ 

*Ραράρτθμα 

33-06 του 

Καν. 2447/15 

– Δαςμοί+ 

(εφόςον 

ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

επιςτροφισ 

δαςμϊν 

(ιδίων 

πόρων) και 

ςυνειςπρατ-

τόμενων 

εκνικϊν 

πόρων. 

10. 

Αποςτολι αιτιματοσ, 

για λιψθ 

επιπρόςκετων 

αναγκαίων  

πλθροφοριακϊν 

δεδομζνων, ςτον 

αιτοφντα, όταν 

κρίνεται απαραίτθτο  

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

 Θ Τελωνειακι Αρχι, που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, αποςτζλλει 

ενθμζρωςθ ςτον αιτοφντα ότι δεν δφναται 

να εκδϊςει εμπρόκεςμα τθν απόφαςθ επί 

τθσ αίτθςθσ, λόγω τθσ ανάγκθσ, να λθφκοφν 

αναγκαία επιπρόςκετα πλθροφοριακά 

δεδομζνα από τον ίδιο, προκειμζνου να 

εκδοκεί θ απόφαςθ. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- 
Ο Αιτϊν τθν 

επιςτροφι. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 6 

11. 

α) Χοριγθςθ ι 

β) μθ χοριγθςθ από 

τον δικαιοφχο των 

επιπρόςκετων 

αναγκαίων 

πλθροφοριακϊν 

δεδομζνων 

(ςτοιχείων/ 

δικαιολογθτικϊν, 

εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Θ Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ: 

α) παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τα 

ςτοιχεία με τα οποία ςυμπλθρϊνεται ο 

φάκελοσ τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ. Τα 

ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία αποςτζλλονται 

ςτο Τμιμα, που είναι αρμόδιο για τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ. 

β) δεν παραλαμβάνει τα επιπρόςκετα 

αναγκαία πλθροφοριακά δεδομζνα. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
ζωσ 

30 θμζρεσ. 
10 
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12. 

Άςκθςθ Δικαιϊματοσ 

Ρροθγοφμενθσ 

Ακρόαςθσ  

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Θ Τελωνειακι Αρχι, που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, αν  προτίκεται 

να εκδϊςει απορριπτικι απόφαςθ, 

γνωςτοποιεί εγγράφωσ τθν πρόκεςι τθσ 

ςτον αιτοφντα και ηθτά, ςτα πλαίςια  τθσ 

άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ 

προθγοφμενθσ ακρόαςθσ, τθν παροχι των 

απόψεϊν του εντόσ δεδομζνθσ προκεςμίασ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν επίδοςθ του 

εγγράφου. Στθν περίπτωςθ που: 

α) ο αιτϊν παράςχει απόψεισ εντόσ τθσ 

προκεςμίασ, θ Τελωνειακι Αρχι, που είναι 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, 

αξιολογεί τισ παρεχόμενεσ απόψεισ και 

εκδίδει απόφαςθ.  

β)ο αιτϊν δεν παράςχει απόψεισ εντόσ τθσ 

προκεςμίασ, θ Τελωνειακι Αρχι που είναι 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 

προβαίνει ςτθν ζκδοςθ απορριπτικισ 

απόφαςθσ. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- 
Ο Αιτϊν τθν 

επιςτροφι. 

«Ρρόςκλθςθ 

για τθν 

άςκθςθ του 

Δικαιϊματοσ 

Ακρόαςθσ» 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

(1 + 30)             

31 θμζρεσ. 

 

6 

13. 

Ζκδοςθ απόφαςθσ 

χοριγθςθσ  

ι απόρριψθσ  τθσ 

χοριγθςθσ 

επιςτροφισ. 

Θ Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ προβαίνει ςτθν 

ζκδοςι τθσ και χορθγεί ι δεν χορθγεί τθν 

επιςτροφι.  

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(μετά από ειςιγθςθ 

από τα, κατά 

περίπτωςθ, αρμόδια 

Τμιματα). 

- - Απόφαςθ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

120 

θμζρεσ, 

εφόςον θ 

απόφαςθ 

αφορά ςε 

επιςτροφι 

δαςμϊν 

ι 

180 θμζρεσ 

ςε άλλθ 

περίπτωςθ. 

6 (και 

επιπλζον ι 

7,8, 9 ι/και 

10, 11, ι/και 

12, εφόςον 

ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

14. 

Αποςτολι και 

κοινοποίθςθ 

απόφαςθσ ςτον 

δικαιοφχο. 

Θ Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ: 

α) είτε αποςτζλλει τθν απόφαςθ ςτον 

δικαιοφχο και, ενδεχομζνωσ (και εφόςον 

ςυντρζχει περίπτωςθ), ςε άλλθ τελωνειακι 

αρχι (Τελωνείο ελζγχου) για τθν 

επιβεβαίωςθ εκτζλεςθσ υποχρεϊςεων, ςτισ 

οποίεσ υπόκειται θ εκτζλεςθ ταμειακά 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- 

α) Δικαιοφχοσ 

τθσ επιςτροφισ 

και 

(ενδεχομζνωσ) 

άλλο Τελωνείο 

(Τελωνείο 

ελζγχου) (και 

εφόςον 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 13 
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(λογιςτικά) τθσ απόφαςθσ (εγκρικείςα 

χοριγθςθ τθσ επιςτροφισ), 

β) είτε αποςτζλλει τθν απόφαςθ ςτον 

αιτοφντα, πλθροφορϊντασ τον ότι δεν 

εγκρίνεται θ χοριγθςθ τθσ επιςτροφισ. 

 ςυντρζχει 

περίπτωςθ) 

β) ο αιτϊν τθν 

επιςτροφι και 

μθ δικαιοφχοσ 

αυτισ. 

15. 

Εκτζλεςθ των 

υποχρεϊςεων που 

πρζπει να 

πραγματοποιθκοφν, 

προκειμζνου να 

εκτελεςτεί θ απόφαςθ 

χοριγθςθσ τθσ 

επιςτροφισ, 

ταμειακά. 

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Θ Τελωνειακι Αρχι, που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, ενθμερϊνεται 

από το Τελωνείο Ελζγχου: 

α) περί τθσ εκτζλεςθσ ενδεχόμενων 

υποχρεϊςεων που πρζπει να εκπλθρωκοφν 

για να γίνει θ εκτζλεςθ τθσ επιςτροφισ (π.χ. 

επανεξαγωγι, καταςτροφι εμπ/των) και 

ζχουν τεκεί ςτθν απόφαςθ χοριγθςθσ τθσ 

επιςτροφισ, ι  

β) περί τθσ μθ εκτζλεςθσ ενδεχόμενων 

υποχρεϊςεων, που πρζπει να 

εκπλθρωκοφν για να γίνει θ εκτζλεςθ τθσ 

επιςτροφισ. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- - 

Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ 

Επιςτροφι ι 

Διαγραφι 

δαςμϊν 

*Ραράρτθμα 

33-06 του 

Καν. 2447/15 

– Δαςμοί+ 

(εφόςον 

ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Το ζγγραφο 

αυτό 

χρθςιμο-

ποιείται και 

ςτθν 

περίπτωςθ 

που τα 

εμπορεφματα 

βρίςκονται 

ςτθνΕλλάδα. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
ζωσ                 

60 θμζρεσ. 
14 

16. 

Ενθμζρωςθ του 

αιτοφντοσ περί τθσ μθ 

εκτζλεςθσ των 

υποχρεϊςεων που 

πρζπει να 

πραγματοποιθκοφν, 

προκειμζνου να 

εκτελεςτεί θ απόφαςθ 

χοριγθςθσ τθσ 

επιςτροφισ ταμειακά 

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Θ Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ενθμερϊνει τον 

δικαιοφχο τθσ επιςτροφισ ότι θ εκδοκείςα 

απόφαςθ επιςτροφισ δεν κα εκτελεςτεί 

λόγω μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων που 

πρζπει να πραγματοποιθκοφν, προκειμζνου 

να εκτελεςτεί θ απόφαςθ χοριγθςθσ τθσ 

επιςτροφισ ταμειακά 

(εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ). 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

(ςε ςυνεργαςία με τα, 

κατά περίπτωςθ, 

αρμόδια Τμιματα). 

- 

Δικαιοφχοσ τθσ 

επιςτροφισ. 

 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 15 
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17. 

Αποςτολι και 

κοινοποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ ςτθ Δ.Ο.Υ.  

για ταμειακι εκτζλεςθ 

επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.  

(εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ). 

Θ Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κοινοποιεί τθν 

εγκριτικι απόφαςθ χοριγθςθσ επιςτροφισ 

ςτθ Δ.Ο.Υ. του δικαιοφχου, εφόςον αυτόσ 

ζχει δικαίωμα ζκπτωςθσ του 

επιςτρεφόμενου με τθν απόφαςθ Φ.Ρ.Α. 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

δικαιοφχου τθσ 

επιςτροφισ 

και 

Δικαιοφχοσ τθσ 

επιςτροφισ. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 

13 *και 14 και 

15, εφόςον 

ςυντρζχει 

περίπτωςθ+. 

18. 

Λογιςτικι/Ταμειακι 

Εκτζλεςθ Απόφαςθσ 

Επιςτροφισ. 

Θ Τελωνειακι Αρχι που είναι αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποςτζλλει τθν 

Απόφαςθ Επιςτροφισ ςτο Τμιμα 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ τθσ Τελωνειακισ 

Αρχισ ι ςτο Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ για τθν ταμειακι εκτζλεςθ τθσ 

επιςτροφισ. 

Εφόςον, θ Τελωνειακι Αρχι που είναι 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 

είναι άλλθ από εκείνθ που προζβθ ςτθν 

αχρεϊςτθτθ είςπραξθ (παραλαβισ τθσ 

αίτθςθσ), θ εν λόγω αρχι αποςτζλλει τθν 

Απόφαςθ Επιςτροφισ ςτο Τελωνείο που 

προζβθ ςτθν αχρεϊςτθτθ είςπραξθ ι εκεί 

που ορίηεται θ ταμειακι εκτζλεςι τθσ.   

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ 

Τελωνειακισ Αρχισ ι 

Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

- 
Δικαιοφχοσ τθσ 

επιςτροφισ. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 

14 *ι 14, 15, 

17, εφόςον 

ςυντρζχει 

περίπτωςθ+. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

Συνικθσ περίπτωςθ: 40 ζωσ 

60 θμζρεσ. 
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2.17 Κακοριςμόσ, γνωςτοποίθςθ και καταλογιςμόσ τελωνειακισ οφειλισ – ςυμπλθρωματικι βεβαίωςθ 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ραρ. 4 του άρκρου 105 του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του 
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

2) παρ. 3 του άρκρου 29 και παρ. 3 του άρκρου 31 του ν. 2960/2001 (Αϋ 265) 
«Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

3) π.δ. 231/2007 (Αϋ 265) «Κανονιςμόσ αρμοδιοτιτων και κακθκόντων τελωνειακϊν 
υπαλλιλων και τθσ λειτουργία των Ρεριφερειακϊν Τελωνειακϊν Αρχϊν του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν», κατά το μζροσ που ιςχφει, 

4) αρικ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9-8-2017  (ΑΔΑ:Ψ0ΣΕΘ-4ΛΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τελωνειακζσ Αποφάςεισ-Δικαίωμα Ρροθγοφμενθσ Ακρόαςθσ», 

5) αρικ. ΔΤΔ Δ 1020314 ΕΞ 2018/30-1-2018 εγκφκλιοσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.),  

6) αρικ. Δ.ΘΛ.ΤΕΛ1045744ΕΞ2018/21-3-2018 ζγγραφο του Ρροϊςταμζνου τθσ 
Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου (Δ.Θ.Τ.), 

7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

8) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

 
 

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο. 
 

  
 

 
 

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Κακοριςμόσ, γνωςτοποίθςθ και καταλογιςμόσ τελωνειακισ οφειλισ – 
ςυμπλθρωματικι βεβαίωςθ.  

  
 

 
 

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Ζκδοςθ Ρράξεων Συμπλθρωματικισ Βεβαίωςθσ Τελωνειακϊν Οφειλϊν. 
 

  
 

 
 

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Ζκδοςθ Ρράξεων (Αποφάςεων) για τθ Συμπλθρωματικι Βεβαίωςθ Τελωνειακϊν 
Οφειλϊν βάςει αποτελεςμάτων  εκ των υςτζρων ελζγχου και αποτφπωςθ των 
βεβαιωκζντων οφειλϊν ωσ ειςπρακτζων τελωνειακϊν απαιτιςεων.  

 

  
 

 
 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ διαδικαςία αφορά ςτθν ζκδοςθ πράξεων (αποφάςεων) ςυμπλθρωματικισ 
βεβαίωςθσ τελωνειακϊν οφειλϊν (κακοριςμόσ τελωνειακισ οφειλισ), ςτθ 
γνωςτοποίθςθ αυτϊν ςτον οφειλζτθ, κακϊσ και ςτθν καταχϊριςθ των αποφάςεων 
αυτϊν και των ποςϊν των βεβαιωκζντων τελωνειακϊν οφειλϊν ςτα λογιςτικά 
βιβλία, για τθν περαιτζρω παρακολοφκθςθ τθσ είςπραξισ τουσ ι τθσ με άλλο 
τρόπο απόςβεςισ τουσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν διαπιςτϊνεται τελωνειακι 
παράβαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 142 του ν.2960/01, θ οποία επιςφρει ποινι 
με τθ μορφι χρθματικισ κφρωςθσ. 

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ Χρόνοσ 

Διεκπεραίωςθσ 

Ρροαπαιτ-

οφμενο(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

 

Ραραλαβι 

κεωρθμζνων 

εκκζςεων εκ των 

υςτζρων ελζγχου,  

 

Το αρμόδιο Τμιμα του Τελωνείου, με 

ρόλο «καταχώριςησ οφειλήσ χωρίσ 

παράβαςη», παραλαμβάνει τισ εκκζςεισ 

εκ των υςτζρων ελζγχου ςτισ οποίεσ ζχει 

πραγματοποιθκεί ο υπολογιςμόσ 

(χρζωςθ) του ποςοφ τθσ τελωνειακισ 

οφειλισ που επίκειται να βεβαιωκεί 

ςυμπλθρωματικά, κακϊσ και ο 

προςδιοριςμόσ του προςϊπου του 

οφειλζτθ. 

 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ των 

ανωτζρω Τμθμάτων 

του αρμόδιου 

Τελωνείου, με ρόλο 

«καταχϊριςθσ 

οφειλισ χωρίσ 

παράβαςθ». 

- 
 

- 

Λογιςτικό 

Σθμείωμα 

Χρζωςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. - 

2. 

Άςκθςθ 

Δικαιϊματοσ 

Ρροθγοφμενθσ 

Ακρόαςθσ  

Το αρμόδιο Τμιμα  του Τελωνείο, με 

ρόλο «καταχώριςησ οφειλήσ χωρίσ 

παράβαςη», γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτον 

επικείμενο να καταςτεί οφειλζτθσ τθν 

πρόκεςθ για τθν ζκδοςθ ςε βάροσ του 

πράξθσ ςυμπλθρωματικισ βεβαίωςθσ και 

ηθτά, ςτα πλαίςια  τθσ άςκθςθσ του 

δικαιϊματοσ τθσ προθγοφμενθσ 

ακρόαςθσ, τθν παροχι των απόψεϊν του 

εντόσ δεδομζνθσ προκεςμίασ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν επίδοςθ του εγγράφου.  

Στθν περίπτωςθ που: 

α) ο αιτϊν παράςχει απόψεισ, εντόσ τθσ 

προκεςμίασ, το Τελωνείο, που είναι 

αρμόδιο για τθ λιψθ απόφαςθσ για τθ 

ςυμπλθρωματικι βεβαίωςθ, αξιολογεί τισ 

παρεχόμενεσ απόψεισ και εκδίδει 

απόφαςθ. (είτε πράξθ ςυμπλθρωματικισ 

βεβαίωςθσ, είτε απαλλακτικι πράξθ, ςτθν 

περίπτωςθ που το ποςό τθσ επικείμενθσ 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ των 

ανωτζρω Τμθμάτων 

του αρμόδιου 

Τελωνείου, με ρόλο 

«καταχϊριςθσ 

οφειλισ χωρίσ 

παράβαςθ». 

- 

Ο επικείμενοσ 

να καταςτεί 

οφειλζτθσ. 

Ρρόςκλθςθ για 

τθν άςκθςθ του 

Δικαιϊματοσ 

Ακρόαςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

(1 + 30) 

31 θμζρεσ 

 

*από τθν παραλαβι 

τθσ Ρρόςκλθςθσ για 

τθν άςκθςθ του 

Δικαιϊματοσ 

Ακρόαςθσ από τον 

επικείμενο να 

καταςτεί 

οφειλζτθσ+. 

1 
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ςυμπλθρωματικά βεβαιωκείςασ 

τελωνειακισ οφειλισ κρίνεται, με βάςθ 

νεϊτερα ςτοιχεία, ότι δεν οφείλεται 

νομίμωσ) 

β) ο αιτϊν δεν παράςχει απόψεισ εντόσ 

τθσ προκεςμίασ, το Τελωνείο, που είναι 

αρμόδιο για  τθ λιψθ απόφαςθσ για τθ 

ςυμπλθρωματικι βεβαίωςθ και τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, προβαίνει ςτθν 

ζκδοςθ πράξθσ (απόφαςθσ) 

ςυμπλθρωματικισ βεβαίωςθσ). 

3. 

Καθοριςμόσ 

Συμπληρωματικήσ 

Τελωνειακήσ 

οφειλή. 

Σφνταξθ & 

Υπογραφι πράξθσ 

(απόφαςθσ) 

ςυμπλθρωματικισ 

βεβαίωςθσ  

τελωνειακισ 

οφειλισ. 

Το αρμόδιο Τμιμα  του Τελωνείου, με 

ρόλο «καταχώριςησ οφειλήσ χωρίσ 

παράβαςη»,  προβαίνει ςτθ ςφνταξθ τθσ 

πράξθσ (απόφαςθσ) ςυμπλθρωματικισ 

βεβαίωςθσ, θ οποία υπογράφεται από 

τον  Ρροϊςτάμενο του Τελωνείου. 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ των 

ανωτζρω Τμθμάτων 

του αρμόδιου 

Τελωνείου, με ρόλο 

«καταχϊριςθσ 

οφειλισ χωρίσ 

παράβαςθ». 

- - 

Ρράξθ 

(Απόφαςθ) 

ςυμπλθρω-

ματικισ 

βεβαίωςθσ 

τελωνειακισ 

οφειλισ 

*Σφνταξη και 

Υπογραφή 

Πράξησ 

(Απόφαςησ)+. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2 θμζρεσ 

(Σε περίπτωςη 

ςυμπληρωματικήσ 

βεβαίωςησ δαςμών, 

η ςφνταξη και 

υπογραφή τησ 

πράξησ 

πραγματοποιείται 

εντόσ 14 ημερών 

από τη λήξη τησ 

προθεςμίασ για την 

άςκηςη του 

δικαιώματοσ 

προηγοφμενησ 

ακρόαςησ). 

2 

4. 

Καταχϊριςθ ςτο 

Ολοκλθρωμζνο 

Ρλθροφοριακό 

Σφςτθμα Τελωνείων 

(ICIS) τθσ πράξθσ 

(απόφαςθσ) 

ςυμπλθρωματικισ 

βεβαίωςθσ και 

ζκδοςθ τθσ πράξθσ 

(απόφαςθσ) 

ςυμπλθρωματικισ 

βεβαίωςθσ 

τελωνειακισ 

οφειλισ. 

Το αρμόδιο Τμιμα  του Τελωνείου, με 

ρόλο «καταχώριςησ οφειλήσ χωρίσ 

παράβαςη»,  προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ 

ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό 

Σφςτθμα Τελωνείων (ICIS) τθσ πράξθσ 

(απόφαςθσ) ςυμπλθρωματικισ 

βεβαίωςθσ, προκειμζνου να λάβει αρικμό 

καταχϊριςθσ (MRN τθσ μορφισ GRYX…) 

και  

εκδίδεται ςχετικι πράξθ βεβαίωςθσ. 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ των 

ανωτζρω Τμθμάτων 

του αρμόδιου 

Τελωνείου, με ρόλο 

«καταχϊριςθσ 

οφειλισ χωρίσ 

παράβαςθ». 

- - 

Ρράξθ 

(Απόφαςθ) 

ςυμπλθρωματικ

ισ βεβαίωςθσ 

τελωνειακισ 

οφειλισ. 

*Αριθμόσ 

Καταχώριςησ 

Παραςτατικοφ]. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 θμζρεσ 

(Σε περίπτωςη 

ςυμπληρωματικήσ 

βεβαίωςησ δαςμών, 

η ζκδοςη τησ 

πράξησ 

πραγματοποιείται 

εντόσ 14 ημερών 

από τη λήξη τησ 

προθεςμίασ για την 

άςκηςη του 

δικαιώματοσ 

προηγοφμενησ 

ακρόαςησ). 

3 
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5. 

Γνωςτοποίθςθ 

τελωνειακισ 

οφειλισ. 

 

Το αρμόδιο Τμιμα του Τελωνείου, με 

ρόλο «καταχώριςησ οφειλήσ χωρίσ 

παράβαςη»,  προβαίνει ςτθν κοινοποίθςθ 

τθσ πράξθσ (απόφαςθσ) 

ςυμπλθρωματικισ βεβαίωςθσ, 

προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ 

γνωςτοποίθςθ τθσ τελωνειακισ οφειλισ. 

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ των 

ανωτζρω Τμθμάτων 

του αρμόδιου 

Τελωνείου, με ρόλο 

«καταχϊριςθσ 

οφειλισ χωρίσ 

παράβαςθ». 

- Ο οφειλζτθσ. 
Αποδεικτικό 

επίδοςθσ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2 θμζρεσ 

(Σε περίπτωςη 

ςυμπληρωματικήσ 

βεβαίωςησ δαςμών, 

η γνωςτοποίηςη τησ 

ςυμπληρωματικά 

βεβαιωθείςασ 

τελωνειακήσ 

οφειλήσ 

πραγματοποιείται 

εντόσ 14 ημερών 

από τη λήξη τησ 

προθεςμίασ για την 

άςκηςη του 

δικαιώματοσ 

προηγοφμενησ 

ακρόαςησ). 

4 

6. 

Καταλογιςμόσ 

τελωνειακισ 

οφειλισ. 

 

Το αρμόδιο Τμιμα  του Τελωνείου, με 

ρόλο «καταχώριςησ οφειλήσ χωρίσ 

παράβαςη»,  προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ 

τθσ πράξθσ (απόφαςθσ) 

ςυμπλθρωματικισ βεβαίωςθσ και ςτθν 

Εγγραφι (Καταλογιςμό) του ποςοφ τθσ 

γνωςτοποιθκείςασ ςυμπλθρωματικά 

βεβαιωκείςασ τελωνειακισ οφειλισ ςτο 

Βιβλίο Ειςπρακτζων Απαιτιςεων, μετά 

τθν κοινοποίθςθ με επίδοςθ τθσ πράξθσ 

αυτισ ςτον οφειλζτθ.  

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

το Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ των 

ανωτζρω Τμθμάτων 

του αρμόδιου 

Τελωνείου, με ρόλο 

«καταχϊριςθσ 

οφειλισ χωρίσ 

παράβαςθ». 

- 

Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι 

Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

και Δικαςτικοφ 

τθσ 

Τελωνειακισ 

Αρχισ ι Τμιμα 

που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 θμζρεσ 

(Σε περίπτωςη 

ςυμπληρωματικήσ 

βεβαίωςησ δαςμών, 

ο καταλογιςμόσ τησ 

πράξησ 

πραγματοποιείται 

εντόσ 14 ημερών 

από τη λήξη τησ 

προθεςμίασ για την 

άςκηςη του 

δικαιώματοσ 

προηγοφμενησ 

ακρόαςησ). 

5 

 

 

Σφνολο 

Χρόνου 
40 θμζρεσ. 
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2.18 Ρεριζλευςθ τροχοφόρων ςτθν διαχείριςθ ι ςτθν κυριότθτα του δθμοςίου 

 

             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) N. 2960/2001 (Αϋ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει, 
2) άρκρο 45 του ν. 2992/2002 (Αϋ54) «Μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ 

κεφαλαιαγοράσ και τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και άλλεσ 
διατάξεισ», 

3) άρκρο 43 και επόμενα του ν. 2696/1999 (Αϋ 57) «Κφρωςθ Κϊδικα Οδικισ 
Κυκλοφορίασ»,  

4) αρικ. 1002901/67/Τ. & Ε.Φ./14-01-2002 (Βϋ57) κοινι Υπουργικι απόφαςθ των 
Υπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ και Οικονομικϊν – Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων 
Ζργων – Δθμόςιασ Τάξθσ «Διαδικαςία και προχποκζςεισ χαρακτθριςμοφ ωσ 
ςτερεϊν αποβλιτων των εγκαταλειμμζνων οχθμάτων», 

5) π.δ. 116/2004 (Αϋ81) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ των οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των 
χρθςιμοποιουμζνων ανταλλακτικϊν τουσ και των απενεργοποιθμζνων 
καταλυτικϊν μετατροπζων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2000/53/ΕΚ «για οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ» του Συμβουλίου 
τθσ 18θσ Σεπτεμβρίου 2000», 

6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιχφει και 

7) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 

  
   

  
  

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 

  ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Διαχείριςθσ Δθμοςίου Υλικοφ (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.). 

  
   

  
  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ρεριζλευςθ τροχοφόρων ςτθν διαχείριςθ ι ςτθν κυριότθτα του δθμοςίου. 
  

  
   

  
  

ΣΚΟΡΟΣ: Να περιζλκουν, τθρουμζνθσ τθν κείμενθσ νομοκεςίασ, τα τροχοφόρα ςτθ 
διαχείριςθ ι ςτθν κυριότθτα του δθμοςίου, προκειμζνου  να εκποιθκοφν.   

  
   

  
  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Άμεςθ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ μετά από τθν παρζλευςθ των προκεςμιϊν, 
ϊςτε να εκποιθκοφν το ςυντομότερο δυνατόν και να προκφψουν ζςοδα για το 
κράτοσ. 

  

  
   

  
  

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Μετά από τθν είςοδο των οχθμάτων ςτθν αποκικθ και εφόςον ςυντρζξουν οι 
προδιαγραφζσ, τα τροχοφόρα πρζπει να περιζλκουν ςτθ διαχείριςθ ι ςτθν 
κυριότθτα του Δθμοςίου, ϊςτε να αξιοποιθκοφν με τον καλφτερο δυνατό 
τρόπο. 

    
   

  
  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
1.300 φορζσ ανά ζτοσ, κατ’ εκτιμθςθ και εφόςον δεν υπάρξουν ειδικζσ 
ςυνκικεσ (δεν υπάρχει αςφαλζσ ςχετικό ςτατιςτικό ςτοιχείο).   
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο(α) 

Βιμα(τα) 

 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθ-

μζνο 
 

1. 
Ραρζλευςθ νόμιμων 

προκεςμιϊν. 

Από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ ελζγχεται, 

ςυνεχϊσ, θ παρζλευςθ των νόμιμων 

προκεςμιϊν για κάκε καταςχεμζνο 

τροχοφόρο ι πλωτό. 

Διεφκυνςθ 

Διαχείριςθσ 

Δθμοςίου Υλικοφ 

(ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) - 

Τμιμα Βϋ 

Αποκθκϊν. 

- 
ΔΙ.Δ.Δ.Υ. 

-Τμιμα Βϋ 
- - - - 

Συνεχισ 

διαδικαςία. 
- 

 

2. 

Ζλεγχοσ και αναηιτθςθ 

οχθμάτων από τισ 

καταςτάςεισ κλεμμζνων 

οχθμάτων του 

ςυςτιματοσ  

πλθροφοριϊν Σζνγκεν 

(Schengen). 

Από τον πιςτοποιθμζνο υπάλλθλο τθσ 

Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Υλικοφ 

(ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) γίνεται ο ζλεγχοσ και θ αναηιτθςθ 

οχθμάτων από τισ καταςτάςεισ κλεμμζνων 

οχθμάτων του ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν τθσ 

Συμφωνίασ Σζνγκεν (Schengen),  για τα 

τροχοφόρα. 

Ο πιςτο-

ποιθμζνοσ 

υπάλλθλοσ για 

τον ζλεγχο. 

- 
ΔΙ.Δ.Δ.Υ. 

-Τμιμα Βϋ 

Αναηθτιςεισ 

Schengen 

Information 

System (SIS). 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 2 ϊρεσ. 1 
 

3. 

Σφνταξθ καταςτάςεων 

των προσ ζγκριςθ για 

εκποίθςθ τροχοφόρων. 

Αν κάποιο τροχοφόρο αναηθτείται, τότε 

παραμζνει ςτισ αποκικεσ για φφλαξθ. Αν δεν 

αναηθτείται, τότε ςυντάςςονται καταςτάςεισ 

των προσ ζγκριςθ εκποίθςθσ τροχοφόρων, οι 

οποίεσ διαβιβάηονται εγγράφωσ ςτθν 

Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 

ΔΙ.Δ.Δ.Υ. 

-Τμιμα Βϋ 
- 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν 

(Δ.Τ.Δ.) - Τμιμα 

Εϋ- Εποπτείασ 

Διαχείριςθσ 

Δθμοςίου Υλικοφ. 

Καταςτάςεισ 

ζγκριςθσ 

εκποίθςθσ 

τροχοφόρων. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2 ϊρεσ 

(εξαρτάται 

από το 

μζγεκοσ 

τθσ λίςτασ). 

2 
 

4. 

Ραραλαβι των 

εγκεκριμζνων 

καταςτάςεων. 

Θ ΔΙ.Δ.Δ.Υ. παραλαμβάνει τισ εγκεκριμζνεσ 

από τθν Δ.Τ.Δ., καταςτάςεισ με τα προσ 

εκποίθςθ τροχοφόρα, που περιζχονται ςτθν 

διαχείριςθ ι ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου. 

(Σε περίπτωςθ μθ ζγκριςθσ των καταςτάςεων 

από τθν Δ.Τ.Δ., επιςτρζφονται προσ 

επανζλεγχο και επαναλαμβάνονται τα βιματα 

3 ζωσ και 5). 

ΔΙ.Δ.Δ.Υ. 

-Τμιμα Βϋ 
Δ.Τ.Δ. 

ΔΙ.Δ.Δ.Υ. 

-Τμιμα Βϋ 

Ζγκριςθ 

καταςτάςεων 

εκποίθςθσ 

τροχοφόρων. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 3 ι 2 ζωσ 4. 
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5. 

Καταχϊρθςθ 

αποτελεςμάτων ςτθν 

Βάςθ Δεδομζνων. 

Καταχϊρθςθ των αποτελεςμάτων ςτθ Βάςθ 

Δεδομζνων (ORAMA).  

ΔΙ.Δ.Δ.Υ. 

-Τμιμα Βϋ 
- 

ΔΙ.Δ.Δ.Υ. 

-Τμιμα Βϋ 
- - - - - 4 

 

      

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί 

να κακοριςκεί, δεδομζνου ότι εξαρτάται από το πρϊτο βιμα, 

δθλαδι πότε το Τμιμα Βϋ- Αποκθκϊν κα  ελζγξει και κα 

προωκιςει τουσ φακζλουσ των οχθμάτων ςτον υπάλλθλο, για 

τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο ςφςτθμα Σζνγκεν. Ο 

ςυνολικόσ χρόνοσ όλων των επόμενων βθμάτων εκτιμάται, 

περίπου, ςτισ 3 θμζρεσ. 
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2.19 Κοςτολόγθςθ τροχοφόρων 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ν. 2960/2001 (Αϋ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2) άρκρο 45 του ν. 2992/2002 (Αϋ54) «Μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ 

κεφαλαιαγοράσ και τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και άλλεσ 
διατάξεισ», 

3) άρκρο 43 και επόμενα  του ν. 2696/1999 (Αϋ 57) «Κφρωςθ Κϊδικα 
Οδικισ Κυκλοφορίασ», 

4) αρικ. 1002901/67/Τ. & Ε.Φ./14.1.2002 (Βϋ57) κοινι Υπουργικι απόφαςθ 
των Υπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ και Οικονομικϊν – Εςωτερικϊν, 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ 
και Δθμοςίων Ζργων – Δθμόςιασ Τάξθσ «Διαδικαςία και προχποκζςεισ 
χαρακτθριςμοφ ωσ ςτερεϊν αποβλιτων των εγκαταλειμμζνων 
οχθμάτων», 

5) π.δ. 116/2004 (Αϋ81) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ των οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των 
χρθςιμοποιουμζνων ανταλλακτικϊν τουσ και των απενεργοποιθμζνων 
καταλυτικϊν μετατροπζων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 2000/53/ΕΚ «για οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ» 
του Συμβουλίου τθσ 18θσ Σεπτεμβρίου 2000», 

6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

7) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). 

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Yλικοφ (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.). 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Κοςτολόγθςθ τροχοφόρων. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Θ κοςτολόγθςθ των τροχοφόρων ζχει ςκοπό τον κακοριςμό τθσ τιμισ 
εκκίνθςθσ προκειμζνου να εκποιθκοφν.  

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Θ τιμι κοςτολόγθςθσ να ανταποκρίνεται ςτθν αξία του τροχοφόρου και, 
ταυτοχρόνωσ, να είναι δελεαςτικι για τον υποψιφιο αγοραςτι.  

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: Ανάλογα  με τθν κατάςταςθ του προσ εκποίθςθ τροχοφόρου εκτιμάται θ 
αξία του.  

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
1.500 φορζσ ανά ζτοσ, κατ’ εκτιμθςθ και εφόςον δεν υπάρξουν ειδικζσ 
ςυνκικεσ (δεν υπάρχει αςφαλζσ ςχετικό ςτατιςτικό ςτοιχείο).  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. Διενζργεια αυτοψίασ. 

Στα τροχοφόρα που επίκειται να  

επιλεχκοφν για  εκποίθςθ  

διενεργείται αυτοψία από τον 

αρμόδιο υπάλλθλο. 

Διεφκυνςθ 

Διαχείριςθσ Δθμοςίου 

Υλικοφ (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) – 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων - 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- 

Τμιμα Γϋ- 

Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ-

Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- - - - 1 ϊρα. - 

2. Κοςτολόγθςθ. 

Με βάςθ τα ειδικότερα 

χαρακτθριςτικά του τροχοφόρου 

εκτιμάται θ αξία του. 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

Διάφορα 

Τελωνεία (για 

τα τροχοφόρα 

που 

ευρίςκονται 

ςτουσ χϊρουσ 

τουσ). 

Τμιμα Γϋ- 

Ρωλιςεων. 
- ΝΑΙ - ΝΑΙ 1 ϊρα. 1 

3. 
Χάραξθ αρικμοφ 

αςφαλείασ. 

Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, απαιτείται 

θ χάραξθ αρικμοφ αςφαλείασ του 

οχιματοσ. 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- 

Τμιμα Γϋ- 

Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ-

Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- - - - 20 λεπτά. 1 

4. Σφνταξθ εγγράφων. 

Σφνταξθ ζκκεςθσ με τα κφρια 

χαρακτθριςτικά του οχιματοσ, τον 

αρικμό πλαιςίου, το εκτιμϊμενο 

κόςτοσ, όπωσ προζκυψε από τθν 

κοςτολόγθςθ και τον αρικμό 

αςφαλείασ, αν ζχει χρθςιμοποιθκεί 

τζτοιοσ. 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- 

Τμιμα Γϋ- 

Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ-

Εμπειρο-

γνωμόνων. 

Ζκκεςθ 

κοςτολό-

γθςθσ 

οχιματοσ/ 

δικφκλου. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 1 ζωσ 3. 

5. 

Διαβίβαςθ ςτθν 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν. 

Διαβίβαςθ, ιεραρχικά, των 

αποτελεςμάτων τθσ Ζκκεςθσ 

Κοςτολόγθςθσ ςτθν Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν προσ 

ζγκριςθ. 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν 

(Δ.Τ.Δ.). 

Ζκκεςθ 

κοςτολό-

γθςθσ 

οχιματοσ/ 

δικφκλου. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 4 

6. 
Λιψθ απάντθςθσ ωσ 

ζγκριςθ. 

Ραραλαβι αποτελεςμάτων 

ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν 

Τμιμα Γϋ- 

Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ-

Ζγκριςθ 

Ζκκεςθσ 

κοςτολό-

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ - 5 
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Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.). (Δ.Τ.Δ.). Εμπειρο-

γνωμόνων. 

γθςθσ 

οχιματοσ/ 

δικφκλου. 

7. 

Καταχϊρθςθ τιμϊν 

ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα ORAMA. 

Καταχϊρθςθ των ποςϊν που 

εγκρίκθκαν και ό,τι άλλο 

απαιτείται, ςτο ςχετικό 

πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ 

Υπθρεςίασ (ORAMA). 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- 

Τμιμα Γϋ- 

Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ-

Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- - - - 1 ϊρα. 6 

8. 
Συμπλιρωςθ φυςικοφ 

φακζλου. 

Τοποκζτθςθ αντιγράφου τθσ 

ζγκριςθσ ςτον φάκελο κάκε 

τροχοφόρου που 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν εν λόγω  

Ζκκεςθ Κοςτολόγθςθσ. 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- 

Τμιμα Γϋ- 

Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ-

Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- - - - 2 ϊρεσ. 7 

9. 
Διαβίβαςθ πλιρουσ 

φακζλου. 

Διαβίβαςθ του πλιρουσ φακζλου 

ςτο Γραφείο Αϋ- Ρωλιςεων 

Αυτοκινιτων - Δικφκλων του 

Τμιματοσ Γϋ, ϊςτε να εκκινιςει τισ 

διαδικαςίεσ ζνταξισ τουσ ςτθν 

δθμοπραςία. 

Τμιμα Γϋ- Ρωλιςεων- 

Γραφείο Γϋ- Εμπειρο-

γνωμόνων. 

- 

Τμιμα Γϋ- 

Ρωλιςεων- 

Γραφείο Αϋ-

Ρωλιςεων 

Αυτοκινιτων - 

Δικφκλων. 

- - - - 1 ϊρα. 8 

        

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ δεν μπορεί να κακοριςκεί 

ακριβϊσ, δεδομζνου ότι εξαρτάται από 

πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ από τισ 

ςυνκικεσ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, από 

τθν κατάςταςθ του οχιματοσ, κακϊσ, 

επίςθσ, και από το γεγονόσ, ότι 

εμπλζκεται ωσ ςυναρμόδια θ Διεφκυνςθ 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν. 
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3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΑΒΑΣΕΩΝ (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 

3.1 Καταχϊρθςθ πλθροφοριακοφ δελτίου ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (Ο.Ρ.Σ.) ICISnet 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρα 6 και 7, παρ. 1β του άρκρου 8, και άρκρα 12, 13, 15, 16, παρ. 3, 4, 5 

του άρκρου 46, άρκρα 50 και 51, κακϊσ και παρ. 4 του άρκρου 179 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ 
τελωνειακοφ κϊδικα, 

2) άρκρα 2 ζωσ 5 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/2015 τθσ Επιτροπισ 
τθσ 24θσ Νοεμβρίου 2015 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ 
οριςμζνων διατάξεων του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ 
τελωνειακοφ κϊδικα. 

3) Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 515/97 του Συμβουλίου τθσ 13θσ Μαρτίου 1997 περί τθσ 
αμοιβαίασ ςυνδρομισ μεταξφ των διοικθτικϊν αρχϊν των κρατϊν μελϊν και 
τθσ ςυνεργαςίασ των αρχϊν αυτϊν με τθν Επιτροπι με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ 
τθσ ορκισ εφαρμογισ των τελωνειακϊν και γεωργικϊν ρυκμίςεων,  

4) άρκρο 3 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει,  

5) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

6) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.).  

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ., Επιτελικι Υπθρεςία Τελωνειακϊν Ελζγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), Ελεγκτικζσ 
Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), Τελωνεία.  

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Καταχϊρθςθ πλθροφοριακοφ δελτίου ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό 
Σφςτθμα (Ο.Ρ.Σ.) ICISnet.  

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Υποςτιριξθ ςε κζματα πλθροφοριϊν μεταξφ των Τελωνειακϊν Αρχϊν, με 
ςκοπό τθν πρόλθψθ, εξακρίβωςθ, διερεφνθςθ αξιόποινων πράξεων.  

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Συγκζντρωςθ, αξιολόγθςθ, ταξινόμθςθ, ανάλυςθ και ανταλλαγι 
επεξεργαςμζνων ι μθ πλθροφοριϊν μεταξφ των Τελωνειακϊν Αρχϊν, με 
ςκοπό τθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ απάτθσ, κακϊσ και τθν τιρθςθ, 
ενθμζρωςθ και διαςφάλιςθ του ςχετικοφ υποςυςτιματοσ, ςτο οποίο 
καταχωρείται και αποκθκεφεται πλθροφοριακό υλικό με ςκοπό τθν 
ενίςχυςθ και τθν προτεραιοποίθςθ του ελεγκτικοφ ζργου των Τελωνειακϊν 
Αρχϊν. Οι πλθροφορίεσ διαβακμίηονται ανάλογα με το αντικείμενο και τθ 
ςπουδαιότθτά τουσ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν εκπλιρωςθ 
τθσ αποςτολισ τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

 Οι Υπθρεςίεσ τθσ  Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. καταγράφουν και αποςτζλλουν ςτισ άλλεσ 
Τελωνειακζσ Αρχζσ και τθ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγουν ςτο 
πλαίςιο τθσ υπθρεςιακισ τουσ αποςτολισ, προβαίνοντασ, εφόςον 
απαιτείται, ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν άμεςθ επιχειρθςιακι 
αξιοποίθςι τουσ, κακϊσ και τθν αρχειοκζτθςθ, κατά περίπτωςθ με ςκοπό 
τθν πρόλθψθ, εξακρίβωςθ, διερεφνθςθ των αξιόποινων πράξεων, είτε ςτο 
πλαίςιο αυτόνομθσ επιχειρθςιακισ πλθροφοριακισ δράςθσ, είτε ςτο 
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πλαίςιο πλθροφοριακισ υποςτιριξθσ των Τελωνειακϊν Αρχϊν για τθν 
καταπολζμθςθ κάκε μορφισ απάτθσ.  

  
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Κακθμερινά. 

 

 

  



        
184 

 
 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ Χρόνοσ 

Διεκπεραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

  

Λιψθ τθσ 

πλθροφορίασ. 

Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν που 

διαβιβάηονται με κάκε πρόςφορο 

μζςο (π.χ. email, fax, αλλθλογραφία, 

κ.λπ.) από τισ εκνικζσ και ενωςιακζσ 

αρχζσ. Ζρευνα ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα και ςτισ βάςεισ 

δεδομζνων (εκνικζσ, ενωςιακζσ) για 

τθν αναηιτθςθ πρωτογενϊν 

πλθροφοριϊν. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-

Τμιμα Α'-

Στρατθγικισ 

Τελωνειακϊν 

Ελζγχων και 

Διαχείριςθσ 

Ρλθροφοριϊν 

Ενωςιακζσ ι εκνικζσ 

Υπθρεςίεσ που 

αποςτζλλουν 

πλθροφορίεσ (π.χ. OLAF, 

WCO, EUROPOL, 

Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και 

Αξιολόγθςθσ Ελζγχων 

Ερευνϊν (ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.), 

Σϊμα Δίωξθσ 

Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ (Σ.Δ.Ο.Ε.), 

Τελωνεία, πολίτεσ κ.λπ.). 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. - Τμιμα 

Β'-Ανάλυςθσ 

Κινδφνου και 

Ελζγχων 

Συμμόρφωςθσ και 

Τμιμα Γ'-Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ, 

Τελωνειακζσ 

Αρχζσ 

- ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

30 λεπτά (θ 

ζρευνα διαρκεί 

πολφ 

περιςςότερο). 

- 

2. 

Επεξεργαςία και 

ανάλυςθ 

πλθροφορίασ. 

Σφνκεςθ, εκτίμθςθ, ανάλυςθ τθσ 

πλθροφορίασ και ςφνδεςι τθσ με 

τυχόν προγενζςτερεσ πλθροφορίεσ 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-

Τμιμα Α' 
- - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 60 λεπτά. 1 

3 
Καταχϊρθςθ 

πλθροφορίασ. 

Ειςαγωγι πλθροφορίασ ςτο 

υποςφςτθμα Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν 

και Υποκζςεων του Ο.Ρ.Σ. ICISnet. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-

Τμιμα Α' 
- - 

Ρλθροφοριακ

ό Δελτίο 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 λεπτά. 1 και 2 

4. 
Αξιολόγθςθ 

πλθροφορίασ. 

Αξιολόγθςθ τθσ πθγισ και του 

περιεχομζνου τθσ πλθροφορίασ και 

διαβάκμιςθ αυτισ.   

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-

Τμιμα Α' 
- - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 20 λεπτά. 1 ζωσ 3 

5. 
 Διαβίβαςθ 

πλθροφορίασ. 

Άμεςθ, αςφαλισ διαβίβαςθ των 

πλθροφοριϊν ςε ςυγκεκριμζνουσ 

αποδζκτεσ (Υπθρεςία, Τμιμα, 

όλοσ, Υπάλλθλοσ) για 

επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-

Τμιμα Α' 
- 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. -Τμιμα 

Β' και Τμιμα Γ' 
- ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 20 λεπτά. 1 ζωσ 4 

6. 
 Ανατροφοδότθς

θ πλθροφοριϊν. 

Ανατροφοδότθςθ ςε κάκε μια 

πλθροφορία που λαμβάνεται και 

αφορά τισ ενζργειεσ που ζγιναν, π.χ. 

ζκδοςθ εντολισ ελζγχου, διαβίβαςθ 

πλθροφορίασ ςε άλλθ Τελωνειακι 

Αρχι, αποτελζςματα ελζγχου κ.λπ. 

Επιτελικι 

Υπθρεςία 

Τελωνεικϊν 

Ελζγχων 

(Ε.Υ.Τ.Ε.), 

Ελεγκτικζσ 

- 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα 

Α' 
- ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 20 λεπτά. 1 ζωσ 5 
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Υπθρεςίεσ 

Τελωνείων 

(ΕΛ.Υ.Τ.), 

Τελωνείο. 

7. 

Μεταφορά 

πλθροφοριϊν ςε 

ιςτορικά αρχεία. 

Αξιολόγθςθ και, εφόςον απαιτείται, 

μεταφορά των πλθροφοριϊν ςε 

ιςτορικά αρχεία κατόπιν τθσ 

ανατροφοδότθςθσ των 

διενεργθκζντων ελζγχων.   

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-

Τμιμα Α' 
- - ICISnet ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 λεπτά. 1 ζωσ 6 

         

Σφνολο 

Χρόνου 
180 λεπτά. 
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3.2 Ραρακολοφκθςθ και καταγραφι/καταχϊρθςθ των καταςχζςεων επικίνδυνων και υπό απαγόρευςθ Ειδϊν για το Ρεριβάλλον 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρο 3 του ν. 2960/2001 (Αϋ265)   «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», 
2) πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, 
3) άρκρα  2,3,10 και 16 τθσ αρικ. Θ.Ρ. 13588/725/2006 (Βϋ383) κοινισ 

απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αποκζντρωςθσ – Οικονομίασ και Οικονομικϊν – Ρεριβάλλοντοσ, 
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων – Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
– Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν – Εμπορικισ Ναυτιλίασ «Μζτρα όροι 
και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ «για 
επικίνδυνα απόβλθτα» του Συμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 19396/1546/1997 (Β’ 604) κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων 
αποβλιτων», 

4) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ 2037/2000 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 29θσ Ιουνίου 2000 για τισ ουςίεσ που 
καταςτρζφουν τθ ςτοιβάδα του όηοντοσ,   

5) κανονιςμόσ 1013/06 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2006 για τισ μεταφορζσ αποβλιτων,   

6) κανονιςμόσ 1005/09 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 16θσ Σεπτεμβρίου 2009 για τισ ουςίεσ που 
καταςτρζφουν τθ ςτοιβάδα του όηοντοσ,  

7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

8) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

   

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.). 
 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ραρακολοφκθςθ και καταγραφι/καταχϊρθςθ των καταςχζςεων  
επικίνδυνων και υπό απαγόρευςθ Ειδϊν για το Ρεριβάλλον.  

   

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ ενίςχυςθ του ρόλου τισ Υπθρεςίασ ςε κζματα αςφάλειασ  του πολίτθ, 
μζςω τισ προάςπιςθσ τισ δθμόςιασ υγείασ και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 

   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ κατάςχεςθ επικίνδυνων για το περιβάλλον ουςιϊν, 
β) πικανόσ εντοπιςμόσ λοιπϊν λακραίων και υπό απαγόρευςθ ειδϊν και 
προϊόντων και 
γ) θ είςπραξθ επιβλθκζντων πολλαπλϊν τελϊν και προςτίμων. 

 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Σφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, εντόσ των αρμοδιοτιτων τθσ 
Τελωνειακισ Υπθρεςίασ περιλαμβάνεται και θ προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, ςτα ςθμεία ειςόδου και εξόδου τθσ χϊρασ, κακϊσ και 
εντόσ του τελωνειακοφ χϊρου. Σφμφωνα με τα ανωτζρω, θ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 
παρακολουκεί τισ πραγματοποιθκείςεσ, από τα κατά τόπουσ Τελωνεία τθσ 
χϊρασ, καταςχζςεισ επικίνδυνων ουςιϊν (όπωσ,  Ο.D.S: Οzone Depleting 
Substances), αποβλιτων και λοιπϊν ςυναφϊν απαγορευμζνων για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία ειδϊν. 

 
   
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΙΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Κάκε φορά που υπάρχει περιςτατικό επικίνδυνων και απαγορευμζνων 
ειδϊν για το περιβάλλον.  

  



        
187 

 
 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τισ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 
Ραραλαβι  Ζκκεςθσ 

Κατάςχεςθσ. 

Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων 

και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ςυγκεντρϊνει τα 

ςτοιχεία αναφορικά με τον εντοπιςμό και τθν 

κατάςχεςθ τθσ απαγορευμζνθσ ουςίασ, τθν ζκκεςθ 

κατάςχεςθσ του Τελωνείου, ςτοιχεία του 

παραβάτθ, υποβολι αναφοράσ και φακζλου 

δικογραφίασ για παράβαςθ των διατάξεων περί 

λακρεμπορίασ, κακϊσ και πικανό φωτογραφικό 

υλικό και δθμιουργεί φάκελο τισ υπόκεςθσ. 

Δ.Σ.Τ.ΕΡ. – Τμιμα Γϋ- 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο. - Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ - 2 θμζρεσ. - 

2. 

Ενθμζρωςθ του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ. 

Θ Δ.Σ.Τ.ΕΡ. αποςτζλλει, εγγράφωσ, ενθμζρωςθ ςτθ 

Διεφκυνςθ Κλιματικισ Αλλαγισ και Ροιότθτασ τθσ 

Ατμόςφαιρασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ωσ εποπτεφουςασ  αρχισ ςε εκνικό 

επίπεδο για κζματα περιβάλλοντοσ, παρζχοντασ 

λεπτομερι περιγραφι αναφορικά με τθν 

πραγματοποιθκείςα καταςχεμζνθ ουςία, που 

ζλαβε χϊρα ςε ςθμείο ειςόδου – εξόδου τισ 

χϊρασ. 

Δ.Σ.Τ.ΕΡ. – Τμιμα Γϋ- 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

- 

Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ/Γενικι 

Διεφκυνςθ 

Ρεριβαλλοντικισ 

Ρολιτικισ/ 

Διεφκυνςθ 

Κλιματικισ Αλλαγισ 

και Ροιότθτασ τθσ 

Ατμόςφαιρασ. 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ - 2 θμζρεσ. 1 

3. 
Καταγραφι/καταχϊρθςθ 

των καταςχζςεων.  

Ενθμζρωςθ του αρχείου δεδομζνων τθσ  Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 

με τισ καταςχζςεισ των απαγορευμζνων ι υπό 

απαγόρευςθ ουςιϊν για το περιβάλλον. 

Δ.Σ.Τ.ΕΡ. – Τμιμα Γϋ- 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

- - Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 θμζρα. 1 και 2. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 
5 ζωσ 7 θμζρεσ. 
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3.3 Καταςτροφι καταςχεκζντων, λόγω λακρεμπορίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. και  Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρα 119β, 155-177 και παράγραφοσ 4 του άρκρου 171 του ν. 2960/2001 (Α’ 
265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφει, 

2) ν. 3420/2005 (Α’ 298) «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ Ρλαίςιο του Ραγκόςμιου 
Οργανιςμοφ Υγείασ για τον ζλεγχο του καπνοφ»,  

3) οι Συμφωνίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  και των Κρατϊν Μελϊν  τθσ με τισ 
Διεκνείσ Καπνοβιομθχανίεσ Japan Tobacco International (J.T.I.), British 
American Tobacco (B.A.T.), Imperial Tobacco Ltd (I.T.L.), 

4) Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 608/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 12θσ Ιουνίου 2013,  ςχετικά με τθν τελωνειακι επιβολι των 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 
αρικ. 1383/2003 του Συμβουλίου,  

5) άρκρα 39-40 του ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ», 

6) αρικ. 1994/11-09-2013 εγκφκλιο  τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου  του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ «Ερμθνευτικι εγκφκλιοσ για 
τθν εφαρμογι διατάξεων αντιμετϊπιςθσ παρεμπορίου-Σφςταςθ 
Συντονιςτικοφ Κζντρου Αντιμετϊπιςθσ Ραραεμπορίου (Σ.Υ.Κ.Α.Ρ.)», 

7) αρικ. ΔΣΤΕΡ Γ 1012466 ΕΞ 2019/28-01-2019 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων «Οδθγίεσ περί 
κατάςχεςθσ, διαχείριςθσ και καταςτροφισ λακραίων καπνικϊν προϊόντων», 

8) αρικ. ΔΣΤΕΡ Δ 5008169 ΕΞ 2015/15-04-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 
Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων «Δειγματολθψία 
καπνικϊν προϊόντων»,  

9) αρικ. Δ33 Ε 5013075 ΕΞ 2014/30-05-2014 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχου 
Τελωνείων «Οδθγίεσ περί κατάςχεςθσ, διαχείριςθσ και καταςτροφισ 
λακραίων καπνικϊν προϊόντων», 

10) αρικ. 30/004/000/3957/02-08-2018 (Β’ 3619) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ  
      Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικαςία δειγματολθψίασ 

και εξζταςθσ των δειγμάτων των καταςχεμζνων βιομθχανοποιθμζνων 
καπνϊν», 

11) αρικ. 30/004/000/5974/05-12-2018 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Εγκφκλιοσ ςχετικι με τθν απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. για τθ διαδικαςία 
δειγματολθψίασ και εξζταςθσ των δειγμάτων των καταςχεμζνων 
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν», 

12) αρικ. Δ33 Ε 5022793 ΕΞ 2014/26-09-2014 ζγγραφο τθσ Δ33 Διεφκυνςθσ 
Ελζγχου Τελωνείων «Δειγματολθψία Καπνικϊν Ρροϊόντων»,  

13) ν. 2717/ 14-05-1999 (Α’ 97) «Κϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ», όπωσ ιςχφει, 
14) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 

Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει, 
15) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 

τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
(Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.). 

 

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο, Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
(Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.).  

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Καταςτροφι καταςχεκζντων, λόγω λακρεμπορίασ βιομθχανοποιθμζνων 
καπνϊν.  

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Θ προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και θ διαςφάλιςθ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων του δθμοςίου.  

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ διαςφάλιςθ τθσ μθ διάκεςθσ  των καταςχεμζνων καπνικϊν προσ 
κατανάλωςθ, 
β) θ αποφυγι καταςτροφισ καπνικϊν προϊόντων για τα οποία δεν ζχουν 
ολοκλθρωκεί οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και 
γ) θ αποφυγι ηθμίασ του δθμοςίου από τθ μθ καταβολι εξόδων 
καταςτροφισ, ςυμπλθρωματικϊν πλθρωμϊν και πλθρωμϊν εξαρτϊμενων 
από τισ καταςχζςεισ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν από τουσ δικαιοφχουσ 
των ςθμάτων των καταςχεμζνων καπνικϊν εταιρειϊν. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Σφμφωνα  με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 4 του αρκρ. 171 
του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ 
τροποποιικθκε από τον ν. 3583/2007 (Α’ 142) «Αναμόρφωςθ του Εκνικοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα και άλλεσ διατάξεισ», τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά, 
που κατάςχονται ωσ αντικείμενο λακρεμπορίασ, καταςτρζφονται ενϊπιον 
τριμελοφσ Eπιτροπισ, θ οποία ςυγκροτείται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ 
αρμόδιασ Τελωνειακισ Αρχισ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, τον 
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Δικαςτικοφ και ζναν υπάλλθλο με ελεγκτικά 
κακικοντα τθσ ίδιασ Τελωνειακισ Αρχισ. Τα μζλθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ 
ορίηονται με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ κατά τόπον αρμόδιασ 
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Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ ι των Τελωνείων Καβάλασ, Βόλου, όδου, 
Κζρκυρασ, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και Σφρου, ςφμφωνα με τθν αρικ. Δ. 
ΟΓ. Α 1036960/10-03-2017 (Βϋ 968) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
(άρκρα 46 και 49), όπωσ ιςχφει. Για τθν καταςτροφι  ςυντάςςεται ςχετικό 
πρωτόκολλο. Σθμειϊνεται, ότι θ Επιτροπι οφείλει να προβαίνει ςτθν 
καταμζτρθςθ των προσ καταςτροφι καπνικϊν προϊόντων ι, όταν λόγω 
του μεγάλου όγκου τουσ αυτό δεν κακίςταται εφικτό, να γίνεται ηφγιςθ. 
Τόςο το αποτζλεςμα τθσ καταμζτρθςθσ, όςο και το εκδοκζν ηυγολόγιο 
προςαρτϊνται υποχρεωτικά ςτα αντίςτοιχα πρωτόκολλα καταςτροφισ.     
Επιςθμαίνεται, ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του αρκ. 171 του ν. 2960/2001 
(Α’ 265), όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 3583/2007 (Α’ 142), δεν είναι 
δυνατι θ εκποίθςθ ι με άλλο τρόπο διάκεςθ των καπνικϊν προϊόντων 
που κατάςχονται ωσ λακρεμπορεφματα. Με το άρκρο αυτό θ Εκνικι 
νομοκεςία εναρμονίςτθκε με τθν κυρωκείςα από το Ελλθνικό 
Κοινοβοφλιο Σφμβαςθ Ρλαίςιο τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, για 
τον ζλεγχο του Καπνοφ (ν.3420/2005, Α’ 298). Ειδικότερα, θ ανωτζρω 
Σφμβαςθ Ρλαίςιο ρθτά προβλζπει ςτο ςθμείο γ’ τθσ παρ. 4 του αρκ. 15 
αυτισ  ότι κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ οφείλει «να λάβει κατάλλθλα μζτρα 
για να εξαςφαλίςει τθν καταςτροφι όλων των καταςχεκζντων ειδϊν 
εξοπλιςμοφ καταςκευισ πλαςτϊν και λακραίων ςιγαρζτων και άλλων 
προϊόντων καπνοφ με τθ χριςθ μεκόδων φιλικϊν προσ το περιβάλλον, οι 
οποίεσ είναι εφικτζσ ι διακζςιμεσ ςφμφωνα με τθν Εκνικι νομοκεςία 
του». Κατόπιν των ανωτζρω, κακίςταται ςαφζσ ότι οι τρόποι - μζκοδοι 
καταςτροφισ των τςιγάρων, που κατάςχονται ωσ αντικείμενο 
λακρεμπορίασ, δεν ορίηονται με ςαφι τρόπο, οφτε από τον ν. 2960/2001 
(Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» ι άλλεσ εκνικζσ διατάξεισ, οφτε 
από Διεκνείσ Συνκικεσ – Συμφωνίεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ καταςτροφι των 
καταςχεκζντων καπνικϊν  πραγματοποιείται με τον πλζον πρόςφορο ςτισ 
Τελωνειακζσ Αρχζσ, τρόπο, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των όςων 
προβλζπονται ςτθν με αρικ. ΔΣΤΕΡ Γ 1012466 ΕΞ 2019/28-1-2019 
εγκφκλιο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν 
Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.). Ειδικότερα, ςτθν εν λόγω εγκφκλιο 
προβλζπεται ωσ προχπόκεςθ για τθν καταςτροφι καπνικϊν προϊόντων 
(που ιςοφνται ι  υπερβαίνουν  τα 50.000 τεμάχια τςιγάρα ι γραμμάρια 
καπνοφ, ανά ςιμα ι διαφορετικά ςιματα, δικαιοφχοσ των οποίων είναι θ 
ίδια εταιρεία) θ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ τθσ  Διεφκυνςθσ Στρατθγικισ 
Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) και θ χοριγθςθ 
ζγκριςθσ για τθν καταςτροφι. Ρροκειμζνου δε να χορθγθκεί θ ζγκριςθ 
από τθ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ., πρζπει να ζχει προθγθκεί δειγματολθψία και ζκκεςθ 
πραγματογνωμοςφνθσ,  τόςο από το Τμιμα Χθμικϊν Υπθρεςιϊν Σερρϊν 
τθσ Χ.Υ. Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, όςο και από τθ δικαιοφχο 
των ςθμάτων εταιρεία, ςτθν περίπτωςθ που αυτι είναι γνωςτι. Ανάλογα 
με το πόριςμα τθσ πραγματογνωμοςφνθσ τθσ δικαιοφχου εταιρείασ, 
ςχετικά με τθ γνθςιότθτα ι μθ των προϊόντων, τα ζξοδα καταςτροφισ 
βαρφνουν τθ δικαιοφχο εταιρεία, ςτθν περίπτωςθ των παραποιθμζνων ι 
το Ελλθνικό Δθμόςιο, ςτθν περίπτωςθ των γνθςίων προϊόντων.   

16) αρικ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β’ 2153) απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Γραμματζωσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 
Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ «Με εντολι Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων» ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων, 
Διευκφνςεων, Υποδιευκφνςεων, Τμθμάτων και Αυτοτελϊν Τμθμάτων, κακϊσ 
και ςτουσ Υπευκφνουσ Αυτοτελϊν Γραφείων και Γραφείων τθσ Κεντρικισ 
Υπθρεςίασ και των Ειδικϊν Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 
υποπαραγράφου βϋ τθσ παρ. 3 του αρκρου 42 του ν. 4389/2016 και  

17) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β’ 543) απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ 
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα 
Δθμοςίων Εςόδων” ςε Ρροϊςταμζνουσ Τελωνείων και ςε υπαλλιλουσ αυτϊν», 
όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου βϋ τθσ παρ. 
3 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν 
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 
μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ». 
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Ρεραιτζρω, μετά τθ κζςπιςθ, με το άρκρο 119B του Εκνικοφ Τελωνειακοφ 
Κϊδικα, εκνικϊν πλθρωμϊν εξαρτϊμενων από τισ καταςχζςεισ 
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, προκειμζνου να χορθγθκεί ζγκριςθ για τθν 
καταςτροφι των καπνϊν απαιτείται να ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 
τθσ δειγματολθψίασ και τθσ εξζταςθσ των δειγμάτων, όπωσ αναλυτικά, 
περιγράφεται ςτθν με αρικ. 30/004/000/3957/02-08-2018 (Β’ 3619) 
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. και ςτθν αρικ. 30/004/000/5974/05-
12-2018 εγκφκλιο του ίδιου. 

  
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Κάκε φορά που υποβάλλεται από το Τελωνείο αίτθμα προσ τθν 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια  ι προσ τα Τελωνεία Καβάλασ, Βόλου, όδου, 
Κζρκυρασ, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και Σφρου για τον οριςμό μελϊν τθσ 
Επιτροπισ καταςτροφισ καταςχεμζνων, λόγω λακρεμπορίασ 
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 

αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο (α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθ-

μζνο 

1. 

Διενζργεια 

κατάςχεςθσ-

παραλαβι 

καταςχεκζντων άλλων 

διωκτικϊν αρχϊν για 

φφλαξθ και 

περαιτζρω διαχείριςθ. 

Οι Τελωνειακζσ Αρχζσ, ςφμφωνα με τισ περί 

λακρεμπορίασ διατάξεισ των άρκρων 155-

177 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), ςε 

περίπτωςθ λακρεμπορίασ προβαίνουν ςε 

διμευςθ και κατάςχεςθ των λακραίων 

εμπορευμάτων (ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ, καπνικϊν προϊόντων),  ςτθ 

ςφνταξθ καταςχετιριασ ζκκεςθσ και ςτθν 

καταχϊριςθ τθσ παράβαςθσ ςτο 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

Τελωνείων (ICISnet), ςτον κωδικό 6027, 

περί λακρεμπορίασ καπνικϊν. 

Ραράλλθλα, και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παρ. 1 του άρκρου 167 του ν. 

2960/2001  (Α’ 265), τα καπνικά  προϊόντα 

που κατάςχονται από τισ λοιπζσ Διωκτικζσ 

Αρχζσ, κακϊσ και τα μεταφορικά μζςα 

αυτϊν, παραδίδονται αμζςωσ ςτο κατά 

τόπον αρμόδιο Τελωνείο, για περαιτζρω 

διαχείριςθ.  

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

Λοιπζσ Διωκτικζσ 

Αρχζσ (όπωσ,  

Αςτυνομία, 

Λιμενικό Σϊμα-

Ελλθνικι 

Ακτοφυλακι, 

Γενικι Διεφκυνςθ 

Σϊματοσ Δίωξθσ 

Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ-

Σ.Δ.Ο.Ε., 

Οικονομικι 

Αςτυνομία). 

- 
Καταςχετιρια 

ζκκεςθ. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 2 θμζρεσ. 

 

2. 

Ραραλαβι φόρμασ 

κατάςχεςθσ καπνικϊν 

προϊόντων. 

Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν 

Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 

παραλαμβάνει από τα Τελωνεία 

ςυμπλθρωμζνθ, καταλλιλωσ, τθ ςυνθμμζνθ 

ςτθν αρικ. ΔΣΤΕΡ Γ 1012466 ΕΞ 2019/28-1-

2019 εγκφκλιο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν 

Ελζγχων και Ραραβάςεων  φόρμα 

κατάςχεςθσ του Υποδείγματοσ 1,  δυνάμει 

τθσ οποίασ ενθμερϊνεται για τθν 

πραγματοποιθκείςα κατάςχεςθ. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

- 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. - 

Τμιμα Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 
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3. 

Γνωςτοποίθςθ 

επιβολισ κατάςχεςθσ 

ςτθν επιχείρθςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάςχεςθσ λακραίων 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν άνω των 

50.000 τεμαχίων, επιχειριςεων 

δραςτθριοποιοφμενων ςτθν εφοδιαςτικι 

αλυςίδα βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, το 

Τελωνείο το οποίο διενιργθςε τθν 

κατάςχεςθ ι ςτο οποίο παραδόκθκαν για 

φφλαξθ και περαιτζρω διαχείριςθ 

καταςχεμζνα βιομθχανοποιθμζνα καπνά 

άλλων διωκτικϊν αρχϊν κατά τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο  167 παρ. 1 του ν. 2960/2001 

(Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ), οφείλει 

εντόσ τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν από 

τθν επιβολι τθσ κατάςχεςθσ, να προβεί ςε 

γνωςτοποίθςθ τθσ κατάςχεςθσ ςτθν 

επιχείρθςθ, με επιςτολι του, που 

κοινοποιείται ςτθν επιχείρθςθ από 

υπάλλθλο τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ 

Αρχισ, ςυνταςςομζνου αποδεικτικοφ 

επίδοςθσ, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΣΤΕΡ Γ 

1012466 ΕΞ 2019/28-1-2019 εγκφκλιο.  

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα 

Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ και 

Διεφκυνςθ 

Ενεργειακϊν, 

Βιομθχανικϊν και 

Χθμικϊν 

Ρροϊόντων τθσ 

Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 

Γενικοφ Χθμείου 

του Κράτουσ 

(Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)- 

Επιχειριςεισ 

δραςτθριοποιοφ-

μενεσ ςτθν 

εφοδιαςτικι 

αλυςίδα 

βιομθχανοποιθ-

μζνων καπνϊν. 

 

Αποδεικτικό 

επίδοςθσ. 
ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 θμζρα. 1 και 2. 

4. 
Ρρόςκλθςθ ςε 

δειγματολθψία. 

Με πρωτοβουλία του αρμόδιου Τελωνείου 

και ςε ςυνεννόθςθ και με τθν χωρικά 

αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία, προςδιορίηεται 

θ ακριβισ θμερομθνία και ϊρα τθσ 

δειγματολθψίασ, θ οποία δεν πρζπει να 

απζχει περιςςότερεσ από τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ με επιςτολι 

ςτθν επιχείρθςθ τθσ κατάςχεςθσ. Εν 

ςυνεχεία, το αρμόδιο Τελωνείο αποςτζλλει 

πρόςκλθςθ ςτθν επιχείρθςθ με αποδεικτικό 

επίδοςθσ τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν τθν οριςκείςα θμερομθνία 

δειγματολθψίασ, κοινοποιϊντασ, τόςο τθν 

πρόςκλθςθ, όςο και το αποδεικτικό 

επίδοςθσ εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ ςτθν 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα Γ’ - Δίωξθσ Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου Εγκλιματοσ, ςτθ 

Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν και 

Χθμικϊν Ρροϊόντων, κακϊσ και ςτθ χωρικά 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα 

Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ, 

Διεφκυνςθ 

Ενεργειακϊν, 

Βιομθχανικϊν και 

Χθμικϊν 

Ρροϊόντων και 

χωρικά αρμόδια 

Χθμικι Υπθρεςία 

(Χ.Υ.). 

Επιχειριςεισ 

δραςτθριοποιοφ-

μενεσ ςτθν 

εφοδιαςτικι 

αλυςίδα 

βιομθχανοποιθ-

μζνων καπνϊν. 

 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 θμζρα. 1 ζωσ 3. 
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αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία (Χ.Υ.) τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 

(Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.). Ραράλλθλα, ο Ρροϊςτάμενοσ 

του αρμόδιου Τελωνείου και ο 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ χωρικά αρμόδιασ 

Χθμικισ Υπθρεςίασ (Χ.Υ.) ορίηουν από ζναν 

υπάλλθλό τουσ ωσ αρμόδιο για τθ 

διενζργεια τθσ δειγματολθψίασ. 

5. 
Διενζργεια 

δειγματολθψίασ.  

Κατά τθν θμερομθνία τθσ δειγματολθψίασ, 

οι οριςκζντεσ υπάλλθλοι μεταβαίνουν ςτον 

τόπο όπου φυλάςςονται τα καταςχεκζντα 

βιομθχανοποιθμζνα καπνά μαηί με τον 

εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον 

παρουςιαςκεί και προβαίνουν ςτθ 

δειγματολθψία κατά τα οριςκζντα και 

τθρϊντασ τουσ τφπουσ τθσ με αρικ. 

30/004/000/3957/2-8-2018 απόφαςθσ του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. Ειδικότερα, 

λαμβάνονται τζςςερα (4) δείγματα από τα 

οποία τα δφο προορίηονται για τθν Αϋ 

εξζταςθ και χαρακτθρίηονται ωσ «Αϋ 

εξζταςθ ΑΑΔΕ» και ωσ «Αϋ εξζταςθ ςτθ 

Επιχείρθςθ» και τα άλλα δφο δείγματα 

προορίηονται για τθν Βϋ εξζταςθ και 

χαρακτθρίηονται ωσ «Βϋ εξζταςθ ΑΑΔΕ» και 

ωσ «Βϋ εξζταςθ Επιχείρθςθ». Για τον λόγο 

αυτό ςυντάςςονται ζνα (1) πρωτόκολλο 

δειγματολθψίασ  και τζςςερα (4) δελτία 

δειγματολθψίασ, τα οποία υπογράφονται 

από το μικτό κλιμάκιο που διενιργθςε τθ 

δειγματολθψία και τον εκπρόςωπο τθσ 

επιχείρθςθσ, ο οποίοσ δεςμεφεται με τθν 

υπογραφι του ότι αποδζχεται τθ 

διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ ωσ ορκι 

και αντιπροςωπευτικι και ότι τα δείγματα 

είναι ςωςτά ςφραγιςμζνα.  

Οριςκζντεσ 

υπάλλθλοι του 

αρμόδιου 

Τελωνείου και τθσ 

αρμόδιασ Χθμικισ 

Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 

παρουςία 

εκπροςϊπου τθσ 

επιχείρθςθσ. 

- 

Χ.Υ. Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ-Τμιμα 

Χθμικϊν 

Υπθρεςιϊν 

Σερρϊν. 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 4. 

6. 

Αποςτολι δειγμάτων 

βιομθχανοποιθμζνων 

καπνϊν αγνϊςτου 

προελεφςεωσ.  

Τα Τελωνεία τθσ χϊρασ ςε κάκε υπόκεςθ 

κατάςχεςθσ τςιγάρων/καπνοφ αγνϊςτου 

προελεφςεωσ (cheap whites) άνω των 

50.000 τεμαχίων/γραμμαρίων, που 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

- 

Χ.Υ. Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ-Τμιμα 

Χθμικϊν 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 5. 
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πραγματοποιείται, είτε από τα ίδια, είτε 

από τισ λοιπζσ Διωκτικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ 

υποχρεοφνται να αποςτζλλουν ςτο Τμιμα  

Χθμικϊν Υπθρεςιϊν Σερρϊν δείγματα για 

ανάλυςθ  από κάκε καταςχεκείςα μάρκα 

τςιγάρων/καπνοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αυτι ιςοφται ι υπερβαίνει τα 50.000 

τεμάχια τςιγάρων/γραμμάρια καπνοφ. Θ 

δειγματολθψία κα γίνεται ςφμφωνα με  τo 

αρικ. Δ33 Ε 5022793 ΕΞ 2014/26-09-2014 

ζγγραφο και τα ςυνθμμζνα ςε αυτό  

ζγγραφα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γενικοφ 

Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.). 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

Υπθρεςιϊν 

Σερρϊν. 

7. 

Κοινοποίθςθ 

πρωτοκόλλων 

δειγματολθψίασ.  

Το αρμόδιο Τελωνείο κοινοποιεί αντίγραφο 

των πρωτοκόλλων δειγματολθψίασ εντόσ 

πζντε (5)  εργάςιμων θμερϊν ςτθ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-

Τμιμα Γ’: Δίωξθσ Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου Εγκλιματοσ και ςτθ 

Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν και 

Χθμικϊν Ρροϊόντων τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

- 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα 

Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ και 

ςτθ Διεφκυνςθ 

Ενεργειακϊν, 

Βιομθχανικϊν και 

Χθμικϊν 

Ρροϊόντων τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. 

- - - - - 1 ζωσ 6. 

8. 

Αποςτολι δειγμάτων  

ςτο Τμιμα Χθμικϊν 

Υπθρεςιϊν Σερρϊν 

τθσ Χ.Υ. Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ. 

Το αρμόδιο Τελωνείο αποςτζλλει εντόσ δφο 

(2) εργάςιμων θμερϊν από τθ διενζργεια 

τθσ δειγματολθψίασ τα δφο (2) δείγματα, Α’ 

και Β’ τθσ Α.Α.Δ.Ε., για εργαςτθριακι 

εξζταςθ ςτο εργαςτιριο ελζγχου  του 

Τμιματοσ  Χθμικϊν Υπθρεςιϊν Σερρϊν τθσ 

Χ.Υ. Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, 

ςυνοδευόμενα από φωτοτυπία του 

πρωτοκόλλου δειγματολθψίασ. 

 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

- 

Τμιμα Χθμικϊν 

Υπθρεςιϊν 

Σερρϊν τθσ Χ.Υ. 

Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ. 

- - - - - 1 ζωσ 7. 



        
195 

 
 

9. 

Ραράδοςθ ι 

αποςτολι, κατά 

περίπτωςθ, 

δειγμάτων ςτθν 

επιχείρθςθ. 

Το αρμόδιο Τελωνείο παραδίδει ςτον 

εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ, με 

αποδεικτικό επίδοςθσ, τα δφο (2) δείγματα 

τθσ επιχείρθςθσ, Αϋ και Β’ ι, ςε περίπτωςθ 

που κατά τθ δειγματολθψία δεν παρίςταται 

εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ, τα 

αποςτζλλει εντόσ (2) δφο εργάςιμων 

θμερϊν από τθ διενζργεια τθσ 

δειγματολθψίασ ςτο Τελωνείο, ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

τθσ επιχείρθςθσ, προκειμζνου το Τελωνείο 

να μεριμνιςει για τθν παράδοςι τουσ εντόσ 

δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

παραλαβι τουσ ςτθν επιχείρθςθ με 

αποδεικτικό. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

- Επιχείρθςθ. 

Αποδεικτικό 

επίδοςθσ ι 

διαφορετικά 

Αποδεικτικό 

Ραραλαβισ. 

- - - - 1 ζωσ 8. 

10. 

Κοινοποίθςθ 

Εκκζςεων εξζταςθσ 

δειγμάτων. 

Το αρμόδιο Τελωνείο, αφοφ παραλάβει, 

κοινοποιεί εντόσ (5) πζντε εργάςιμων 

θμερϊν τθν ζκκεςθ εξζταςθσ τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ τθσ  Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. ςτθν επιχείρθςθ 

και τισ δφο (2) όμοιεσ εκκζςεισ εξζταςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ ςτθ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. Θ προκεςμία 

αρχίηει από τθν θμερομθνία παραλαβισ 

όλων των εκκζςεων. Επίςθσ, κοινοποιεί 

εντόσ τθσ ίδιασ ωσ άνω προκεςμίασ όλεσ τισ 

ανωτζρω εκκζςεισ ςτθ Διεφκυνςθ 

Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και 

Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.)-Τμιμα Γ’-Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ.  

 α) Εάν δεν υπάρχει διαφορά 

αποτελεςμάτων, το αποτζλεςμα τθσ 

εξζταςθσ του δείγματοσ «Αϋ εξζταςθ ΑΑΔΕ» 

κεωρείται οριςτικό, το αρμόδιο Τελωνείο το 

γνωςτοποιεί εντόσ πζντε (5) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν παραλαβι όλων των 

εκκζςεων ςτθν επιχείρθςθ και ςτθ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. 

– Χ.Υ. Αν. Μακεδονίασ και Θράκθσ- Τμιμα 

Χθμικϊν Υπθρεςιϊν Σερρϊν και προβαίνει 

ςτισ κατά τον νόμο απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, 

ενθμερϊνοντασ παράλλθλα, εγγράφωσ, 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

- 

Επιχείρθςθ, 

Τμιμα Χθμικϊν 

Υπθρεςιϊν 

Σερρϊν τθσ  Χ.Υ. 

Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ, 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα 

Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

- - - - - 1 ζωσ 9. 
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εντόσ τθσ ίδιασ ωσ άνω προκεςμίασ τθ 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα Γ’- Δίωξθσ Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου Εγκλιματοσ.  

β) Πταν υπάρχει διαφορά αποτελεςμάτων, 

ενθμερϊνει εγγράφωσ εντόσ πζντε (5) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι 

όλων των εκκζςεων τθν επιχείρθςθ, με 

αποδεικτικό επίδοςθσ, αποςτζλλοντασ 

αντίγραφα των εκκζςεων τθσ επιχείρθςθσ 

ςτθ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. – Χ.Υ. Ανατολικισ Μακεδονίασ 

και Θράκθσ - Τμιμα Χθμικϊν Υπθρεςιϊν 

Σερρϊν και,  αντίςτοιχα, αντίγραφο τθσ 

ζκκεςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. ςτθν επιχείρθςθ, γνωςτοποιϊντασ 

τισ ενζργειεσ αυτζσ εγγράφωσ, εντόσ τθσ 

ίδιασ ωσ άνω προκεςμίασ και ςτθ Δ.Σ.Τ.ΕΡ.-

Τμιμα Γ’- Δίωξθσ Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου Εγκλιματοσ. 

11. Κατ’ ζφεςθ εξζταςθ. 

Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ αμφιςβθτεί 

τα εργαςτθριακά αποτελζςματα ι τθ 

γνωμάτευςθ τθσ ζκκεςθσ εξζταςθσ τθσ 

αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. δφναται, 

εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

επίδοςθ τθσ ζκκεςθσ, να υποβάλλει ςτο 

αρμόδιο Τελωνείο αίτθςθ, για εξζταςθ του 

δείγματοσ «Βϋ εξζταςθ ΑΑΔΕ» αναφζροντασ 

εάν επικυμεί ι όχι παράςταςθ  

εκπροςϊπου τθσ και δθλϊνοντασ τα 

ςτοιχεία του. Το αρμόδιο Τελωνείο 

κοινοποιεί εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν 

από τθν παραλαβι τθν αίτθςθ τθσ εταιρείασ 

ςτθ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ και ςτθ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.-Χ.Υ. 

Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ - 

Τμιμα Χθμικϊν Υπθρεςιϊν Σερρϊν. Σε 

περίπτωςθ  μθ  υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ 

εντόσ  του  χρονικοφ  διαςτιματοσ  των δφο  

(2) εργαςίμων  θμερϊν,  το  αποτζλεςμα  

τθσ  ζκκεςθσ εξζταςθσ τθσ αρμόδιασ 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

- 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. -Τμιμα 

Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

 

- - - - - 1 ζωσ 10. 
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υπθρεςίασ τθσ  Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.  κακίςταται 

οριςτικό και γνωςτοποιείται από το 

αρμόδιο Τελωνείο εντόσ δφο (2) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν παρζλευςθσ άπρακτθσ τθσ 

ανωτζρω προκεςμίασ ςτθ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα 

Γ’- Δίωξθσ Λακρεμπορίου και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. Εάν ο εκπρόςωποσ τθσ 

επιχείρθςθσ δεν προςζλκει κατά τθν 

οριςκείςα από το Τμιμα Χθμικϊν 

Υπθρεςιϊν Σερρϊν θμερομθνία για τθν 

εξζταςθ του δείγματοσ «Βϋ εξζταςθ ΑΑΔΕ»,  

θ κατϋ ζφεςθ εξζταςθ  πραγματοποιείται 

χωρίσ τθν παρουςία του. 

12. 

Ραραπομπι 

υπόκεςθσ ςτο 

Ανϊτατο Χθμικό 

Συμβοφλιο (Α.Χ.Σ.). 

Σε περίπτωςθ που: 

-υπάρχει διαφορά αποτελζςματοσ ι/και 

γνωμάτευςθσ μεταξφ των εκκζςεων 

εξζταςθσ των δειγμάτων «Αϋ εξζταςθ 

ΑΑΔΕ» και τθσ «Βϋ εξζταςθ ΑΑΔΕ»  ι  

-o παριςτάμενοσ εκπρόςωποσ τθσ 

επιχείρθςθσ, διαφωνεί με τα αποτελζςματα 

τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ  ι με τισ μεκόδουσ 

που εφαρμόςτθκαν κατά τθν εξζταςθ, θ 

υπόκεςθ παραπζμπεται ςτο Ανϊτατο 

Χθμικό Συμβοφλιο (Α.Χ.Σ.) για 

γνωμοδότθςθ.  

Το Τμιμα Χθμικϊν Υπθρεςιϊν Σερρϊν 

διαβιβάηει τον φάκελο τθσ υπόκεςθσ ςτθ 

Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν και 

Χθμικϊν Ρροϊόντων τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., 

προκειμζνου να μεριμνιςει για τθν 

παραπομπι τθσ υπόκεςθσ ςτο Α.Χ.Σ. και 

ενθμερϊνει ςχετικά το αρμόδιο Τελωνείο, 

το οποίο με τθ ςειρά του ενθμερϊνει τθ 

Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν 

Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) - 

Τμιμα Γ’- Δίωξθσ Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου Εγκλιματοσ.  

Θ Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν 

και Χθμικϊν Ρροϊόντων αποςτζλλει τθ 

γνωμοδότθςθ του Α.Χ.Σ. ςτο Τμιμα 

Τμιμα Χθμικϊν 

Υπθρεςιϊν 

Σερρϊν τθσ Χ.Υ. 

Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.-

Διεφκυνςθ 

Ενεργειακϊν, 

Βιομθχανικϊν και 

Χθμικϊν 

Ρροϊόντων, 

Ανϊτατο Χθμικό 

Συμβοφλιο 

(Α.Χ.Σ.). 

- 

Τμιμα Χθμικϊν 

Υπθρεςιϊν 

Σερρϊν τθσ Χ.Υ. 

Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 

Θράκθσ, αρμόδιο 

Τελωνείο, 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- Τμιμα 

Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

 

- - - - - 1 ζωσ 11. 
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Χθμικϊν Υπθρεςιϊν Σερρϊν, το οποίο τθ 

γνωςτοποιεί αμζςωσ ςτο αρμόδιο Τελωνείο 

το οποίο τθ γνωςτοποιεί Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-- Τμιμα 

Γ’- Δίωξθσ Λακρεμπορίου και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ.  

Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διαφωνεί 

με τθ γνωμοδότθςθ του Α.Χ.Σ., ζχει το 

δικαίωμα να κατακζςει ςτο Α.Χ.Σ. αίτθςθ 

κεραπείασ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ 

που προβλζπονται από τον Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, θ οποία εξετάηεται 

από το  Α.Χ.Σ. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν παραλαβι τθσ από το Α.Χ.Σ., 

άλλωσ, θ απόφαςθ του Α.Χ.Σ. κακίςταται 

τελεςίδικθ. 

13. 

Ενθμζρωςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ 

Υπθρεςίασ 

Καταπολζμθςθσ τθσ 

Απάτθσ (OLAF). 

 Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν 

Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.), ςε 

περίπτωςθ που θ καταςχεκείςα ποςότθτα 

καπνικϊν ανά υπόκεςθ αφορά ςε ςιμα ι 

ςε ςιματα τθσ ίδιασ εταιρείασ μίασ (1) εκ 

των κάτωκι ξζνων καπνοβιομθχανιϊν:  

α) Japan Tobacco International (J.T.I.),  

β) British American Tobacco (B.A.T.) , 

γ) Imperial Tobacco Ltd (I.T.L.), 

τα οποία ιςοφνται ι υπερβαίνουν, 

ακροιςτικά ανά εταιρεία, τα 50.000 τεμάχια 

τςιγάρων ι γραμμάρια καπνοφ (για 

ςτατιςτικοφσ λόγουσ 1 τεμάχιο τςιγάρων = 1 

τεμάχιο καπνοφ), υποχρεοφται με βάςθ τισ 

ιςχφουςεσ Συμφωνίεσ, που ζχουν 

υπογράψει οι εν λόγω εταιρείεσ με τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα Κράτθ Μζλθ, να 

κοινοποιεί τθν κατάςχεςθ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Υπθρεςία Καταπολζμθςθσ τθσ Απάτθσ 

(OLAF), μζςω του υποςυςτιματοσ Tobacco 

Seizure Management Aplication (ToSMA) 

τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ Antifraude 

Information System (AFIS)  τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Εν ςυνεχεία, θ OLAF με τθ ςειρά 

τθσ οφείλει να ειδοποιιςει κακεμιά από τισ 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- 

Τμιμα Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

- 

OLAF (Office de 

Lutte Antifraude) 

(Ευρωπαϊκι 

Υπθρεςία 

Καταπολζμθςθσ 

τθσ Απάτθσ). 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 και 2. 



        
199 

 
 

παραπάνω εταιρείεσ, εφόςον 

καταςχζκθκαν τςιγάρα τουσ, προκειμζνου 

να διενεργιςει ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα πραγματογνωμοςφνθ, για να 

αποφανκεί αν τα καταςχεκζντα τςιγάρα 

είναι παραποιθμζνα ι μθ. Σε περιπτϊςεισ, 

που θ πραγματογνωμοςφνθ ςυνθγοριςει 

υπζρ τθσ γνθςιότθτασ των καταςχεκζντων 

τςιγάρων, βάςει των ανωτζρω Συμφωνιϊν, 

θ κακεμιά από τισ ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ, 

εφόςον πρόκειται για τςιγάρα τθσ, οφείλει 

να καταβάλει προσ τθν Ελλάδα 

«ςυμπλθρωματικι πλθρωμι». 

14. 

Διενζργεια 

επικεϊρθςθσ 

κατάςχεςθσ, 

ςφμφωνα με τισ 

ςυμφωνίεσ των 

καπνοβιομθχανιϊν με 

τθν OLAF.  

Οριςκείσ εκπρόςωποσ τθσ 

καπνοβιομθχανίασ προβαίνει ςε 

επικεϊρθςθ τθσ κατάςχεςθσ, ςφμφωνα με 

όςα ορίηονται ςτισ ιςχφουςεσ Συμφωνίεσ, 

που ζχουν υπογράψει οι ανωτζρω εταιρείεσ 

με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα Κράτθ 

Μζλθ. Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να 

καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια 

από όλα τα μζρθ, τόςο από τισ ςυναρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ, όςο και από τισ 

καπνοβιομθχανίεσ, προκειμζνου να 

παρευρίςκεται εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ 

κατά τθ δειγματολθψία που κα λαμβάνει 

χϊρα από μικτό κλιμάκιο, ςφμφωνα με το 

άρκρο 119Β του Εκνικοφ Τελωνειακοφ 

Κϊδικα, ϊςτε να καλφπτεται και θ 

προβλεπόμενθ από τισ ςυμφωνίεσ 

επικεϊρθςθ τθσ κατάςχεςθσ από 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τθσ 

δικαιοφχου του ςιματοσ εταιρείασ. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο κα αποφεφγεται θ διπλι 

λιψθ δειγμάτων και ο κίνδυνοσ ζκδοςθσ 

αντιφατικϊν εκκζςεων 

πραγματογνωμοςφνθσ ςτα πλαίςια τθσ 

ίδιασ κατάςχεςθσ.  

- - - - - - - - 1, 2, 13. 
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15. 

Ενθμζρωςθ τθσ 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ., μζςω του 

υποςυςτιματοσ 

Tobacco Seizure 

Management 

Application (ToSMA) 

τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ Anti-

Fraud Information 

System (A.F.I.S.) τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

ςχετικά με το 

αποτζλεςμα τθσ 

διενεργθκείςασ 

πραγματογνω-

μοςφνθσ. 

Θ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. –Τμιμα Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ ενθμερϊνεται μζςω του 

υποςυςτιματοσ ToSMA τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ AFIS τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ 

διενεργθκείςασ, κατά περίπτωςθ, 

πραγματογνωμοςφνθσ από τισ εταιρείεσ:  

α) Japan Tobacco International (J.T.I.),  

β) British American Tobacco (B.A.T.),  

γ) Imperial Tobacco Ltd (I.T.L.). 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- 

Τμιμα Γ’-Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

- - Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ - 

Ο χρόνοσ 

ενθμζρωςθσ 

τθσ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 

ποικίλει 

ανάλογα με τον 

χρόνο 

ενθμζρωςθσ 

τθσ εταιρείασ 

από τθν OLAF, 

τον χρόνο 

διενζργειασ τθσ 

πραγματογνω-

μοςφνθσ, 

κακϊσ και τον 

χρόνο 

ενθμζρωςθσ 

του 

ςυςτιματοσ 

από τθν OLAF 

και κυμαίνεται 

μεταξφ των δφο 

(2), περίπου, 

μθνϊν και του 

ενόσ (1) ζτουσ 

από  τθν 

κοινοποίθςθ 

τθσ κατάςχεςθσ 

ςτθν OLAF από 

τθ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 

1, 2, 13, 14. 

16. 

Ραραλαβι Αιτιματοσ 

για τθ χοριγθςθ 

ζγκριςθσ 

καταςτροφισ.   

Θ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. παραλαμβάνει τα αιτιματα των 

Τελωνείων για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ 

καταςτροφισ, ςε περίπτωςθ που τα 

καταςχεκζντα καπνικά, ανά υπόκεςθ, 

ιςοφνται ι  υπερβαίνουν, ακροιςτικά, τα 

50.000 τεμάχια, είτε ανά καταςχεκείςα 

μάρκα, είτε από διαφορετικζσ μεν μάρκεσ, 

που αποτελοφν, όμωσ, ςτο ςφνολό τουσ 

καταχωρθμζνα εμπορικά ςιματα τθσ ίδιασ 

εταιρείασ, ςφμφωνα με τα οριςκζντα ςτθν 

αρικ. ΔΣΤΕΡ Γ 1012466 ΕΞ 2019/28-01-2019 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- 

Τμιμα Γ’-Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

- Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ - 

2-3 θμζρεσ, 

εφόςον ζχουν 

διενεργθκεί οι 

πραγματο-

γνωμοςφνεσ 

πριν τθν 

αποςτολι του 

αιτιματοσ. 

Διαφορετικά,  

το αίτθμα 

εκκρεμεί ςτθ 

1 ζωσ 15. 
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εγκφκλιο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.. 

Μαηί με το αίτθμα, θ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 

ςυγκεντρϊνει τα απαραίτθτα ζγγραφα που 

απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ, 

ιτοι τισ εκκζςεισ πραγματογνωμοςφνθσ των 

δικαιοφχων των καταςχεκζντων ςθμάτων 

εταιρειϊν και του Τμιματοσ Χθμικϊν 

υπθρεςιϊν Σερρϊν τθσ Χ.Υ. Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ.  

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. μζχρι 

να 

ολοκλθρωκοφν 

οι πραγματο-

γνωμοςφνεσ και 

να 

ςυγκεντρωκοφν 

τα απαραίτθτα 

ζγγραφα. 

17. 

Χοριγθςθ ζγκριςθσ 

για καταςτροφι από 

τθ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 

Θ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ., εφόςον πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ τθσ αρικ.  ΔΣΤΕΡ Γ 1012466 

ΕΞ 2019/28-01-2019 εγκυκλίου τθσ 

Ρροϊςταμζνθσ αυτισ,  χορθγεί ζγκριςθ ςτο 

αιτθκζν Τελωνείο για καταςτροφι 

καπνικϊν. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- 

Τμιμα Γ’- Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου 

και Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ. 

 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ και 

Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι 

τα Τμιματα που 

αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και 

του Τμιματοσ 

Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου, 

Γ.Δ.Ο.Υ.  τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. - 

Διεφκυνςθ 

Ρροχπολογιςμοφ 

και 

Δθμοςιονομικϊν 

Αναφορϊν  

(Δ.Ρ.κϋΔ.Α.) – 

Τμιμα Α’-

Τακτικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ 

και 

Μεςοπρόκεςμου 

Ρλαιςίου 

Δθμοςιονομικισ 

Στρατθγικισ 

(Μ.Ρ.Δ.Σ.) , 

αρμόδια 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ - 

1-3 θμζρεσ, 

ανάλογα με τθν 

πλθκϊρα των 

υποκζςεων, 

των ποςοτιτων 

των οποίων 

ηθτείται θ 

καταςτροφι. 

1 ζωσ 16. 



        
202 

 
 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια. 

18. 

Υποβολι αιτιματοσ 

ςτθν αρμόδια 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια για τον 

οριςμό Επιτροπισ 

καταςτροφισ 

καταςχεμζνων 

καπνικϊν.  

Το αρμόδιο Τελωνείο-Τμιμα Δικαςτικοφ 

αιτείται από τθν αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια τον οριςμό μελϊν Επιτροπισ 

για τθν καταςτροφι των καταςχεμζνων 

καπνικϊν. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ  ι 

Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα Γ’- 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και 

Ε.Φ.Κ. ι 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αχαΐασ-Τμιμα Βϋ-

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, 

Ε.Φ.Κ., Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Αξιϊν ι Τελωνείο 

Καβάλασ, Βόλου, 

όδου, Κζρκυρασ, 

Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ, 

Σφρου. 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 

1 και, εάν 

αφορά ςε 

καταςχζςεισ 

> 50.000 

τεμαχίων, 

1 ζωσ 17. 

19. 

 Ζκδοςθ Απόφαςθσ 

οριςμοφ μελϊν 

Επιτροπισ για τθν 

καταςτροφι 

καταςχεμζνων 

καπνικϊν.  

Θ αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια, εφόςον 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου και 

των οριηομζνων ςτθν αρικ.  Δ33 Ε 5013075  

ΕΞ 2014/30-05-2014 εγκφκλιο τθσ 

Διεφκυνςθσ Ελζγχου Τελωνείων, προβαίνει 

ςε ζκδοςθ απόφαςθσ οριςμοφ μελϊν 

τριμελοφσ επιτροπισ καταςτροφισ 

καταςχεκζντων καπνικϊν προϊόντων, θ 

οποία πρζπει να  αποτελείται από τον 

Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ 

Αρχισ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, τον 

Ρροϊςτάμενο του Δικαςτικοφ και ζναν (1) 

υπάλλθλο με ελεγκτικά κακικοντα τθσ ίδιασ 

Τελωνειακισ Αρχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 

του άρκρου 171 του ν. 2690/2001 (Αϋ265). 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ  ι 

Θεςςαλονίκθσ-

Τμιμα Γ’- 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και 

Ε.Φ.Κ. ι 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αχαΐασ-Τμιμα Βϋ-

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, 

Ε.Φ.Κ. ,Ειδικϊν 

- 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

Ζγγραφο: 

«Οριςμόσ 

μελϊν 

Επιτροπισ για 

τθν 

καταςτροφι 

καταςχε-

κζντων 

καπνικϊν 

προϊόντων». 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 

1, 18 και εάν 

αφορά ςε 

καταςχζςεισ 

> 50.000 

τεμαχίων, 2 

ζωσ 17. 
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Κακεςτϊτων και 

Αξιϊν ι Τελωνείο 

Καβάλασ, Βόλου, 

όδου, Κζρκυρασ, 

Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ, 

Σφρου. 

20. 

Καταςτροφι 

καταςχεμζνων 

καπνικϊν και ςφνταξθ 

ςχετικοφ 

πρωτοκόλλου. 

Θ ςυγκροτθκείςα Επιτροπι προβαίνει ςτθν 

καταςτροφι των καταςχεμζνων καπνικϊν 

προϊόντων, αφοφ προθγθκεί ηφγιςθ αυτϊν 

με τον πλζον πρόςφορο τρόπο και υπό τθν 

προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των 

προαναφερκζντων. Για τθν καταςτροφι 

ςυντάςςεται πρωτόκολλο, το οποίο 

αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια. 

Θ ςυγκροτθκείςα 

για τθν 

καταςτροφι 

Επιτροπι του 

αρμόδιου 

Τελωνείου. 

- 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ  ι 

Θεςςαλονίκθσ--

Τμιμα Γ’- 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και 

Ε.Φ.Κ. ι 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια 

Αχαίασ-Τμιμα Βϋ-

Τελωνειακϊν-

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν, 

Ε.Φ.Κ., Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων και 

Αξιϊν ι Τελωνείο 

Καβάλασ, Βόλου, 

όδου, Κζρκυρασ, 

Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ, 

Σφρου. 

Ζγγραφα. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 

1, 18 , 19 και , 

εάν αφορά ςε 

καταςχζςεισ 

> 50.000 

τεμαχίων, 

2 ζωσ 17. 

     

Σφνολο Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να κακοριςκεί ακριβϊσ, 

δεδομζνου ότι εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ από τθν πραγματογνωμοςφνθ 

των εταιρειϊν, από τον χρόνο που κα κατατεκεί αίτθςθ ςτθ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ., όπου απαιτείται, 

κακϊσ και εάν υπάρχουν κονδφλια για καταςτροφι. 
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3.4 Δειγματολθψία Υγρϊν Καυςίμων 

            

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 
(Γ.Δ.Τ. και  Ε.Φ.Κ.) και Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).  

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Αρικ. οικ. 30/004/000/2654/17−06−2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ενεργειακϊν, 
Βιομθχανικϊν και Χθμικϊν Ρροϊόντων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ  Γενικοφ Χθμείου 
του Κράτουσ (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) «Ειςιγθςθ ςχεδίου απόφαςθσ με τίτλο “Τροποποίθςθ 
απόφαςθσ ΑΧΣ 106/2014 «Διαδικαςίεσ δειγματολθψίασ, εξζταςθσ και 
γνωμοδότθςθσ περί τθσ κανονικότθτασ ι μθ δειγμάτων υγρϊν καυςίμων»”», 

2) εδάφιο δ τθσ παρ. 8 του άρκρου 6 του ν. 4328/1929 (Α’ 272) «Ρερί ςυςτάςεωσ 
Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 6 του 
άρκρου 11 του ν. 2343/1995 (Α’ 211) «Αναδιοργάνωςθ υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ»,  

3) άρκρο 3 του ν. 3335/2005 (Α’ 95) «Ζλεγχοσ τθσ διακίνθςθσ και αποκικευςθσ 
πετρελαιοειδϊν προϊόντων.-φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξθσ», 

4) άρκρο 4 του διατάγματοσ τθσ 31θσ Οκτωβρίου 1929 «Ρερί κανονιςμοφ τθσ 
λειτουργίασ και των εργαςιϊν του Συμβουλίου τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ» (Αϋ 
391),  

5) π.δ. 284/1988 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» (Α’ 128), όπωσ 
ιςχφει, 

6) αρικ. 1078204/927/0006Α/06−08−1992 (Β’ 517) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
(Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν 
«Ρεριοριςμόσ Συλλογικϊν Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικϊν», 

7) π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων. Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και 
μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. 
Μετονομαςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ςε 
Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίασ, 
Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ ςε Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και του Υπουργείου Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ 
και Ενζργειασ ςε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Μεταφορά Γενικισ 
Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ»,  

8) αρικμ. 54/2015/12-02-2016 (Β’ 462) Κ.Υ.Α. του Υπουργοφ Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 
«Διαδικαςίεσ δειγματολθψίασ, εξζταςθσ και γνωμοδότθςθσ περί τθσ 
κανονικότθτασ ι μθ δειγμάτων υγρϊν καυςίμων»,  

9) άρκρο 9 τθσ αρικ. 316/2010/24-02-2012 Κ.Υ.Α.  των Υπουργϊν Οικονομικϊν - 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ - Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ - Ρροςταςίασ του Ρολίτθ «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν 
οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπωσ 
ιςχφει, 

10) αρικμ. Α2-718/28-07-2014 (Β’ 2090) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ «Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
(Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) και Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν και Χθμικϊν 
Ρροϊόντων. 

 

 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία, Κινθτζσ Ομάδεσ Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.), Χθμικζσ Υπθρεςίεσ:  
1) Ρειραιά, 2)  Αιγαίου και 3) Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ Χθμικισ Υπθρεςίασ, ςε ςυμφωνία με το άρκρο 3 του ν. 
3335/2005 (Α’ 95) «Ζλεγχοσ τθσ διακίνθςθσ και αποκικευςθσ 
πετρελαιοειδϊν προϊόντων».   

 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Δειγματολθψία Υγρϊν Καυςίμων. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ των 
όρων και των ςχετικϊν διατάξεων που διζπουν τον επίςθμο ζλεγχο 
ποιότθτασ των υγρϊν καυςίμων. 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Θ μείωςθ  ςτο ελάχιςτο του χρόνου που μεςολαβεί μεταξφ τθσ 
δειγματολθψίασ των υγρϊν καυςίμων και τθσ εξετάςεωσ αυτϊν ςε πρϊτο 
και δεφτερο βακμό, ζτςι ϊςτε να περιοριςτοφν ςτο ελάχιςτο οι πικανζσ 
αλλοιϊςεισ, τισ οποίεσ μποροφν να υποςτοφν τα υγρά καφςιμα με τθν 
πάροδο του χρόνου. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Στθν παροφςα καταγράφεται:  
α) ο τρόποσ διενζργειασ τθσ λιψθσ δειγμάτων ςτα παρακάτω 
αναφερόμενα καφςιμα: 
− όλα τα είδθ βενηινϊν, 
− πετρζλαιο κίνθςθσ, 
− πετρζλαιο κζρμανςθσ, 
− πετρζλαιο εφοδιαςμοφ πλοίων, 
− κθροηίνεσ, 
− λοιπά αποςτάγματα αργοφ πετρελαίου ι προϊόντα πυρολφςεωσ ι άλλα 
εφφλεκτα πτθτικά υγρά τθσ περιοχισ ηζςεωσ των βενηινϊν ι των 
πετρελαίων εςωτερικισ καφςεωσ, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 
καφςιμα 
− μαηοφτ, 
− υγρά βιοκαφςιμα και βιορευςτά που υποκακιςτοφν προϊόντα διφλιςθσ 
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του αργοφ πετρελαίου ςτισ αντίςτοιχεσ χριςεισ, είτε αυτοφςια ,είτε ςε 
μίγμα με προϊόντα διφλιςθσ του αργοφ πετρελαίου,  
β) θ ςφνταξθ των ςχετικϊν με τθ δειγματολθψία εντφπων, 
γ) θ αποςτολι και παραλαβι των δειγμάτων, 
δ) θ διαδικαςία εξζταςισ τουσ και 
ε) τα ςχετικά με τισ εκκζςεισ πραγματογνωμοςφνθσ και τισ γνωματεφςεισ. 

Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)», 
11) ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Petroleum products-Determination and application of  

precision data in relation to methods of test», 
12) παράγραφοι 47.5 ανδ 47.6 τθσ αρικ. 13/85/06-05-1985 (Β’ 314) απόφαςθσ του 

Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου του Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ «Τρόποσ 
δειγματολθψίασ πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου»,  

13) αρικμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β’ 130) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων 
ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 
Υπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ ιςχφει, 

14) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και  

15) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Σφμφωνα με το Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ Α.Α.Δ.Ε., για το ζτοσ 2019 
προβλζπεται θ υποχρεωτικι διενζργεια 2.130 ελζγχων υγρϊν καυςίμων, 
χωρίσ να αποκλείεται να διενεργθκοφν περιςςότεροι.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 
Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 
αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο 

(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-
ποιθ-
μζνο 

1. Λιψθ δειγμάτων.  

Ανάλογα με το είδοσ τθσ εξζταςθσ  που 
πρόκειται να πραγματοποιθκεί, λαμβάνεται θ 
ποςότθτα  δείγματοσ που απαιτείται και 
ςυςκευάηεται κατά τρόπο που εξαςφαλίηει το 
αναλλοίωτο και αλφμαντο αυτοφ. Θ 
χωρθτικότθτα των δοχείων δειγματολθψίασ 
είναι τουλάχιςτον ζνα (1) λίτρο, με τθν 
επιφφλαξθ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 9 
τθσ αρικ. 316/2010/24-02-2012 Κ.Υ.Α. Τα 
δοχεία πλθροφνται με το προϊόν κατά 80%.. 

Τελωνείο-Τμιμα Ειδικϊν 
Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα Εκ 
των Υςτζρων Ελζγχων ι 

Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι  το 
Τμιμα που αςκεί τισ 

αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ 
ι ΕΛ.Υ.Τ.- Τμιμα Κινθτϊν 
Ομάδων Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Χθμικι Υπθρεςία 
(Χ.Υ.) Ρειραιά ι 

Αιγαίου ι 
Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 
Θράκθσ ι άλλθσ 

αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 
ςφμφωνα με το 
άρκρο 3 του ν. 

3335/2005 (Α’ 95). 

- - - - - 1 θμζρα. 
 

2. 
Συςκευαςία 
δειγμάτων. 

Μετά τθ ςυλλογι αντιπροςωπευτικοφ 
δείγματοσ ςε ποςότθτα,  που πρζπει να είναι 
τριπλάςια, τουλάχιςτον, από τθν αναγκαία 
για τθν εξζταςθ και μετά από 
ομοιογενοποίθςθ,   λαμβάνονται ποςότθτεσ 
καυςίμου που τοποκετοφνται, 
αλλθλοδιαδόχωσ, μζςα ςε δφο (2) αςφαλι 
λευκοςιδθρά δοχεία, μζχρι τθν πλιρωςι 
τουσ. 
Θ ςυςκευαςία των δειγμάτων που ζχουν 
λθφκεί γίνεται κατά τρόπο που διαςφαλίηει 
το απρόςβλθτο τθσ ςφςταςισ τουσ από κάκε 
επίδραςθ, είτε εξωτερικι, είτε από τα υλικά 
των μζςων ςυςκευαςίασ, ι από διαρροι 
αυτϊν, λόγω χαλαροφ ι κακοφ πωματιςμοφ, 
ι από οποιαδιποτε άλλθ αιτία που μπορεί να 
προκαλζςει ουςιϊδθ μεταβολι των 
ςυςτατικϊν τουσ και των ιδιοτιτων τουσ. Ο 
πωματιςμόσ πρζπει να γίνεται με προςοχι 
κατά τρόπο ςτεγανό με κατάλλθλα κακαρά 
πϊματα. Θ ςφράγιςθ γίνεται κατά τρόπο που 
να διαςφαλίηει το αλφμαντο αυτϊν, δθλαδι 
τθν αυκεντικότθτα του δείγματοσ που 
περιζχεται ςτα δοχεία δειγματολθψίασ,  με τθ 

Τελωνείο-Τμιμα Ειδικϊν 
Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα Εκ 
των Υςτζρων Ελζγχων ι 

Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι  το 
Τμιμα που αςκεί τισ 

αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ 
ι ΕΛ.Υ.Τ.- Τμιμα Κ.Ο.Ε. 

Χθμικι Υπθρεςία 
(Χ.Υ.) Ρειραιά ι 

Αιγαίου ι 
Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 
Θράκθσ ι άλλθσ 

αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 
ςφμφωνα με το 
άρκρο 3 του ν. 

3335/2005 (Α’ 95). 

- - - - - 1 θμζρα. 1 
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χριςθ ιδιαίτερθσ ςφραγίδασ και κατά τρόπο 
ϊςτε να αποτυπϊνονται ςαφϊσ τα διακριτικά 
ςθμεία τθσ. 

3. 
Σφράγιςθ 
δειγμάτων.  

Μετά τθν εξαςφάλιςθ των δειγμάτων με τον 
παραπάνω τρόπο μζςα ςε δοχεία, ςε κάκε 
δοχείο τοποκετείται πλαςτικό πϊμα και πάνω 
από αυτό μεταλλικό πϊμα,  το οποίο τελικά 
ςφραγίηεται. Στο δείγμα που προορίηεται για 
τθν «κατ’ ζφεςθ εξζταςθ», τοποκετείται 
μεταξφ των δφο πωμάτων του δοχείου, δελτίο 
ι κυκλικι καρτζλα που φζρει τισ υπογραφζσ 
αυτϊν που δειγματίηουν και εκείνου από τον 
οποίο ελιφκθ το δείγμα. Μετά τθ ςφράγιςθ 
των δειγμάτων, όπωσ παραπάνω, ςτα άκρα 
του ςπάγγου πρόςδεςισ τουσ αναρτάται από 
ζνα δελτίο δειγματολθψίασ του τφπου που 
ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ με αρικ. 
54/2015/12-02-2016 (Β’ 462) Κ.Υ.Α., το οποίο 
πρζπει απαραίτθτα να φζρει γραμμζνθ πάνω 
ςϋ αυτό, κατά περίπτωςθ, τθ φράςθ «Για τθν 
πρϊτθ εξζταςθ» ι «Για τθν κατ’ ζφεςθ 
εξζταςθ». Το δελτίο που φζρει τθ φράςθ «για 
τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ» αναρτάται ςτο 
δείγμα που φζρει ςτο εςωτερικό του 
μεταλλικοφ πϊματοσ, το δελτίο 
δειγματολθψίασ, το οποίο φζρει τισ 
υπογραφζσ αυτϊν που δειγματίηουν και 
αυτοφ από τον οποίον ελιφκθ το δείγμα. 
Κατά τισ δειγματολθψίεσ που διενεργοφνται 
ςτα πρατιρια υγρϊν καυςίμων, προβλζπεται 
ότι πρζπει να πα- ραδίδεται από το πρατιριο 
ςτισ δειγματίηουςεσ Αρχζσ και το "δείγμα 
βυτιοφόρου" , το οποίο πρζπει να αντιςτοιχεί 
ςτο περιεχόμενο καφςιμο τθσ δεξαμενισ που 
δειγματίηεται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 
ιςχφουςεσ αγορανομικζσ διατάξεισ (αρικ. Α2-
718/28-07-2014 -Β’ 2090 απόφαςθ). Θ Αρχι 
που διεξάγει τθ δειγματολθψία αναρτά ςτο 
δείγμα που τθσ παραδόκθκε από το πρατιριο 
πινακίδα, με τθν ζνδειξθ: «Δείγμα 
βυτιοφόρου καυςίμου αντίςτοιχο προσ τον 
αρικμό.. δείγμα..» (αναγράφεται ο αρικμόσ 
του δείγματοσ και το είδοσ του καυςίμου που 
δειγματίςκθκε από τθν Αρχι). Το δείγμα αυτό 
ςυςκευάηεται, ζτςι ϊςτε να μθν είναι εμφανι 
τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ εμπορίασ και του 

Τελωνείο-Τμιμα Ειδικϊν 
Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 
Τμιμα Εκ των Υςτζρων 

Ελζγχων ι Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 
αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ  

ι ΕΛ.Υ.Τ. –Τμιμα Κ.Ο.Ε. 

Χθμικι Υπθρεςία 
(Χ.Υ.) Ρειραιά ι 

Αιγαίου ι 
Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 
Θράκθσ ι άλλθσ 

αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 
ςφμφωνα με το 
άρκρο 3 του ν. 

3335/2005 (Α’ 95). 

- - - - - 1 θμζρα. 1 και 2. 
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πρατθριοφχου και διαβιβάηεται ςτθ Χθμικι 
Υπθρεςία (Χ.Υ.) Ρειραιά ι Αιγαίου ι 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ  ι ςε 
άλλθ αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία, ςφμφωνα με 
το άρκρο 3  του ν. 3335/2005 (Α’ 95),  μαηί με 
το αντίςτοιχο δείγμα καυςίμου που 
λαμβάνεται από τθν Αρχι. Το δείγμα αυτό 
εξετάηεται παράλλθλα με το Βϋ δείγμα που 
προορίηεται για τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ. Σε 
περίπτωςθ που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν 
ςτθν Τελωνειακι Αρχι το δείγμα βυτιοφόρου 
γίνεται ειδικι μνεία για αυτό ςτο Απόςπαςμα 
Ρρωτοκόλλου δειγματολθψίασ. Θ 
ςυςκευαςία, θ ςφράγιςθ και θ επιςιμανςθ 
των δειγμάτων διενεργοφνται ςτον τόπο 
δειγματολθψίασ και παρουςία του κυρίου ι 
κατόχου ι αντιπροςϊπου ι μεταφορζα του 
είδουσ. Σε περίπτωςθ άρνθςισ τουσ να 
παραςτοφν, αυτό αναγράφεται ςτο 
πρωτόκολλο δειγματολθψίασ που 
ςυντάςςεται. 

4. 
Σφνταξθ δελτίων 
δειγματολθψίασ. 

Οι αρμόδιοι για τθ δειγματολθψία 
ςυμπλθρϊνουν και υπογράφουν τρία (3) 
δελτία δειγματολθψίασ, από τα οποία αυτό 
που προορίηεται για τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ, 
αφοφ προςυπογραφεί και απϋ αυτόν ςτον 
οποίο ζγινε θ δειγματολθψία, τοποκετείται 
ανάμεςα ςτα δφο (2) πϊματα του αντίςτοιχου 
δοχείου δειγματολθψίασ, όπωσ κακορίηεται 
ςτθν παρ.  4 του άρκρου 3 τθσ αρικ. 
54/2015/12-02-2016 (Β’ 462) Κ.Υ.Α. Τα άλλα 
δφο (2) αναρτϊνται πάνω ςτα δείγματα. Τα 
παραπάνω δελτία δειγματολθψίασ 
αποτελοφνται από χαρτόνι και οι ενδείξεισ 
πάνω ςϋ αυτά ζχουν τον τφπο που ορίηεται 
ςτο άρκρο 4 τθσ ανωτζρω Κ.Υ.Α. 

Τελωνείο-Τμιμα Ειδικϊν 
Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα Εκ 
των Υςτζρων Ελζγχων ι 

Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι το Τμιμα 
που αςκεί τισ αντίςτοιχεσ 
αρμοδιότθτεσ ι ΕΛ.Υ.Τ.-

Τμιμα Κ.Ο.Ε. 

Χθμικι Υπθρεςία 
(Χ.Υ.) Ρειραιά ι 

Αιγαίου ι 
Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 
Θράκθσ ι άλλθσ 

αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 
ςφμφωνα με το 
άρκρο 3 του ν. 

3335/2005 (Α’ 95). 

- 
Δελτίο 

Δειγματο-
λθψίασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 3. 

5. 
Σφνταξθ 
πρωτοκόλλου 
δειγματολθψίασ. 

Για τθ δειγματολθψία, που ζγινε, 
ςυντάςςεται, απαραίτθτα, ειδικό πρωτόκολλο 
εισ απλοφν, που φυλάςςεται από τθν 
Τελωνειακι Αρχι που προζβθ ςτθ  
δειγματολθψία και δφο  (2) αντίγραφα αυτοφ, 
ςτα οποία, όμωσ, δεν αναγράφονται τα 
ςτοιχεία εκείνου από τον οποίο ελιφκθ το 
δείγμα, αλλά μόνο ο αρικμόσ δείγματοσ που 
αναγράφεται ςτα αντίςτοιχα δελτία 
δειγματολθψίασ, ςυνυποβάλλονται δε με το 

Τελωνείο-Τμιμα Ειδικϊν 
Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα Εκ 
των Υςτζρων Ελζγχων ι 

Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου  ι το 
Τμιμα που αςκεί τισ 

αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ 
ι ΕΛ.Υ.Τ.-Τμιμα Κ.Ο.Ε.  

- 

Χθμικι Υπθρεςία 
(Χ.Υ.) Ρειραιά ι 

Αιγαίου ι 
Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 
Θράκθσ ι άλλθσ 

αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 
ςφμφωνα με το 
άρκρο 3 του ν. 

Ρρωτόκολλο 
Δειγματο-
λθψίασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 4. 



        
209 

 
 

διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτθν Υπθρεςία τθσ 
Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. Στο παραπάνω πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ αναγράφονται υποχρεωτικά 
τα εξισ: α) το όνομα, το επϊνυμο και θ 
ιδιότθτα αυτϊν που εκτελοφν τθ 
δειγματολθψία,  
β) θ θμερομθνία, θ ϊρα και ο τόποσ λιψθσ 
του δείγματοσ,  
γ) το όνομα, το επϊνυμο και θ διεφκυνςθ 
αυτοφ ςτον οποίο ζγινε θ δειγματολθψία,  
δ) οι υπογραφζσ αυτϊν που ζκαναν τθ  
δειγματολθψία και εκείνου ςτον οποίο ζγινε θ 
δειγματολθψία. Αν ο τελευταίοσ αρνθκεί να 
υπογράψει, αυτό αναφζρεται ςτο 
πρωτόκολλο  από τουσ προβαίνοντεσ ςτθ 
δειγματολθψία. Στο πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ πρζπει να αναφζρονται, 
κατά περίπτωςθ, οι ειδικζσ περιςτάςεισ, κάτω 
από τισ οποίεσ ζγινε θ δειγματολθψία, και 
γενικά κάκε πλθροφορία για τθν 
αυκεντικότθτα του δείγματοσ και τθν 
ταυτότθτα του εμπορεφματοσ. Κατά τισ 
δειγματολθψίεσ των προϊόντων που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ αρικ. 
54/2015/12-02-2016 (Β’ 462) Κ.Υ.Α., ο κάτοχοσ 
του προϊόντοσ που δειγματίςτθκε δθλϊνει 
εγγράφωσ ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ 
αν επικυμεί ι όχι τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ του 
δεφτερου δείγματοσ και ςε καταφατικι 
περίπτωςθ αναγράφει το ονοματεπϊνυμο, τθ 
διεφκυνςθ και το τθλζφωνο ι άλλο μζςο 
επικοινωνίασ του ιδιϊτθ χθμικοφ που 
επικυμεί να τον εκπροςωπεί παριςτάμενοσ 
ςτθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ  ι,  άλλωσ,  ότι δεν 
επικυμεί τθν παρουςία ιδιϊτθ χθμικοφ. 
Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ και οι μεταφορείσ 
υγρϊν καυςίμων πρζπει, εφ’ όςον επικυμοφν 
τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ του δείγματοσ, ςε 
περίπτωςθ μθ κανονικότθτασ αυτοφ, να το 
δθλϊνουν ςτα τιμολόγια πωλιςεωσ, 
αναγράφοντασ απαραιτιτωσ εάν επικυμοφν ι 
όχι να εκπροςωπθκοφν από ιδιϊτθ χθμικό. 
Στθν περίπτωςθ που επικυμοφν να 
παρίςταται ςτθν ζφεςθ ιδιϊτθσ χθμικόσ 
πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφουν το 
ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ και το 

 3335/2005 (Α’ 
95). 
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τθλζφωνο αυτοφ  ι άλλο μζςο επικοινωνίασ. 
Το πρωτόκολλο δειγματολθψίασ ζχει τον τφπο 
που ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ ανωτζρω Κ.Υ.Α.  

6. 
Αποςτολι 
δειγμάτων.   

Τα δείγματα που ελιφκθςαν εισ διπλοφν, 
κακϊσ και το αντίςτοιχο δείγμα βυτιοφόρου, 
με το ςχετικό διαβιβαςτικό ζγγραφο και τα 
δφο (2) αντίγραφα του πρωτοκόλλου  
δειγματολθψίασ, που επιςυνάπτονται ς’ 
αυτό, ςυςκευάηονται κατά τρόπο που 
εξαςφαλίηει απόλυτα τθν αςφάλεια και τθν 
ακεραιότθτα του δείγματοσ κατά τθ  
μεταφορά και αποςτζλλονται από τθν 
Τελωνειακι Αρχι,  που ζκανε τθ 
δειγματολθψία, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν το αργότερο,  προσ τα αρμόδια 
διαπιςτευμζνα εργαςτιρια τθσ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.) Ρειραιά ι Αιγαίου ι 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ Χθμικισ Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), ςφμφωνα 
με το άρκρο 3 του ν. 3335/2005 (Α’ 95). Θ 
δειγματίηουςα Αρχι, ςυγχρόνωσ με τθν 
παράδοςθ των δειγμάτων ςτισ μεταφορικζσ 
εταιρείεσ, ενθμερϊνει το αρμόδιο 
διαπιςτευμζνο  εργαςτιριο τθσ Γ.Δ. Γ.Χ.Κ. 
ςχετικά με τθν αποςτολι των δειγμάτων, 
ϊςτε να γίνεται παραλαβι αυτϊν αμζςωσ 
από το εν λόγω εργαςτιριο. 

Τελωνείο-Τμιμα Ειδικϊν 
Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα Εκ 
των Υςτζρων Ελζγχων ι 

Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 
αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ  

ι ΕΛ.Υ.Τ.-Τμιμα Κ.Ο.Ε. 

- 

Χθμικι Υπθρεςία 
( Χ.Υ.) Ρειραιά ι 

Αιγαίου ι 
Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και 
Θράκθσ ι άλλθσ 

αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 
ςφμφωνα με το 
άρκρο 3 του ν. 

3335/2005 (Α’95). 

Δελτίο 

Δειγματο-

λθψίασ και 

Αντίγραφα 

Ρρωτόκολλου 

Δειγματο-

λθψίασ. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
Μερικζσ 
θμζρεσ. 

1 ζωσ 5. 

7. 

Ραραλαβι 
Δειγμάτων-
Ζλεγχοσ- 
Επιςτροφι 
Δειγμάτων 
(εφόςον 
απαιτθκεί). 

Θ αρμόδια Υπθρεςία τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. οφείλει να 
ελζγξει το αλφμαντο του δείγματοσ, τθν 
κανονικότθτα τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και 
τθν ορκότθτα, πλθρότθτα και ςαφινεια,  των 
αναγραφομζνων, τόςο ςτο δελτίο 
δειγματολθψίασ,  όςο και ςτο πρωτόκολλο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ αρικ.  
54/2015/12-02-2016 (Β’ 462) Κ.Υ.Α., κακϊσ 
και για τθν κατάςταςθ των δοχείων των 
δειγμάτων και  για τθν επάρκεια ι όχι τθσ 
ποςότθτασ των δειγμάτων πριν να τα 
παραλάβει.  Δεν γίνονται δεκτά για εξζταςθ 
δείγματα των οποίων παραβιάςτθκε ι 
οπωςδιποτε καταςτράφθκε θ κανονικι τουσ 
ςφράγιςθ ι δεν προςτατεφονται λόγω 
πλθμμελοφσ ςυςκευαςίασ ι δεν 
εξαςφαλίηεται το αναντικατάςτατο του 
περιεχομζνου ι εμφανίηουν διαρροι του 
περιεχομζνου,  λόγω χαλαροφ ι μθ κανονικοφ 

Χθμικι Υπθρεςία (Χ.Υ.) 
Ρειραιά ι Αιγαίου ι 

Ανατολικισ Μακεδονίασ 
και Θράκθσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 

ςφμφωνα με το άρκρο 3 
του ν. 3335/2005 (Α’ 95). 

- 

Τελωνείο-Τμιμα 
Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα Εκ των 

Υςτζρων Ελζγχων 
ι Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι 

το Τμιμα που 
αςκεί τισ 

αντίςτοιχεσ 
αρμοδιότθτεσ ι 
ΕΛ.Υ.Τ.-Τμιμα 

Κ.Ο.Ε. 

Δελτίο 

Δειγματο-

λθψίασ και 

Αντίγραφα 

Ρρωτοκόλλου 

Δειγματο-

λθψίασ. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
Μερικζσ 
θμζρεσ. 

1 ζωσ 6. 
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γενικά πωματιςμοφ ι κακϊςεων (όπωσ, 
ράγιςμα, κ.λπ.) κατά τθ μεταφορά των 
δοχείων δειγματολθψίασ ι δείγματα ςτα 
οποία διαπιςτϊνεται ανεπάρκεια τθσ 
ενεχόμενθσ ποςότθτασ, ζςτω και αν μόνο το 
ζνα από τα δείγματα που ζχουν λθφκεί εισ 
διπλοφν εμφανίηει οποιαδιποτε από τισ 
παραπάνω εκτροπζσ. Δεν γίνονται,  επίςθσ, 
δεκτά και επιςτρζφονται τα δείγματα των 
οποίων τα ςυνοδευτικά ζγγραφα 
παρουςιάηουν ελλείψεισ. Στισ περιπτϊςεισ 
που τα δείγματα δεν γίνονται δεκτά, αφοφ 
ςυςκευαςτοφν καλϊσ και αςφαλϊσ, 
επιςτρζφονται ςτθν αποςτζλλουςα Αρχι με 
ζξοδα αυτισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εξζταςθσ και τθν αποςτολι των ςχετικϊν 
αποτελεςμάτων, τα δείγματα διατθροφνται 
ςτθ Χθμικι Υπθρεςία (Χ.Υ.) που εξετάςτθκαν: 
− εάν το Αϋ δείγμα είναι κανονικό τότε το 
υπόλοιπο του Αϋδείγματοσ, το Βϋ δείγμα και 
το δείγμα βυτιοφόρου διατθροφνται επί ζνα 
(1) μινα και ςτθ ςυνζχεια καταςτρζφονται. − 
εάν το Αϋ δείγμα είναι μθ κανονικό τότε το 
υπόλοιπο του Αϋ δείγματοσ, το υπόλοιπο του 
Βϋ δείγματοσ και το δείγμα βυτιοφόρου 
καταςτρζφονται μετά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ζφεςθσ. 

8. 
Εξζταςθ 
Δειγμάτων. 

Θ Χθμικι Υπθρεςία (Χ.Υ.) που παρζλαβε το εισ 
διπλοφν δείγμα, που ικανοποιεί τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 5 τθσ αρικμ.  
54/2015/12-02-2016 (Β’ 462) Κ.Υ.Α., 
διαφυλάςςει αυτό που φζρει τθν ζνδειξθ: 
«για τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ»,  όπωσ είναι 
ςφραγιςμζνο, κάτω από ςυνκικεσ 
ςυντιρθςθσ που διαςφαλίηουν τθ φφςθ και 
τθν ακεραιότθτά του, όπωσ προβλζπουν τα 
ςχετικά πρότυπα δοκιμϊν. Το άλλο που φζρει 
τθν ζνδειξθ «για τθν Αϋ εξζταςθ», 
αποςφραγίηεται και εξετάηεται από τον 
εντεταλμζνο αναλυτι. 
Στισ ειδικζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ το 
δείγμα υποβάλλεται ι αποςτζλλεται εισ 
απλοφν, θ αποςφράγιςθ αυτοφ, θ εξζταςθ και 
θ γνωμάτευςθ γίνονται από δφο (2) 
αρμόδιουσ αναλυτζσ, ενϊ επανεξζταςθ του 
γίνεται, μόνο,  κατόπιν ειςαγγελικισ 

Χθμικι Υπθρεςία (Χ.Υ.) 
Ρειραιά ι Αιγαίου ι 

Ανατολικισ Μακεδονίασ 
και Θράκθσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ Χθμικισ 

Υπθρεςίασ (Χ.Υ.),ςφμφωνα 
με το άρκρο 3 του ν. 
3335/2005 (Α’ 95). 

Ανϊτατο  Χθμικό 
Συμβοφλιο (Α.Χ.Σ.). 

Τελωνείο-Τμιμα 
Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα Εκ των 

Υςτζρων Ελζγχων 
ι Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι 

το Τμιμα που 
αςκεί τισ 

αντίςτοιχεσ 
αρμοδιότθτεσ ι 
ΕΛ.Υ.Τ.-Τμιμα 

Κ.Ο.Ε. 

- - - - 
Μερικζσ 
θμζρεσ. 

1 ζωσ 7. 
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παραγγελίασ. Αν προκφψει κάποια αμφιβολία 
ςτθ χθμικι εξζταςθ,  ςφμφωνα με τθν παρ. 5 
του άρκρου 9 τθσ προαναφερόμενθσ Κ.Υ.Α., 
το όλο κζμα τίκεται ςτθν κρίςθ του Ανωτάτου 
Χθμικοφ Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), για 
γνωμοδότθςθ.  Κατά τθ χθμικι εξζταςθ 
εφαρμόηονται οι επίςθμεσ μζκοδοι εξζταςθσ,  
που αναφζρονται ςτισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ 
πράξεισ, οι οποίεσ αφοροφν ςτισ 
προδιαγραφζσ ποιότθτασ των διάφορων 
τφπων καυςίμων. Επιτρζπεται, πάντωσ, θ 
εφαρμογι και άλλθσ ιςοδφναμθσ και 
αναγνωριςμζνθσ μεκόδου εξζταςθσ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι,τόςο θ μζκοδοσ,  όςο και θ 
ςχετικι βιβλιογραφία από τθν οποία ζχει 
λθφκεί, αναγράφονται υποχρεωτικά ςτθ 
ςυνταςςόμενθ ζκκεςθ εξζταςθσ. Σε 
περίπτωςθ που θ ποςότθτα του δείγματοσ 
δεν επαρκεί για τθν πλιρθ εξζταςι του, θ 
χθμικι εξζταςθ περιορίηεται ςτον 
προςδιοριςμό των αναλυτικϊν ςτοιχείων και 
ςτακερϊν που ζχουν τθ μεγαλφτερθ ςθμαςία 
για τον χαρακτθριςμό του προϊόντοσ ωσ προσ 
τθν κανονικότθτα. 

9. 
Ζκκεςθ Χθμικισ 
Εξζταςθσ και 
Γνωμάτευςθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ του 
δείγματοσ, ςυντάςςεται ζκκεςθ χθμικισ 
εξζταςθσ,  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. Αν από τθν εξζταςθ προκφψει ότι 
το δείγμα είναι κανονικό, θ ζκκεςθ χθμικισ 
εξζταςθσ αποςτζλλεται ςτθν Τελωνειακι 
Αρχι που ζκανε τθ δειγματολθψία, θ οποία 
ανακοινϊνει το αποτζλεςμα αρμοδίωσ. Σε 
περίπτωςθ κανονικότθτασ του δείγματοσ, 
γνωματεφεται ότι το είδοσ «πλθροί τουσ 
όρουσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ» ι ότι τοφτο 
είναι κανονικό.  Σε περίπτωςθ μθ 
κανονικότθτασ, γνωματεφεται ότι το είδοσ 
«είναι ΜΘ ΚΑΝΟΝΙΚΟ» , διότι δεν πλθροί τισ 
διατάξεισ των αποφάςεων που κακορίηουν τισ 
προδιαγραφζσ του κάκε τφπου καυςίμου. 
Γίνεται ρθτι αναφορά των διατάξεων των 
αποφάςεων,  τισ οποίεσ δεν πλθροί το δείγμα, 
κακϊσ και των ςχετικϊν άρκρων τουσ. Θ 
φράςθ «ΜΘ ΚΑΝΟΝΙΚΟ» μπορεί να 
ςυμπλθρϊνεται ανάλογα με τισ φράςεισ: 
α) «ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ» (καφςιμο ςτο οποίο 

Χθμικι Υπθρεςία (Χ.Υ.) 
Ρειραιά ι Αιγαίου ι 

Ανατολικισ Μακεδονίασ 
και Θράκθσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 

ςφμφωνα με το άρκρο 3 
του ν. 3335/2005 (Α’ 95). 

- 

Τελωνείο-Τμιμα 
Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα Εκ των 

Υςτζρων Ελζγχων 
ι Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι 
Τμιμα που αςκεί 
τισ  αντίςτοιχεσ 
αρμοδιότθτεσ ι 
ΕΛ.Υ.Τ.-Τμιμα 

Κ.Ο.Ε. 

Ζκκεςθ 
Χθμικισ 

Εξζταςθσ. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μερικζσ 
θμζρεσ. 

1 ζωσ 8. 
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προςτζκθκαν φλεσ, ςυνικωσ,  ευτελζςτερθσ 
αξίασ για κερδοςκοπία ι για καλφτερθ 
εμφάνιςθ του προϊόντοσ, ςτθν οποία δεν 
ανταποκρίνεται πραγματικά αυτό) ι  
β) με άλλο χαρακτθριςμό, εφόςον θ εκτροπι 
που εμφανίηεται κατά τθ χθμικι εξζταςθ του 
δείγματοσ  οδθγεί ςτον χαρακτθριςμό αυτό.  
Για τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων των 
δοκιμϊν,  που αφοροφν ςε δείγματα υγρϊν 
καυςίμων, ακολουκοφνται τα προβλεπόμενα 
από το ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006.  

10. 
Κατ’ ζφεςθ 
εξζταςθ. 

Αν το δείγμα είναι μθ κανονικό, 
ειδοποιοφνται οι ιδιϊτεσ χθμικοί, δθλαδι του 
πρατθριοφχου, του μεταφορζα και τθσ 
εταιρείασ, όςοι ορίηονται, και εκτελείται 
παρουςία αυτϊν θ κατ’ ζφεςθ εξζταςθ του 
δεφτερου δείγματοσ, κακϊσ και του δείγματοσ 
του βυτιοφορζα ι/και τθσ εταιρείασ. Αν ςτο 
πρωτόκολλο δειγματολθψίασ ι ςτο τιμολόγιο 
ηθτείται ζφεςθ, χωρίσ να ορίηεται ιδιϊτθσ 
χθμικόσ, θ επανεξζταςθ γίνεται χωρίσ να 
παρίςτανται ιδιϊτεσ χθμικοί, ενϊ αν οι 
ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν ρθτά ότι δεν 
επικυμοφν τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ  ι αν ςτο 
πρωτόκολλο δειγματολθψίασ ι ςτο τιμολόγιο 
δεν γίνεται κανζνασ λόγοσ εκ μζρουσ των 
ενδιαφερομζνων για επανεξζταςθ, θ Χθμικι 
Υπθρεςία (Χ.Υ.) προβαίνει αυτεπαγγζλτωσ, 
ςτθν επανεξζταςθ του Βϋ δείγματοσ και του 
δείγματοσ του βυτιοφόρου. Τα επίςθμα 
δείγματα που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ  47.5 και 47.6 τθσ αρικ. 
13/85/06-05-1985 (Β’ 314) απόφαςθσ 
μποροφν να εξετάηονται παράλλθλα με το Βϋ 
δείγμα και το δείγμα βυτιοφόρου. Τόςο θ 
πρϊτθ εξζταςθ όςο και θ κατ’ ζφεςθ εξζταςθ 
γίνονται ςτθν ίδια Χθμικι Υπθρεςία.(Χ.Υ.). 
Μεταφορζσ δειγμάτων μεταξφ των αρμόδιων 
διαπιςτευμζνων εργαςτθρίων τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. 
επιτρζπονται μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ 
και μετά από ζγκριςθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν και Χθμικϊν 
Ρροϊόντων τθσ ίδια Γενικισ Διεφκυνςθσ. Στθν 
περίπτωςθ, κατά τθν οποία ζχουν οριςτεί 
ιδιϊτεσ χθμικοί (εκπρόςωποι του 
πρατθριοφχου ι/και του βυτιοφορζα ι τθσ 

Χθμικι Υπθρεςία (Χ.Υ.) 
Ρειραιά ι Αιγαίου ι 

Ανατολικισ Μακεδονίασ 
και Θράκθσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 

ςφμφωνα με το άρκρο 3 
του ν. 3335/2005 (Α’ 95). 

Ιδιϊτεσ Χθμικοί. 

Τελωνείο-Τμιμα 
Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα Εκ των 

Υςτζρων Ελζγχων 
ι Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι 

το Τμιμα που 
αςκεί τισ 

αντίςτοιχεσ 
αρμοδιότθτεσ ι 
ΕΛ.Υ.Τ.-Τμιμα 

Κ.Ο.Ε. 

Ζκκεςθ τθσ 
κατ’ ζφεςθ 

Χθμικισ 
Εξζταςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
Μερικζσ 
θμζρεσ. 

1 ζωσ 9. 
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εταιρείασ) και δεν προςζλκουν κατά τθν 
θμζρα που κα εκτελεςτεί θ κατ’ ζφεςθ 
εξζταςθ, ενϊ είχαν ιδθ ειδοποιθκεί για τθν 
κακοριςμζνθ θμερομθνία από τθ Χθμικι 
Υπθρεςία (Χ.Υ.), θ κατ’ ζφεςθ εξζταςθ 
εκτελείται χωρίσ τθν παρουςία όςων εκ των 
ιδιωτϊν χθμικϊν δεν προςζλκουν.  

11. 

Ραραπομπι ςτο 
Ανϊτατο Χθμικό 
Συμβοφλιο 
(Α.Χ.Σ.).  

Σε περίπτωςθ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ δείγματοσ, 
ςτθν οποία ο παριςτάμενοσ ιδιϊτθσ χθμικόσ 
ηθτάει παραπομπι ςτο Α.Χ.Σ. για 
γνωμοδότθςθ, πρζπει απαραίτθτα να 
δικαιολογιςει ςαφϊσ τουσ λόγουσ, οι οποίοι 
αφοροφν ςτα χθμικά αποτελζςματα, ςτισ 
μεκόδουσ που εφαρμόςτθκαν κατά τθν 
εξζταςθ και ςτθν ορκότθτα τθσ γνωμάτευςθσ. 
Θ αίτθςθ αυτι διαβιβάηεται ςτο Ανϊτατο 
Χθμικό Συμβοφλιο (Α.Χ.Σ.) από τθν Υπθρεςία, 
με ολόκλθρο τον φάκελο τθσ υπόκεςθσ,  που 
κρίνεται, μαηί με τθν ειςιγθςθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν και 
Χθμικϊν Ρροϊόντων. Σε περίπτωςθ διαφοράσ 
αποτελεςμάτων Αϋ και Βϋ εξζταςθσ 
μεγαλφτερθσ τθσ αναπαραγωγιμότθτασ τθσ 
μεκόδου, ομοίωσ  
παραπζμπεται θ υπόκεςθ ςτο Α.Χ.Σ. για 
γνωμάτευςθ.   

Χθμικι Υπθρεςία (Χ.Υ.) 
Ρειραιά ι Αιγαίου ι 

Ανατολικισ Μακεδονίασ 
και Θράκθσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ Χθμικισ 
Υπθρεςίασ (Χ.Υ.), 

ςφμφωνα με το άρκρο 3 
του ν. 3335/2005 (Α’ 95). 

Ιδιϊτεσ Χθμικοί. 

Τελωνείο-Τμιμα 
Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα Εκ των 

Υςτζρων Ελζγχων 
ι Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου ι 

το Τμιμα που 
αςκεί τισ 

αντίςτοιχεσ 
αρμοδιότθτεσ ι 
ΕΛ.Υ.Τ.-Τμιμα 

Κ.Ο.Ε. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Δεν είναι 
δυνατόν 

να 
προςδιο-

ριςτεί. 

1 ζωσ 10. 

12. 

Συηιτθςθ ςτο 
Α.Χ.Σ. και ςτθ 
ςυνζχεια 
αποςτολι  
αντιγράφου τθσ 
ζκκεςθσ τθσ κατ’ 
ζφεςθ εξζταςθσ, 
κακϊσ και τθσ 
γνωμοδότθςθσ 
του Α.Χ.Σ., ςτθ 
δειγματίηουςα 
Αρχι. 

Κατά τθ ςυηιτθςθ ςτο Α.Χ.Σ. ειδοποιείται ο 
ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ  μπορεί να 
παραςτεί αυτοπροςϊπωσ ι με αντιπρόςωπό  
του χθμικό και να υποςτθρίξει ενϊπιον αυτοφ 
τισ κζςεισ του.  Επικυρωμζνα αντίγραφα τθσ 
ζκκεςθσ τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ, κακϊσ και 
τθσ γνωμοδότθςθσ του Α.Χ.Σ., αποςτζλλονται 
ςτθ δειγματίηουςα Αρχι, θ οποία εν ςυνεχεία 
υποβάλλει αντίγραφα αυτϊν ςτον αρμόδιο 
Ειςαγγελζα. 

Ανϊτατο Χθμικό 
Συμβοφλιο (Α.Χ.Σ.). 

Ιδιϊτεσ Χθμικοί. 
Αρμόδια 

Τελωνειακι Αρχι 
και Ειςαγγελία. 

Γνωμοδότθςθ 
Ανϊτατου 
Χθμικοφ 

Συμβουλίου  
(Α.Χ.Σ.) και 

Ζκκεςθ κατ’ 
ζφεςθ 

Χθμικισ 
Εξζταςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Δεν 
μπορεί 

να 
προςδιο-

ριςτεί. 

1 ζωσ 11. 

      

Σφνολο 
Χρόνου 

Δεν είναι δυνατόσ ο ακριβισ προςδιοριςμόσ του χρόνου, ο 
οποίοσ εξαρτάται από πολλζσ παραμζτρουσ, όπωσ ο 

φόρτοσ εργαςίασ, θ αρικμθτικι επάρκεια του προςωπικοφ, 
κακϊσ και ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν αποςτολι και 

τθν παραλαβι των προσ εξζταςθ δειγμάτων. 
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2.5 Δειγματολθψία αλκοολοφχων προϊόντων 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1) Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Γ.Δ.Τ. &  Ε.Φ.Κ.) και 2) Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).  

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρο 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 
όργανα, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» 
(Αϋ/98), που παραμζνει ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 119 του 
ν.4622/2019 (Α’133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια 
τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ», 

2) ν.4328/1929 «Ρερί ςυςτάςεωσ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» (Α’ 272) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

3) παρ. 2 του άρκρου 13 του ν.3470/2006 (Αϋ 132) «Εκνικό Συμβοφλιο Εξαγωγϊν, 
Φορολογικζσ υκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ», 

4) Κανονιςμόσ (ΕΟΚ) αρικ. 2913/92 του Συμβουλίου τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992 περί 
κεςπίςεωσ κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, 

5) Κανονιςμόσ (ΕΟΚ) αρικ. 2454/93 τθσ Επιτροπισ τθσ 2ασ Ιουλίου 1993 για τον 
κακοριςμό οριςμζνων διατάξεων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 
2913/92 του Συμβουλίου περί κεςπίςεωσ του κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, 

6) ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» όπωσ ιςχφει, 
7) παρ. 2 του άρκρου 17 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) «Κανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ 

προϊόντων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει, 
8) ν. 2969/2001 «Αικυλικι αλκοόλθ και αλκοολοφχα προϊόντα» (Α’ 281) όπωσ 

ιςχφει, 
9) αρικ. 3011238/6397/0078/04-06-1998 (Β’ 607) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ «Αναπροςαρμογι παραβόλων για τισ κατ’ ζφεςθ 
εξετάςεισ δειγμάτων τροφίμων και λοιπϊν ειδϊν κακϊσ και για τισ 
απαιτοφμενεσ παραπομπζσ υποκζςεων αγορανομικϊν δειγμάτων για 
γνωμάτευςθ από το Ανϊτατο Χθμικό Συμβοφλιο»,  

10) αρικ. 30/009/517/2012 (Β’ 3256) απόφαςθ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 
«Διαδικαςίεσ ζκδοςθσ των Δελτίων Χθμικισ Ανάλυςθσ, των χρονικϊν ορίων 
φφλαξθσ των τελωνειακϊν δειγμάτων από τισ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ Χθμείου 
του Κράτουσ και διαδικαςίεσ αμφιςβθτιςεων των αποτελεςμάτων 
εργαςτθριακισ εξζταςθσ», 

11) αρικ. 30/002/000/8644/23-12-2016 (Β’ 4267) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 
Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Εξειδίκευςθ του 
εργαςτθριακοφ ζργου των Χθμικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γενικοφ 
Χθμείου του Κράτουσ και ανακακοριςμόσ τθσ κακ’ φλθν και κατά τόπον 
αρμοδιότθτασ αυτϊν ςε οριςμζνουσ εργαςτθριακοφσ τομείσ»,  

12) άρκρα  12, 13, 14, 15, 16 ωσ και 18, 19  του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν,  
13) θ αρικ. 3012698/1416/0029/06-06-2002 εγκφκλιοσ τθσ (τότε) Διεφκυνςθσ 

Αλκοόλθσ, Αλκοολοφχων ποτϊν, Οίνου και Ηφκου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ του 
Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ «Δειγματολθψία-Χθμικι εξζταςθ δειγμάτων 
αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν, οίνου και ηφκου. Ριςτι τιρθςθ και 
εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων»,  

  
 

    
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1) Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
(Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.) τθσ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και 2) Διεφκυνςθ Αλκοόλθσ και Τροφίμων 
τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.. 

 

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Αρμόδιεσ Τελωνειακζσ και Χθμικζσ Αρχζσ. 
 

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Δειγματολθψία αλκοολοφχων προϊόντων. 
 

  
 

    
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Κακοριςμόσ διαδικαςίασ δειγματολθψίασ αλκοολοφχων προϊόντων από 
τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ (ν.2960/2001 και ν.2969/2001), ωσ και από τισ 
Χθμικζσ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. (ν.2969/2001).  

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Θ  ανάγκθ απλοφςτευςθσ και επικαιροποίθςθσ των διαδικαςιϊν που 
εφαρμόηονται.  

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Στθν παροφςα καταγράφεται: α) ο τρόποσ διενζργειασ τθσ λιψθσ 
δειγμάτων αλκοολοφχων προϊόντων, β) θ ςφνταξθ των ςχετικϊν με τθν 
δειγματολθψία εντφπων και γ) θ αποςτολι των δειγμάτων.  

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Κάκε φορά που οι Τελωνειακζσ Αρχζσ ι οι Χθμικζσ Υπθρεςίεσ τθσ 
Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. προβαίνουν ςε δειγματολθψία αλκοολοφχων προϊόντων Ριο 
ςυγκεκριμζνα, κάκε φορά που γίνεται δειγματολθψία κατά τθν εποπτεία 
μονάδων παραγωγισ, ςτα τακτικά προγράμματα δειγματολθψίασ ανά 
ζτοσ τελωνειακϊν αρχϊν, Χθμικϊν Υπθρεςιϊν, ι μικτϊν κλιμακίων αυτϊν, 
ςτισ ζκτακτεσ δειγματολθψίεσ, κατά τον ζλεγχο παράνομων αποκθκϊν – 
εργαςτθρίων κλπ, ςτα εξισ προϊόντα: αικυλικι αλκοόλθ, αποςτάγματα, 
αλκοολοφχα ποτά, προϊόντα απόςταξθσ, ηφκοσ, ποτά από ηφμωςθ του 
κωδ. Σ.Ο. 2206, λοιπά αλκοολοφχα προϊόντα. 
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14) το αρικ. 3011336/1413/0029/02-07-2002 ζγγραφο τθσ (τότε) Διεφκυνςθσ 
Αλκοόλθσ, 

 Αλκοολοφχων ποτϊν, Οίνου και Ηφκου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ του Γενικοφ 
Χθμείου του Κράτουσ, «Δειγματολθψίεσ αικυλικισ αλκοόλθσ και αλκοολοφχων 
ποτϊν», υπογραφόμενο από τον Διευκυντι τθσ εν λόγω Διεφκυνςθσ, 

15) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και  

16) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. Λιψθ δειγμάτων.  

Θ δειγματολθψία πραγματοποιείται, 

αυτοτελϊσ, είτε από τελωνειακοφσ υπαλλιλουσ 

(ςφμφωνα με τον Τελωνειακό Κϊδικα ν. 

2960/2001, όπωσ ιςχφει) και τον Κοινοτικό 

Τελωνειακό Κϊδικα *κανονιςμοί (ΕΟΚ) 

2913/1992 και 2454/1993, όπωσ ιςχφουν+ 

κακϊσ και με το ν.2969/2001,είτε από 

υπαλλιλουσ των Χθμικϊν Υπθρεςιϊν (Χ.Υ.) του 

Γ.Χ.Κ., ςφμφωνα με το ν. 2969/2001 και τισ κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτοφ αποφάςεισ, όπωσ 

ιςχφουν. Στισ περιπτϊςεισ ςυγκρότθςθσ κοινοφ 

κλιμακίου Τελωνείου – Χ.Υ. τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., θ 

ςυμμετοχι χθμικοφ κατά τθ δειγματολθψία 

ηθτείται από το Τελωνείο εγγράφωσ. Σε 

περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ θ δειγματίηουςα 

τελωνειακι αρχι ζχει αμφιβολία για τον τρόπο 

δειγματολθψίασ ι για τθν ποςότθτα του 

δείγματοσ που πρζπει να λθφκεί, μπορεί να 

απευκφνεται για οδθγίεσ ςτθν αρμόδια Χθμικι 

Υπθρεςία τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. Θ δειγματολθψία πρζπει 

να διενεργείται πάντα από δφο υπαλλιλουσ και 

τα δείγματα να λαμβάνονται εισ διπλοφν, ζνα 

για τθν Α’ εξζταςθ και ζνα για τθ Β’ εξζταςθ και 

κατά τρόπο ϊςτε να είναι αντιπροςωπευτικά 

τθσ μζςθσ ςφςταςθσ του δειγματιηόμενου 

προϊόντοσ, τθσ ομοιογζνειασ εξαςφαλιηομζνθσ 

εν προκειμζνω δι’ επαρκοφσ αναδεφςεωσ ι 

αναταράξεωσ και ςε ποςότθτεσ επαρκείσ για τθν 

χθμικι τουσ εξζταςθ. Οι εν λόγω ποςότθτεσ 

είναι κατά περίπτωςθ προϊόντοσ οι εξισ: 

αικυλικι αλκοόλθ 200ml, αλκοολοφχα ποτά 200 

ml και εφ’ όςον απαιτείται προκατεργαςία 

Θ Τελωνειακι Αρχι, 

Τμιματα: α)  

Διαδικαςιϊν, β) 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν,  γ) Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων 

και δ) Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου, κατά 

περίπτωςθ ι/και θ 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 55 του 

οργανιςμοφ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. 

- - - - - - 

1 ζωσ 3 

ϊρεσ, κατά 

περίπτωςθ. 

- 
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(όπωσ π.χ. απόςταξθ κ.λπ.) 500 ml, γλεφκθ και 

οίνοι 700 ml, ηφκοσ 1000 ml. Κατά τισ 

δειγματολθψίεσ αικυλικισ αλκοόλθσ και πάςθσ 

φφςεωσ αλκοολοφχων προϊόντων, δεν πρζπει 

να χρθςιμοποιοφνται δειγματολιπτεσ ι / και 

ςωλινεσ από πλαςτικι φλθ προσ αποφυγι 

τυχόν επιμόλυνςθσ του δείγματοσ. Σε 

περίπτωςθ δειγματολθψίασ αλκοολοφχων 

προϊόντων ευριςκομζνων χφμα ςε δοχεία ι 

δεξαμενζσ, δειγματίηεται το κάκε δοχείο ι 

δεξαμενι, ξεχωριςτά, μετά τθν προθγοφμενθ 

επαρκι ανάδευςθ του περιεχομζνου τουσ, τα δε 

δείγματα λαμβάνονται από όλο το φψοσ τθσ 

ςτιλθσ του υγροφ. Ρροκειμζνου περί 

αλκοολοφχων προϊόντων ςε αυτοτελείσ 

ςυςκευαςίεσ, διαφοροποιείται θ 

δειγματολθψία ανάλογα με το αν θ ςυςκευαςία 

είναι κλειςτι ι ανοιχτι. Στισ κλειςτζσ 

ςυςκευαςίεσ το δείγμα Α και Β ςχθματίηεται: α) 

είτε από επαρκι αρικμό αυτοτελϊν 

ςυςκευαςιϊν ανάλογα με τθν ποςότθτα του 

περιεχομζνου τουσ ϊςτε να επαρκεί για τθ 

χθμικι εξζταςθ (π.χ. από μια κλειςτι φιάλθ των 

0,7 L για το Α και Β δείγμα αντίςτοιχα), β) είτε 

από επαρκείσ ποςότθτεσ που λαμβάνονται από 

τθν κλειςτι (αυτοτελι (ςυςκευαςία) και 

μεταφζρονται ςτα δφο φιαλίδια/φιάλεσ  

δειγματολθψίασ, τα οποία και χαρακτθρίηονται 

το ζνα ωσ Α δείγμα και το άλλο ωσ Β δείγμα, γ) 

είτε από επαρκι ποςότθτα που λαμβάνεται από 

τθν κλειςτι ςυςκευαςία και τοποκετείται ςε 

φιαλίδιο/φιάλθ δειγματολθψίασ θ οποία 

χαρακτθρίηεται ωσ Β δείγμα, ενϊ το παραμζνον 

ςτθν κλειςτι ςυςκευαςία υπόλοιπο 

χαρακτθρίηεται ωσ Α δείγμα. Στισ κατά τα 

ανωτζρω υπό (β) και (γ) περιπτϊςεισ, μεταξφ 

των άλλων, πρζπει να αναφζρονται θ ονομαςία 

πϊλθςθσ και θ εμπορικι ονομαςία του 

δειγματιηομζνου προϊόντοσ, ο αλκοολικόσ τίτλοσ 

αυτοφ και ο αρικμόσ παρτίδασ. Στθν περίπτωςθ 
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δειγματολθψίασ ςυςκευαςμζνων προϊόντων 

από ανοικτι φιάλθ, κα πρζπει οπωςδιποτε να 

διενεργείται δειγματολθψία και από κλειςτζσ 

ςυςκευαςίεσ του ιδίου είδουσ,   

παραςκευαςτι/ςυςκευαςτι, ωσ και του ίδιου 

αρικμοφ παρτίδασ, εφόςον υπάρχουν τζτοιεσ, θ 

οποία και ςυςχετίηεται με τθν πρϊτθ και γίνεται 

γι’ αυτό ιδιαίτερθ μνεία ςτο ςχετικό 

πρωτόκολλο δειγματολθψίασ.  

2. 
Συςκευαςία 

δειγμάτων. 

Θ περαιτζρω διαχείριςθ των δειγμάτων κα 

πρζπει να διαςφαλίηει πλιρωσ το αναλλοίωτο 

και το αλφμαντο αυτϊν. Θ ςυςκευαςία τουσ κα 

πρζπει να γίνεται κατά τρόπο που διαςφαλίηει 

το απρόςβλθτο τθσ ςφςταςισ τουσ από κάκε 

εξωτερικι, ι από τα μζςα ςυςκευαςίασ, 

επίδραςθ ι διαρροι αυτϊν λόγω χαλαροφ ι 

κακοφ ι κάποια άλλθ που μπορεί να 

προκαλζςει εμφανι μεταβολι των 

μακροςκοπικϊν ι οργανολθπτικϊν χαρακτιρων 

ι ουςιϊδθ μεταβολι των εν γζνει 

χαρακτθριςτικϊν τουσ. Τα δείγματα πρζπει να 

τοποκετοφνται ςε γυάλινα φιαλίδια ι γυάλινεσ 

φιάλεσ, ςτενόλαιμεσ, απολφτωσ ξθρζσ, κακαρζσ 

και άοςμεσ, οι οποίεσ πλθροφνται κατά το 

δυνατόν με το προσ εξζταςθ δείγμα. Ο 

πωματιςμόσ των φιαλϊν πρζπει να γίνεται 

επιμελϊσ με προςοχι και να εξαςφαλίηει τθν 

πλιρθ ςτεγανότθτα, τα δε χρθςιμοποιοφμενα 

γιϋαυτό πϊματα  πρζπει να είναι απολφτωσ 

κακαρά, ξθρά και άοςμα,  από φελλό ι 

κατάλλθλα μεταλλικά που κλείνουν μθχανικά ι 

από άλλο κατάλλθλο υλικό (π.χ. ελαςτικό) 

λαμβανομζνθσ  ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ 

προνοίασ  ϊςτε να μθν ζρχονται ςε επαφι με το 

προϊόν που δειγματίηεται με τθν παρεμβολι 

μεταξφ αυτϊν αδιάβροχου χαρτιοφ εφ’ όςον 

ζτςι δεν επζρχεται αλλοίωςθ του δείγματοσ και 

γενικά ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ 

επιμόλυνςθσ και αλλοίωςθσ του δείγματοσ από 

τθν τυχόν επαφι του με το πϊμα. Τα 

Θ Τελωνειακι Αρχι, 

Τμιματα: α)  

Διαδικαςιϊν, β) 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν,  γ) Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων 

και δ) Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου, κατά 

περίπτωςθ ι/και θ 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 55 του 

οργανιςμοφ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. Ωσ προσ το 

εργαςτθριακό ζργο, 

Τμιμα ι Γραφείο 

ςφμφωνα με τθν 

απόφαςθ 

30/002/000/8644/23-

12-2016 (Β' 4267) . 

Αρμόδια, για 

τον 

εργαςτθριακό 

ζλεγχο Χθμικι 

Υπθρεςία του 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., 

ςφμφωνα με 

τθν απόφαςθ 

30/002/000/86

44/23-12-2016 

(Β' 4267). 

- - - - - 

1 ζωσ 3 

ϊρεσ, κατά 

περίπτωςθ. 

1 



        
220 

 
 

λαμβανόμενα δείγματα ςυςκευάηονται 

(ςυνικωσ με περιτφλιξθ με αδιαφανζσ χαρτί και 

πρόςδεςθ). 

3. 
Επιςιμανςθ 

δειγμάτων.  

Θ επιςιμανςθ των λαμβανομζνων δειγμάτων, 

μετά από τθν τοποκζτθςι τουσ μζςα ςε φιάλεσ 

ι άλλα μζςα ςυςκευαςίασ και τον κατά τα 

ανωτζρω πωματιςμό αυτϊν, γίνεται με τθν 

τοποκζτθςθ ςε αυτά, κατά τθν ςφράγιςθ, των 

ςχετικϊν δελτίων δειγματολθψίασ, τα οποία 

ςυμπλθρϊνονται και τοποκετοφνται  ςτα 

δείγματα. Οι αρμόδιοι για τθ δειγματολθψία 

ςυμπλθρϊνουν και υπογράφουν τρία (3) δελτία 

δειγματολθψίασ. Από αυτά, το τρίτο, αφοφ 

προςυπογραφεί και απ’ αυτόν ςτον οποίο ζγινε 

θ δειγματολθψία, τοποκετείται με τθ μπροςτινι 

του όψθ που φζρει τισ υπογραφζσ ςτθ φιάλθ ι 

ςτο μζςο ςυςκευαςίασ του δείγματοσ που 

προορίηεται για τθν κατ` ζφεςθ εξζταςθ και ςτθ 

ςυνζχεια και δφο δείγματα περιτυλίγονται με 

αδιαφανζσ χαρτί κατά τρόπο που κακιςτά 

αδφνατθ τθν απϊλεια του παραπάνω δελτίου ι 

τθν ανάγνωςι του πριν από τθν αποςφράγιςθ 

του δείγματοσ. Εν ςυνεχεία, τα δείγματα 

προςδζνονται καλά και ςφραγίηονται ωσ 

κατωτζρω, μετά δε από τθ ςφράγιςι τουσ ςτα 

άκρα του ςπάγγου πρόςδεςισ τουσ αναρτάται 

από ζνα, εκ των κατά τα ανωτζρω, δελτίο 

δειγματολθψίασ το οποίο απαραίτθτα 

αναγράφει, κατά περίπτωςθ, τθ φράςθ «Για τθν 

πρϊτθ εξζταςθ» ι «Για τθν δεφτερθ εξζταςθ». 

Το δελτίο που αναγράφει τθ φράςθ «Για τθν 

δεφτερθ εξζταςθ» αναρτάται ςτο δείγμα που 

φζρει εςωτερικά ςυςκευαςμζνο, όπωσ 

προαναφζρκθκε, το τρίτο δελτίο 

δειγματολθψίασ που φζρει τισ υπογραφζσ 

αυτϊν που δειγματίηουν και αυτοφ από τον 

οποίο ελιφκθ το δείγμα. Τα παραπάνω δελτία 

δειγματολθψίασ αποτελοφνται από χαρτόνι 

διαςτάςεων 6Χ9 εκατοςτομζτρων και οι 

ενδείξεισ πάνω ς` αυτά ζχουν τον 

Θ Τελωνειακι Αρχι, 

Τμιματα: α)  

Διαδικαςιϊν, β) 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν,  γ) Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων 

και δ) Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου, κατά 

περίπτωςθ ι/και θ 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ ςφμφωνα 

με το άρκρο 55 του 

οργανιςμοφ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. Ωσ προσ το 

εργαςτθριακό ζργο, 

Τμιμα ι Γραφείο 

ςφμφωνα με τθν 

απόφαςθ 

30/002/000/8644/23-

12-2016 (Β' 4267). 

Αρμόδια, για 

τον 

εργαςτθριακό 

ζλεγχο Χθμικι 

Υπθρεςία του 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., 

ςφμφωνα με 

τθν απόφαςθ 

30/002/000/86

44/23-12-2016 

(Β' 4267). 

- 

Δελτίο 

δειγματο-

λθψίασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

1 ζωσ 3 

ϊρεσ, κατά 

περίπτωςθ. 

1 και 2. 
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τφπο που κακορίηεται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ 

(άρκρο 14) του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν 

(ΚΤΡ). 

4. 
Σφράγιςθ των 

δειγμάτων. 

Θ ςφράγιςθ των δειγμάτων πρζπει να γίνεται 

κατά τρόπο που διαςφαλίηει πλιρωσ το 

απαραβίαςτο και αλφμαντο τοφτων, είτε με τθ 

χρθςιμοποίθςθ ιςπανικοφ κθροφ  και τθσ 

ειδικισ μεταλλικισ ςφραγίδασ τθσ οποίασ τα 

διακριτικά ςθμεία πρζπει να αποτυπϊνονται επί 

του ιςπανικοφ κθροφ ςαφϊσ, είτε με τθ 

χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν, κατά περίπτωςθ, 

ανάλογα  με τθ δειγματίηουςα Αρχι, 

ςφραγίδων. Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ 

ιςπανικοφ κθροφ για τθ ςφράγιςθ, κα πρζπει να 

λαμβάνεται ιδιαίτερθ πρόνοια για τθν αποφυγι 

τυχόν επιμολφνςεων του δείγματοσ, είτε από 

τθν πτϊςθ τεμαχιδίων του ιςπανικοφ κθροφ 

εντόσ του δείγματοσ κατά τθν αποςφράγιςθ τθσ 

φιάλθσ, είτε λόγω επαφισ του δείγματοσ κατά 

το άδειαςμα τθσ φιάλθσ  για τθ χθμικι εξζταςθ 

με τα τυχόν υπολείμματα του ιςπανικοφ κθροφ. 

Επιςθμαίνεται ότι τόςο θ ςυςκευαςία, όςο και θ 

επιςιμανςθ και θ  ςφράγιςθ των δειγμάτων 

γίνονται οπωςδιποτε ςτον τόπο 

δειγματολθψίασ και παρουςία του κυρίου ι 

κατόχου ι του αντιπροςϊπου αυτοφ ι του 

μεταφορζα του είδουσ  όπωσ άλλωςτε και θ 

λιψθ των δειγμάτων, ςε περίπτωςθ δε 

αρνιςεϊσ τουσ να παραςτοφν, ωσ και να 

υπογράψουν, τοφτο αναγράφεται ςτο 

ςυνταςςόμενο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ. 

Θ Τελωνειακι Αρχι, 

Τμιματα: α)  

Διαδικαςιϊν, β) 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν,  γ) Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων 

και δ) Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου, κατά 

περίπτωςθ ι/και θ 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ. Ωσ προσ 

το εργαςτθριακό 

ζργο, Τμιμα ι 

Γραφείο ςφμφωνα με 

τθν απόφαςθ 

30/002/000/8644/23-

12-2016 (Β' 4267). 

Αρμόδια, για 

τον 

εργαςτθριακό 

ζλεγχο Χθμικι 

Υπθρεςία του 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., 

ςφμφωνα με 

τθν απόφαςθ 

30/002/000/86

44/23-12-2016 

(Β' 4267). 

 

- 

Δελτίο 

Δειγματο-

λθψίασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

1 ζωσ 3 

ϊρεσ, κατά 

περίπτωςθ. 

1  ζωσ 3. 

5. 

Σφνταξθ 

πρωτόκολλου 

δειγματολθψίασ. 

Για τθ δειγματολθψία που ζγινε ςυντάςςεται 

απαραίτθτα ειδικό πρωτόκολλο εισ απλοφν, που 

φυλάςςεται από τθν Αρχι που ζκανε τθν 

δειγματολθψία και αντίγραφό του εισ διπλοφν, 

ςτο οποίο όμωσ δεν αναγράφονται τα ςτοιχεία 

εκείνου από τον οποίο ελιφκθ το δείγμα αλλά 

μόνο ο αρικμόσ δείγματοσ που αναγράφεται 

ςτα αντίςτοιχα δελτία 

δειγματολθψίασ. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου 

Θ Τελωνειακι Αρχι, 

Τμιματα: α)  

Διαδικαςιϊν, β) 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν,  γ) Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων 

και δ) Δίωξθσ 

 

Αρμόδια, για 

τον εργαςτθ-

ριακό ζλεγχο,  

Χθμικι 

Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. 

ςφμφωνα με 

τθν απόφαςθ 

υπ’ αρικ. 

Ρρωτό-

κολλο 

Δειγματο-

λθψίασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

1 ζωσ 3 

ϊρεσ, κατά 

περίπτωςθ. 

1 ζωσ 4. 
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δειγματολθψίασ  ςυνυποβάλλεται με το 

διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτθν αρμόδια για τον 

εργαςτθριακό ζλεγχο Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.. Στο παραπάνω πρωτόκολλο 

δειγματολθψίασ αναγράφονται υποχρεωτικά τα 

εξισ: α) το όνομα το επϊνυμο και θ ιδιότθτα 

αυτϊν που εκτελοφν τθ δειγματολθψία, β) θ 

θμερομθνία, θ ϊρα και ο τόποσ λιψθσ του 

δείγματοσ,  γ) το όνομα, το επϊνυμο και θ 

διεφκυνςθ αυτοφ ςτον οποίο ζγινε θ 

δειγματολθψία κακϊσ και αυτοφ που του 

προμικευςε ι παραςκεφαςε το είδοσ.  Αν θ 

δειγματολθψία ζγινε από φορτθγά αμάξια ι 

από πλανόδιο πωλθτι, αναγράφονται το όνομα, 

το επϊνυμο και θ διεφκυνςθ κατοικίασ του. Αν θ 

δειγματολθψία ζγινε κατά μεταφορά, 

αναφζρονται τα ονοματεπϊνυμα των 

αποςτολζων και παραλθπτϊν που γράφονται 

ςτισ επιγραφζσ, δ) θ ονομαςία πϊλθςθσ/είδοσ 

του προϊόντοσ και θ εμπορικι ονομαςία του 

δειγματιςκζντοσ προϊόντοσ, ωσ και ο 

αλκοολικόσ αυτοφ τίτλοσ και ο αρικμόσ 

παρτίδασ, ε) οι υπογραφζσ αυτϊν που 

διενιργθςαν τθ δειγματολθψία και εκείνου 

ςτον οποίον ζγινε θ δειγματολθψία. Αν ο 

τελευταίοσ  αρνθκεί να υπογράψει, αυτό 

αναφζρεται ςτο πρωτόκολλο απ` αυτοφσ που 

διενιργθςαν τθ δειγματολθψία. Στο 

πρωτόκολλο δειγματολθψίασ πρζπει να 

αναφζρονται, κατά περίπτωςθ, οι ειδικζσ 

περιςτάςεισ, κάτω από τισ οποίεσ ζγινε θ 

δειγματολθψία, το είδοσ, τα ςθμεία και οι 

επιγραφζσ που τυχόν υπάρχουν ςτα καλφμματα 

ι δοχεία κ.λπ., θ ποςότθτα του προϊόντοσ επί 

του οποίου διενεργικθκε θ δειγματολθψία, θ 

τιμι του, αν δειγματίςτθκε από ςφραγιςμζνα ι 

κλειςτά ι ανοικτά δοχεία και γενικά κάκε 

πλθροφορία για τθν αυκεντικότθτα του 

δείγματοσ και τθν ταυτότθτα του 

εμπορεφματοσ. Αν πρόκειται για δειγματολθψία 

Λακρεμπορίου, κατά 

περίπτωςθ ι/και θ 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 55 του 

οργανιςμοφ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. Ωσ προσ το 

εργαςτθριακό ζργο, 

Τμιμα ι Γραφείο 

ςφμφωνα με τθν 

απόφαςθ 

30/002/000/8644/23-

12-2016 (Β' 4267). 

30/002/000/8

644/23-12-

2016 (Β' 

4267). 
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κατόπιν καταγγελίασ,   τοφτο πρζπει να 

αναφζρεται.Ο ιδιοκτιτθσ ι κάτοχοσ του 

εμπορεφματοσ ι ο μεταφορζασ μπορεί να 

ηθτιςει τθν αναγραφι ςτο πρωτόκολλο 

δειγματολθψίασ κάκε πλθροφορίασ, που 

κεωρεί χριςιμθ. Το πρωτόκολλο 

δειγματολθψίασ ζχει τον τφπο που κακορίηεται 

ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ (άρκρο 14) του Κ.Τ.Ρ.. 

6. 
Μεταφορά 

δειγμάτων. 

Θ μεταφορά των δειγμάτων από τισ αρμόδιεσ 

για τθ δειγματολθψία Αρχζσ (Τελωνεία ι  

Χθμικζσ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., προσ τισ 

αρμόδιεσ για τον εργαςτθριακό ζλεγχο Χθμικζσ 

Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., γίνεται με τρόπο που 

να διαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα, τθν αςφάλεια 

ωσ και το αδιάβλθτο και απαραβίαςτο των 

δειγμάτων. Σε περίπτωςθ που περιςςότερα του 

ενόσ δείγματα αποςτζλλονται από τισ 

Τελωνειακζσ  Αρχζσ ςε ςάκο, τόςο τα δείγματα 

όςο και ο ςάκοσ πρζπει να είναι ςφραγιςμζνα 

από το Τελωνείο. 

Θ Τελωνειακι Αρχι, 

Τμιματα: α)  

Διαδικαςιϊν, β) 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν,  γ) Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων 

και δ) Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου, κατά 

περίπτωςθ και θ 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 55 του 

οργανιςμοφ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. Ωσ προσ το 

εργαςτθριακό ζργο, 

Τμιμα ι Γραφείο 

ςφμφωνα με τθν 

απόφαςθ 

30/002/000/8644/23-

12-2016 (Β' 4267) . 

 

Αρμόδια για 

τον εργαςτθ-

ριακό ζλεγχο 

Χθμικι 

Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. 

ςφμφωνα με 

τθν απόφαςθ 

30/002/000/8

644/23-12-

2016 (Β' 

4267). 

Αντίγραφα 

Ρρωτό-

κολλου 

Δειγματο-

λθψίασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
Μερικζσ 

θμζρεσ. 
1 ζωσ 5. 

7. 

 

Ζκκεςθ χθμικισ 

εξζταςθσ. 

Μετά το τζλοσ τθσ εργαςτθριακισ εξζταςθσ 

δείγματοσ από τισ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ του Γ.Χ.Κ., 

ςυντάςςεται απαραίτθτα ςχετικι ζκκεςθ 

εξζταςθσ, θ οποία, ωσ δθμόςιο διοικθτικό 

ζγγραφο, ακολουκεί τισ διατάξεισ του ν. 

2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45). 

Θ Χθμικι Υπθρεςία 

τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. 

ςφμφωνα με τθν 

απόφαςθ 

30/002/000/8644/23-

12-2016 (Β' 4267), 

κατά περίπτωςθ. 

- 

Αρμόδια 

δειγματί-

ηουςα Αρχι 

(Τελωνειακι 

ι Χθμικι 

Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.). 

Ζκκεςθ 

χθμικισ 

εξζταςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
4 

εβδομάδεσ. 
1 ζωσ 6. 
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8. 

Ανακοίνωςθ 

αποτελεςμάτων 

εξζταςθσ ςε 

αυτόν από τον 

οποίον ελιφκθ το 

δείγμα. 

Θ δειγματίηουςα Αρχι, είτε Τελωνειακι, είτε 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., ανακοινϊνει το 

αποτζλεςμα ς` αυτόν από τον οποίο ελιφκθ το 

δείγμα, με επίδοςθ είτε με ιδιαίτερο ζγγραφο, 

είτε με επίδοςθ τθσ ζκκεςθσ εξζταςθσ. Αν αυτόσ 

από τον οποίο ελιφκθ το δείγμα δθλϊςει ότι 

αγόραςε το είδοσ (από το οποίο προζρχεται το 

δείγμα) από κάποιον άλλον- του οποίου ζχει 

υποχρζωςθ να δθλϊςει και τθν ταυτότθτα και 

τθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςισ του- θ ζκκεςθ για 

τθ χθμικι εξζταςθ ανακοινϊνεται, από τθ 

δειγματίηουςα Αρχι, κατά τον παραπάνω τρόπο 

και ς` αυτόν που το ζχει πωλιςει.  

Θ Τελωνειακι Αρχι, 

Τμιματα: α)  

Διαδικαςιϊν, β) 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν,  γ) Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων 

και δ) Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου, κατά 

περίπτωςθ ι/και θ 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 55 του 

οργανιςμοφ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. 

 

Ιδιϊτθσ ςτον  

οποίο 

διενεργικθκε 

θ δειγματο-

λθψία. 

Ζκκεςθ 

Χθμικισ 

Εξζταςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ <1 μινα. 1 ζωσ 7. 

9. 

Αίτθμα για τθν 

κατ’ ζφεςθ 

εξζταςθ. 

 

 

Ο κφριοσ του είδουσ, από τον οποίον ελιφκθ το 

δείγμα ι αυτόσ από τον οποίον το αγόραςε 

αυτό τρίτοσ, μπορεί να υποβάλλει ζφεςθ κατά 

του αποτελζςματοσ τθσ πρϊτθσ εξζταςθσ μζςα 

ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν επίδοςθ 

τθσ ζκκεςθσ ςε κακζναν από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ. Πταν περάςει άπρακτθ θ 

προκεςμία αυτι, το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ 

εξζταςθσ κακίςταται οριςτικό. Θ αίτθςθ για τθν 

κατ’ϋζφεςθ εξζταςθ επιδίδεται ςτθν Αρχι που 

ζκανε τθ δειγματολθψία, είτε Τελωνειακι, είτε 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., ςυνοδεφεται δε  

από διπλότυπο είςπραξθσ παραβόλου, που 

ορίηεται από τον Υπουργό Οικονομικϊν και τον 

Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων *ΚΥΑ 

3011238/6397/0078/04-06-1998 (Β’ 607+. Θ 

προκεςμία τθσ ζφεςθσ και θ άςκθςι τθσ 

αναςτζλλει τθ διαδικαςία τθσ ποινικισ δίωξθσ. 

Θ Τελωνειακι Αρχι, 

Τμιματα: α)  

Διαδικαςιϊν, β) 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν,  γ) Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων 

και δ) Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου, κατά 

περίπτωςθ ι/και θ 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 55 του 

οργανιςμοφ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. 

Αρμόδια για 

τον 

εργαςτθριακό 

ζλεγχο Χθμικι 

Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.. 

Αρμόδιαγια 

τον 

εργαςτθριακ

ό ζλεγχο 

Χθμικι 

Υπθρεςία του 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. 

Αίτθςθ για 

τθν κατ’ 

ζφεςθ 

εξζταςθ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
Μερικζσ 

θμζρεσ. 
1 ζωσ 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατ’ ζφεςθ 

εξζταςθ και 

Σε περίπτωςθ διαφοράσ αποτελζςματοσ ι/και 

γνωμάτευςθσ μεταξφ τθσ Α’ και τθσ Β’ εξζταςθσ 

(ζφεςθσ) ι διαφωνίασ του ιδιϊτθ χθμικοφ με το 

αποτζλεςμα ι τθγ νωμάτευςθ τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., ο 

πλιρθσ φάκελοσ τθσ υπόκεςθσ παραπζμπεται, 

Αρμόδια, για τον 

εργαςτθριακό ζλεγχο 

Χθμικι Υπθρεςία τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά 

περίπτωςθ,  και το 

Διεφκυνςθ 

Αλκοόλθσ και 

Τροφίμων) τθσ 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.(τυχόν 

παραπομπι ςτο 

Δειγματίηους

α αρχι, είτε 

Τελωνειακι, 

είτε Χθμικι 

Υπθρεςία τθσ 

Ζκκεςθ τθσ 

κατ’ ζφεςθ 

εξζταςθσ/Γ

νωμοδό-

τθςθ Α.Χ.Σ.. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(ζκκεςθ τθσ 

κατ’ ζφεςθ 

χθμικισ 

εξζταςθσ) 

ΝΑΙ 

1 ζωσ 3 

ϊρεσ, κατά 

περίπτωςθ. 

1 ζωσ 9. 
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10. 

διαδικαςία 

παραπομπισ ςτο 

Ανϊτατο Χθμικό 

Συμβοφλιο 

(Α.Χ.Σ.). 

 

 

αυτεπάγγελτα, προσ γνωμοδότθςθ, ςτο Α.Χ.Σ.- 

με ςχετικι ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ 

τθσ Κ.Υ. τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.. Μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ διαδικαςίασ και το οριςτικό του 

αποτελζςματοσ, θ ςχετικι κατά περίπτωςθ, είτε 

ζκκεςθ για τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ, είτε 

γνωμοδότθςθ Α.Χ.Σ (ςε περίπτωςθ 

παραπομπισ) , αποςτζλλονται από τθν αρμόδια 

Υπθρεςία τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. που διενιργθςε τθν κατ’ 

ζφεςθ εξζταςθ, είτε αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ 

Κ.Υ. τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. προκειμζνου περί 

παραπομπισ ςτο Α.Χ.Σ.) ςτθ δειγματίηουςα 

Αρχι, είτε Τελωνειακι, είτε Χθμικι Υπθρεςία 

τθσ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., προκειμζνου για τισ 

προβλεπόμενεσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία, ενζργειζσ τθσ. 

Ανϊτατο Χθμικό 

Συμβοφλιο. 

Α.Χ.Σ). Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.. ΟΧΙ 

(γνωμοδό-

τθςθ 

Α.Χ.Σ.). 

      

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο απαιτοφμενοσ ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ όλθσ τθσ 

περιγραφόμενθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί για το 

λόγο ότι θ εν λόγω διαδικαςία περιλαμβάνει πολλά ςτάδια, πζραν τθσ 

διαδικαςίασ δειγματολθψίασ των αλκοολοφχων προϊόντων, όπωσ 

είναι θ διενζργεια τθσ ςχετικισ εργαςτθριακισ εξζταςθσ και τθσ 

ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ εξζταςθσ, τθσ διενζργειασ τθσ κατ’ 

ζφεςθ εξζταςθσ, κακϊσ και τθσ παραπομπισ τθσ υπόκεςθσ ςτο 

Ανϊτατο Χθμικό Συμβοφλιο – με ζκδοςθ ςχετικισ γνωμοδότθςθσ από 

το εν λόγω όργανο (τα δφο τελευταία ςτάδια εφόςον ζχουν 

εφαρμογι), ςτάδια τα οποία διαφοροποιοφν ςθμαντικά, κατά 

περίπτωςθ, τον απαιτοφμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ. 
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3.6 Ελεγχόμενθ παράδοςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. &  Ε.Φ.Κ.).  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρο 11 τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βιζννθσ του 1988,  
2) παρ. 2 του άρκρου 15 του ν. 2331/1995 (Α’ 173) «Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και άλλεσ ποινικζσ 
διατάξεισ – Ολομζλεια Αρείου Ράγου – Διαιτθςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», 

3) άρκρο 38 του ν. 2145/1993 (Α’ 88) «φκμιςθ κεμάτων εκτελζςεωσ ποινϊν, 
επιταχφνςεωσ και εκςυγχρονιςμοφ των διαδικαςιϊν απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ 
και άλλων κεμάτων»,  

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και  

5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

    
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
(Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.).  

 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1) Συντονιςτικό  Πργανο Δίωξθσ Ναρκωτικϊν (Σ.Ο.Δ.Ν.), 2) Ειςαγγελζασ 
Εφετϊν, 3) Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και 
Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.), κακϊσ και  4) όλεσ οι Τελωνειακζσ Αρχζσ και 
Υπθρεςίεσ εφαρμογισ του νόμου, κατά περίπτωςθ 5) Ξζνεσ αρχζσ 
Εφαρμογισ του νόμου. 

 

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ελεγχόμενθ παράδοςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν.   
 

  
 

    
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ είναι θ καταγραφι  των όρων και των 
διαδικαςιϊν  που εφαρμόηονται ςτθν τεχνικι τθσ ελεγχόμενθσ παράδοςθσ 
ναρκωτικϊν ουςιϊν.  

 

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Θ εξάρκρωςθ εγκλθματικϊν οργανϊςεων και θ εξακρίβωςθ τθσ 
ταυτότθτασ προςϊπων, αναμεμειγμζνων ςτθ διάπραξθ εγκλθμάτων για 
τα ναρκωτικά. 

 

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Με τον όρο ελεγχόμενθ παράδοςθ εννοοφμε τθν  τεχνικι, ςφμφωνα με 
τθν οποία επιτρζπεται θ μεταφορά παράνομων ι φποπτων αποςτολϊν 
ναρκωτικϊν,  ναρκωτικϊν φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουςιϊν,  δια ι μζςα 
ςτθν  περιοχι μιασ ι περιςςότερων χωρϊν, εν γνϊςει και υπό τθν 
επίβλεψθ των αρμόδιων αρχϊν τουσ, με ςκοπό τθν εξακρίβωςθ τθσ 
ταυτότθτασ προςϊπων  αναμεμειγμζνων ςτθ διάπραξθ  ςχετικϊν με τα 
ανωτζρω εγκλιματα. 

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ελεγχόμενθ Ραράδοςθ Ναρκωτικϊν Ουςιϊν κατόπιν  εγκρίςεωσ του 
Ειςαγγελζα Εφετϊν.   
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 
Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο 

(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραραλαβι αιτιματοσ 
για ελεγχόμενθ 
μεταφορά ναρκωτικϊν 
από ελλθνικι ι 
αλλοδαπι Αρχι. 

Ραραλαβι αιτιματοσ, προκειμζνου να 
εκκινιςουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 
για:  
1) μεταφορά ναρκωτικϊν προζλευςθσ 
ξζνθσ χϊρασ με προοριςμό τθν Ελλάδα, 
ζπειτα από αίτθμα αλλοδαπισ Αρχισ, 
ι/και  
2) μεταφορά ναρκωτικϊν προζλευςθσ 
ξζνθσ χϊρασ με προοριςμό επίςθσ ξζνθ 
χϊρα, μζςω Ελλάδοσ, ζπειτα από αίτθμα 
αλλοδαπισ Αρχισ, ι/και  
3) μεταφορά ναρκωτικϊν άγνωςτθσ 
προζλευςθσ που εντοπίηεται εντόσ τθσ 
χϊρασ και προορίηονται για άλλο ςθμείο 
τθσ με αίτθμα αλλοδαπισ Αρχισ, ι/και  
4) ζρευνα φπαρξθσ πλθροφοριϊν ότι κα 
ειςαχκοφν ςτθν Ελλάδα ναρκωτικά που 
προορίηονται για κάποιο ςθμείο τθσ με 
αίτθμα θμεδαπισ Αρχισ.  

Ρροκειμζνου για τισ 
Ελλθνικζσ 

Τελωνειακζσ Αρχζσ, 
το αίτθμα 

διαβιβάηεται ςτθ 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- Τμιμα Γ’-

Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 
Εγκλιματοσ. 

Συντονιςτικό 
Πργανο Δίωξθσ 

Ναρκωτικϊν 
(Σ.Ο.Δ.Ν.), 
ΙΝΤΕΡΟΛ, 

αλλοδαπζσ Αρχζσ, 
Ελλθνικζσ Αρχζσ 

(Τελωνεία, Ελλθνικι 
Αςτυνομία, 

Λιμενικό Σϊμα-
Ελλθνικι 

Ακτοφυλακι Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., Γενικι 

Διεφκυνςθ Σϊματοσ 
Δίωξθσ Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ-
(Σ.Δ.Ο.Ε.). 

Αλλοδαπζσ 
και Eλλθνικζσ 

Αρχζσ. 

Αίτθμα για 
ελεγχόμενθ 
παράδοςθ 

ναρκωτικϊν. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 ϊρα. - 

2. 

Διαβίβαςθ του 
αιτιματοσ απευκείασ ι 
και, μζςω τθσ INTERPOL, 
προσ το Σ.Ο.Δ.Ν. 

Αναλόγωσ τθσ Αρχισ, διενεργείται 

διαβίβαςθ του ςχετικοφ αιτιματοσ προσ 

το Σ.Ο.Δ.Ν.  

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- Τμιμα Γ’- 
Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου και 
Οργανωμζνου 

Εγκλιματοσ (όταν 
πρόκειται για 

Ελλθνικζσ 
Τελωνειακζσ Αρχζσ). 

Σ.Ο.Δ.Ν., 
Eλλθνικζσ Αρχζσ 

(Τελωνεία, 
Αςτυνομία, Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ., Σ.Δ.Ο.Ε.). 

- - ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

1 ϊρα. 1 

3. 
Ζλεγχοσ νομιμότθτασ 
(νόμιμθσ προζλευςθσ) 
του αιτιματοσ.   

Ζλεγχοσ από το Σ.Ο.Δ.Ν., ςχετικά με τθ 
νομιμότθτα του αιτιματοσ. 

Σ.Ο.Δ.Ν. - - - - - - - 1 και 2. 

4. 

Αναφορά ςτον 
Ειςαγγελζα Εφετϊν, με 
εμπιςτευτικό ζγγραφο 
και ζγκριςθ ι απόρριψθ  
του αιτιματοσ  
ελεγχόμενθσ 
παράδοςθσ. 

Ενθμζρωςθ Ειςαγγελζα Εφετϊν Ακθνϊν. 
Ο  Ειςαγγελζασ ενθμερϊνει τουσ 
Ειςαγγελείσ Ρλθμμελειοδικϊν από τισ 
Ρεριφζρειεσ, των οποίων κα γίνει θ 
μεταφορά.   

Σ.Ο.Δ.Ν. Ειςαγγελικζσ Αρχζσ. - - ΝΑΙ - - - 1 ζωσ 3. 
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5. 

Εφόςον, εγκρικεί  από 
τον Ειςαγγελζα, 
διενεργείται ανάκεςθ 
του ςυντονιςμοφ τθσ 
επιχείρθςθσ από το 
Σ.Ο.Δ.Ν. ςε μια από τισ 
ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
και ορίηεται 
Συντονιςτισ.  

Το Σ.Ο.Δ.Ν. ορίηει ποια υπθρεςία 
εφαρμογισ του νόμου κα τεκεί 
Επικεφαλισ τθσ επιχείρθςθσ,  κα ζχει τθν 
ευκφνθ παράδοςθσ –παραλαβισ  των 
ναρκωτικϊν, τθσ ςφλλθψθσ των δραςτϊν,  
κ.λπ. Θ Επικεφαλισ υπθρεςία ορίηει 
Υπεφκυνο ωσ Συντονιςτι (Αξιωματικόσ, 
εφόςον κρικεί απαραίτθτο).  

(για τα Τελωνεία)   
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- Τμιμα Γ’- 

Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 
Εγκλιματοσ. 

Σ.Ο.Δ.Ν., Ελλθνικι 
Αςτυνομία, Σ.Δ.Ο.Ε., 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
- - ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 ϊρα. 1 ζωσ 4. 

6. 

 
Οριςμόσ εκπροςϊπων 
από τισ ςυναρμόδιεσ 
Αρχζσ. 
  

Οι λοιπζσ 
υπθρεςίεσ ορίηουν εκπροςϊπουσ για να 
ςυνδράμουν, εφόςον απαιτθκεί. 

(για τα Τελωνεία) 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- Τμιμα Γ’- 

Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 
Εγκλιματοσ. 

Ελλθνικι 
Αςτυνομία, Σ.Δ.Ο.Ε., 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
- - ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 ϊρα. 1 ζωσ 5. 

7. 

 
Διεξαγωγι επιχείρθςθσ, 
υπό τθν εποπτεία και 
τθν κακοδιγθςθ του 
Σ.Ο.Δ.Ν. 

Το Σ.Ο.Δ.Ν. παρζχει κατευκφνςεισ   κακϋ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ και είναι 
ςε επαφι με τον Συντονιςτι,  τισ 
ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ/Αρχζσ και τισ 
αλλοδαπζσ Αρχζσ. 

(για τα Τελωνεία)  
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- ΤΜΘΜΑ 

Γ’- Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 
Εγκλιματοσ. 

Σ.Ο.Δ.Ν., Τελωνεία, 
Ελλθνικι 

Αςτυνομία, Σ.Δ.Ο.Ε., 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

- - - - - - 1 ζωσ 6. 

8. 
Υποβολι ζκκεςθσ- 
ενθμζρωςθ Αρχϊν. 
 

Ο Συντονιςτισ, αμζςωσ μετά τθν ζξοδο 
των ναρκωτικϊν από τθ χϊρα ι το πζρασ 
τθσ επιχείρθςθσ, υποβάλλει ςτο Σ.Ο.Δ.Ν. 
λεπτομερι ζκκεςθ ςχετικά με τθν 
υπόκεςθ.  

(για τα Τελωνεία) 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- ΤΜΘΜΑ 

Γ’- Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 
Εγκλιματοσ. 

Ελλθνικι 
Αςτυνομία, Σ.Δ.Ο.Ε., 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
- - ΝΑΙ ΝΑΙ - - 1 ζωσ 7. 

9. 
Ενθμζρωςθ Τελωνείου 
αναφορικά  με τθν 
ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ. 

Το Τμιμα Γ’- Δίωξθσ Λακρεμπορίου και 
Οργανωμζνου Εγκλιματοσ τθσ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 
ενθμερϊνει το αρμόδιο Τελωνείο για τα 
αποτελζςματα τθσ επιχείρθςθσ.  

(για τα Τελωνεία) 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- ΤΜΘΜΑ 

Γ’- Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου και 

Οργανωμζνου 
Εγκλιματοσ. 

Σ.Ο.Δ.Ν., Ελλθνικι 
Αςτυνομία, Σ.Δ.Ο.Ε., 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
- - ΝΑΙ ΝΑΙ - 

Μετά τθν 
ενθμζρωςθ  

από το 
Σ.Ο.Δ.Ν. για 
τα αποτελζ-
ςματα τθσ  

επιχείρθςθσ. 

1 ζωσ 8. 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

Δεν είναι δυνατόσ ο ακριβισ 
προςδιοριςμόσ του χρόνου, 

ο οποίοσ εξαρτάται από 
πολλζσ παραμζτρουσ. 
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3.7 Διοικθτικόσ κολαςμόσ παραβάςεων 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφει, 
2) άρκρο 21-22 του π.δ. 231/2007 (Α’ 265) «Κανονιςμόσ αρμοδιοτιτων και 

κακθκόντων των Τελωνειακϊν Υπαλλιλων και τθσ λειτουργίασ των 
Ρεριφερειακϊν Τελωνειακϊν Αρχϊν  του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν»,  

3) ν. 2717/14-05-1999  (Αϋ97) «Κϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ», όπωσ ιςχφει, 
4) τα ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχου Τελωνείων, αρικ.: 

α) Ε.1286/377/Α0034/05-05-1995 «Ραροχι οδθγιϊν ςχετικά με τον τρόπο 
ςυμπλιρωςθσ μθνυτιριων και καταλογιςτικϊν πράξεων», 
β) Δ33Α 5003126 ΕΞ 2011/18-01-2011 «Δίδονται οδθγίεσ ςτα δικαςτικά 
τμιματα τελωνείων», 
γ) Δ33Α 5050485 ΕΞ 2011/02-12-2011 «Δίδονται οδθγίεσ», 

5) τα ζγγραφα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., αρίκ.: 
α) ΔΣΤΕΡ Α 1111385 ΕΞ 2016/19-07-2016 «Διαδικαςία κολαςμοφ 
τελωνειακϊν παραβάςεων», 
β) ΔΣΤΕΡ Δ 1156810 ΕΞ 2017/05-10-2017 «Δίδονται οδθγίεσ», 

6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

7) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.).  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία 
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Διοικθτικόσ κολαςμόσ παραβάςεων.  
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Διοικθτικόσ Καταλογιςμόσ παραβάςεων που διαπιςτϊνονται  κατόπιν 
ελζγχων.   

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Κολαςμόσ  υποκζςεων, ςτισ οποίεσ διαπιςτϊνεται παράβαςθ τθσ 
ενωςιακισ και εκνικισ τελωνειακισ νομοκεςίασ.   

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Σφμφωνα με τον Εκνικό Τελωνειακό  Κϊδικα οι παραβάςεισ  χωρίηονται 
ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 
α) ςτισ απλζσ τελωνειακζσ παραβάςεισ που ςχετίηονται με τθ μθ τιρθςθ 
των διατυπϊςεων που απαιτοφνται  κατά τθν τελωνειακι διαδικαςία και 
β) ςτισ  λακρεμπορίεσ (είναι ποινικό αδίκθμα και τελωνειακι παράβαςθ, 
ςυνεπϊσ τιμωροφνται, τόςο ποινικά, όςο και διοικθτικά).  

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
8.000 πράξεισ ανά ζτοσ, περίπου. 

 

 



        
230 

 
 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπεραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ Ηλεκτρονικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 
Ραραλαβι 

υπόκεςθσ.  

 Το Τμιμα Δικαςτικοφ 

παραλαμβάνει υποκζςεισ με 

τελωνειακζσ παραβάςεισ, είτε από 

άλλα Τμιματα του Τελωνείου  

(όπωσ,  Δίωξθσ Λακρεμπορίου, Εκ 

των Υςτζρων Ελζγχων και Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι ΕΛ.Υ.Τ./Τμιμα 

Κινθτϊν Ομάδων Ελζγχου-Κ.Ο.Ε. ι 

από άλλεσ Υπθρεςίεσ (όπωσ, ΕΛ.ΑΣ., 

Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι 

Ακτοφυλακι).  

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

Ελεγκτικζσ 

Υπθρεςίεσ 

Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), 

Γενικι Διεφκυνςθ 

Σϊματοσ Δίωξθσ 

Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ 

(Σ.Δ.Ο.Ε.), Ελλθνικι 

Αςτυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), 

Λιμενικό Σϊμα-

Ελλθνικι 

Ακτοφυλακι. 

- - ΝΑΙ - - 1 μινασ. - 

2. 
Καταχϊρθςθ 

υπόκεςθσ.  

Το αρμόδιο Τμιμα μελετά τον 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τθν 

καταχωρεί ςτο ICISnet 

(πλθροφοριακό ςφςτθμα  των 

Τελωνείων) και αποδίδεται 

Ρρωτόκολλο Τελωνειακισ 

Ραράβαςθσ . 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- - - ΝΑΙ ΝΑΙ NAI 2  μινεσ. 1 

3. 
Κλιςθ ςε 

απολογία.  

Το  αρμόδιο Τμιμα προβαίνει ςε 

ςφνταξθ τθσ κλιςθσ ςε απολογία και 

επιμελείται  για  τθν καταχϊρθςι 

τθσ ςτο ICISnet. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- - - ΝΑΙ ΝΑΙ NAI 
1 θμζρα -            

2 μινεσ. 
1 και 2. 

4. 

Επίδοςθ τθσ 

κλιςθσ ςε 

απολογία.  

Το  αρμόδιο Τμιμα μεριμνά  για τθ 

νόμιμθ επίδοςθ τθσ κλιςθσ ςε 

απολογία, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 

152 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ 

Κϊδικα (Ε.Τ.Κ.) και για τθν 

καταχϊρθςθ   τθσ επίδοςθσ ςτο 

ICISnet. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- - - NAI NAI NAI 
1 θμζρα –          

1 χρόνοσ. 
1 ζωσ 3. 
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5. 

Ζκδοςθ 

καταλογιςτικισ 

ι απαλλακτικισ 

πράξθσ. 

Το  αρμόδιο Τμιμα, φςτερα από  τθ 

λιψθ  τθσ απολογίασ του υπαιτίου ι 

των υπαιτίων τθσ παράβαςθσ και τθ 

διενζργεια  κάκε άλλθσ εξζταςθσ,  

τθν  οποία  κρίνει  αναγκαία, 

προβαίνει ςτθν ζκδοςθ 

αιτιολογθμζνθσ  πράξθσ, με τθν 

οποία καταλογίηονται διαφυγοφςεσ 

δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ,  

πρόςτιμα  και πολλαπλά τζλθ και 

προςδιορίηεται ο βακμόσ ευκφνθσ 

εκάςτου ςυμμετζχοντοσ  ι  απζχει  

του καταλογιςμοφ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 150 και ςτισ 

παραγράφουσ 1 και  4 του άρκρου 

152 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ 

Κϊδικα (Ε.Τ.Κ.).  

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- - - ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

1 θμζρα  –           

7 χρόνια (από 

τθν τζλεςθ τθσ 

παράβαςθσ). 

1 ζωσ 4. 

6. 

Επίδοςθ 

καταλογιςτικισ 

πράξθσ.  

Το αρμόδιο Τμιμα μεριμνά για τθ 

νόμιμθ επίδοςθ τθσ καταλογιςτικισ 

πράξθσ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα 

Διοικθτικισ Δικονομίασ  και για τθν 

καταχϊρθςθσ, τθσ επίδοςθσ ςτο 

ICISnet. 

Αρμόδιο 

Τελωνείο – Τμιμα 

Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ 

του Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ. 

- 

Υπαίτιοι τθσ 

τζλεςθσ τθσ 

τελωνειακισ 

παράβαςθσ/ 

Οφειλζτεσ και 

αλλθλζγγυα 

υπόχρεοι του 

προςτίμου. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ NAI 
1 θμζρα – 

1 ζτοσ. 
1 ζωσ 5. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 

δεν μπορεί να κακοριςκεί 

ακριβϊσ, δεδομζνου ότι 

εξαρτάται από πολλοφσ 

παράγοντεσ. 
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3.8 Υποβολθ μθνυτθριασ αναφορασ 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κϊδικασ Ροινικισ Δικονομίασ, ο οποίοσ κυρϊκθκε με τον ν.4620/2019 (Α’ 96) 

«Κφρωςθ του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2) Ροινικόσ Κϊδικασ , ο οποίοσ κυρϊκθκε με τον ν.4619/2019 (Α’ 95) «Κφρωςθ του 

Ροινικοφ Κϊδικα», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
3) ν.2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», 
4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 

Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 
5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 

τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.).  

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΟΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Επιτελικι Υπθρεςία Τελωνειακϊν Ελζγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ 
Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, Τελωνεία.  

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Υποβολι μθνυτιριασ αναφοράσ. 
 

  
     

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ ορκι διενζργεια από τουσ τελωνειακοφσ υπαλλιλουσ τθσ προανάκριςθσ 
και τθσ προκαταρκτικισ εξζταςθσ επί ποινικϊν αδικθμάτων αρμοδιότθτάσ 
τουσ.  

  
     

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Θ τιρθςθ των οριηόμενων από τθ νομοκεςία διαδικαςιϊν χωρίσ να 
παραβιάηονται τα δικαιϊματα των κατθγοροφμενων προςϊπων.  

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 
1) Οι τελωνειακοί υπάλλθλοι ζχουν αρμοδιότθτα να διενεργοφν 
προανακριτικζσ πράξεισ μόνο επί των αδικθμάτων ωσ προσ τα οποία 
ορίηονται ρθτϊσ από το νόμο ωσ ειδικοί προανακριτικοί υπάλλθλοι (αρ. 3 
παρ.5 και αρ.165 παρ.3 του ν.2960/2001 ςε ςυνδ. αρ.31 παρ.1 περιπτ. γ 
του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ – Κ.Ρ.Δ.), δθλαδι πρωτίςτωσ επί 
λακρεμπορίασ κατά το αρ.157 ν.2960/01, αλλά και επί των ποινικϊν 
παραβάςεων του αρ.12 ν.2969/01 περί αικυλικισ αλκοόλθσ και 
αλκοολοφχων ποτϊν, επί παραβάςεων τθσ νομοκεςίασ περί ναρκωτικϊν, 
όπλων και οποιαςδιποτε άλλθσ  παράβαςθσ αρμοδιότθτάσ τουσ που 
τιμωρείται (και) ποινικά. 
2) Επί των ποινικϊν παραβάςεων αρμοδιότθτάσ τουσ οι τελωνειακοί 
υπάλλθλοι διενεργοφν πρoανακριτικζσ πράξεισ αυτεπαγγζλτωσ μόνο ςτα 
επ’ αυτοφϊρω καταλαμβανόμενα ποινικά αδικιματα, ενϊ ςτα μθ 
αυτόφωρα ποινικά αδικιματα διενεργοφν προανάκριςθ ι προκαταρκτικι 
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εξζταςθ μόνο κατόπιν παραγγελίασ του ειςαγγελζα Ρλθμμελειοδικϊν. 
3) Αυτόφωρο ςφμφωνα με το άρκρο 242 Κ.Ρ.Δ. είναι το ζγκλθμα του 
οποίου ο δράςτθσ καταλαμβάνεται τθν ϊρα που το τελεί. Θεωρείται 
επίςθσ ότι υπάρχει αυτόφωρο ζγκλθμα όταν ο δράςτθσ καταδιϊκεται 
αμζςωσ μετά τθν πράξθ από τθ δθμόςια δφναμθ ι από τον πακόντα ι με 
δθμόςια κραυγι, όπωσ και όταν ςυλλαμβάνεται ςε χρόνο πολφ κοντινό 
ςτθν αξιόποινθ πράξθ με αντικείμενα ι ίχνθ από τα οποία ςυνάγεται θ 
διάπραξθ του εγκλιματοσ. Ροτζ δεν κεωρείται ότι ςυντρζχει μια από τισ 
παραπάνω περιπτϊςεισ, αν πζραςε όλθ θ επόμενθ θμζρα από τθν τζλεςθ 
τθσ πράξθσ (βλ και αρ.164 παρ.1 περιπτ. (α) – (γ) ςε ςυνδ. αρ.166 παρ.3 
του ν.2960/01). 
Και ςτθν αυτόφωρθ λακρεμπορία, όταν θ προανάκριςθ διενεργείται 
αυτεπαγγζλτωσ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ, κα πρζπει το ταχφτερο 
δυνατόν να ενθμερωκεί ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ πλθμμελειοδικϊν. 
4) Ρεραιτζρω κατά το άρκρο 38 του Κ.Ρ.Δ.,  οι τελωνειακζσ αρχζσ 
οφείλουν να ενθμερϊνουν αμζςωσ και αμελλθτί τον αρμόδιο ειςαγγελζα 
και για κάκε άλλθ αξιόποινθ πράξθ που υποπίπτει ςτθν αντίλθψι τουσ 
κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ πλαςτογραφία, ακάλυπτεσ 
επιταγζσ, κλοπι οχιματοσ που διαπιςτϊνεται κατά τον εκτελωνιςμό κ.ά. 
5) Άρκρο 158 του ν.2960/2001: Τόςο ςτθν αυτόφωρθ όςο και ςτθ μθ 
αυτόφωρθ λακρεμπορία ο τελωνειακόσ υπάλλθλοσ ενθμερϊνει τον 
υπαίτιο ότι υπάρχει δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ διάταξθσ του άρκρου 158 
του ν.2960/2001 περί αποποινικοποίθςθσ τθσ λακρεμπορίασ, εφόςον οι 
διαφυγόντεσ δαςμοί και φόροι δεν υπερβαίνουν τα 70.000 ευρϊ, με 
άμεςθ καταβολι του καταλογιηόμενου πολλαπλοφ τζλουσ ςτο διπλάςιο 
των δαςμϊν, φόρων και λοιπϊν επιβαρφνςεων- με τα ελάχιςτα όρια του 
άρκρου- και ταυτόχρονθ παραίτθςθ του υπαιτίου από τα ζνδικα μζςα 
κατά τθσ καταλογιςτικισ πράξθσ. Θ λφςθ αυτι προχποκζτει τθν άμεςθ 
ζκδοςθ τθσ καταλογιςτικισ πράξθσ. 

  
     

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ενεργοποιείται κάκε φορά που εντοπίηεται 
παράβαςθ αρμοδιότθτασ τελωνειακϊν αρχϊν που τιμωρείται και ποινικά.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαιτ-
οφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ Ηλεκτρο-νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

A) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙ ΑΥΤΟΦΩΗΣ ΛΑΘΕΜΡΟΙΑΣ 

1. 
Σφλλθψθ του 
δράςτθ. 

Στθν αυτόφωρθ λακρεμπορία, ο 
δράςτθσ ςυλλαμβάνεται (αρ.166 παρ.3 
του ν.2960/2001, αρ. 275 Κ.Ρ.Δ.). 
Εξακριβϊνεται θ ταυτότθτα του 
ςυλλθφκζντα, τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ 
κατοικίασ ι διαμονισ του,  
ςυντάςςεται Ζκκεςθ ςφλλθψθσ και ςτθ 
ςυνζχεια του υπενκυμίηεται θ 
υποχρζωςι του να δθλϊςει κάκε 
μεταβολι τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ 
του ι διαμονισ του (άρκρο 273 του 
Κ.Ρ.Δ.).  

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 
 

Ελλθνικι 
Αςτυνομία. 

Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 

Ζκκεςθ 
ςφλλθψθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Εντόσ 12 
ωρϊν 

ειδοποίθςθ 
ειςαγγελζα

- 
Εντόσ 24 

ωρϊν 
προςαγωγι 
ςυλλθφκζ-

ντα ςτον 
Ειςαγγελζα 

- 
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2. 
Γνωςτοποίθςθ ςτον 
ςυλλθφκζντα των 
δικαιωμάτων του. 

 Γνωςτοποιοφνται ςτον ςυλλθφκζντα 
τα δικαιϊματά του (άρκα 105, 95, 96 
του Κ.Ρ.Δ. ) βλ. ιδίωσ δικαίωμα ςιωπισ 
και μθ αυτοενοχοποίθςθσ, δικαίωμα 
διερμθνείασ και μετάφραςθσ, δικαίωμα 
πρόςβαςθσ ςτο υλικό τθσ 
προανάκριςθσ, δικαίωμα ενθμζρωςθσ 
προςϊπου τθσ επιλογισ του ςε 
περίπτωςθ ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ 
του κ.ά. Σφμφωνα με το άρκρο 96 του 
Κ.Ρ.Δ. ςτον φποπτο ι κατθγοροφμενο 
που ςυλλαμβάνεται ι κρατείται 
παρζχεται αμζςωσ ζγγραφο ςτο οποίο 
καταγράφονται τα δικαιϊματά του. Ο 
εξεταηόμενοσ ζχει δικαίωμα 
πρόςβαςθσ ςε δικθγόρο χωρίσ 
αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ και ςε 
κάκε περίπτωςθ προτοφ εξεταςτεί από 
τθν αςτυνομία ι άλλθ αρχι επιβολισ 
του νόμου ι δικαςτικι αρχι, ενϊ θ 
επικοινωνία του με τον δικθγόρο του 
πρζπει να είναι ανεμπόδιςτθ και 
απολφτωσ απόρρθτθ. 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

- Συλλθφκείσ. 
Δικαιϊματα 
κατθγορου-

μζνου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - - 

3. 
Κατάςχεςθ 
αντικειμζνων 
λακρεμπορίασ. 

Τα αντικείμενα τθσ λακρεμπορίασ 
κατάςχονται (αρ.164 παρ.1 περιπτ.(α), 
(β), (γ) ν.2960/2001, άρκρο 280 του 
Κ.Ρ.Δ., ςυντάςςεται Ζκκεςθ 
κατάςχεςθσ κατά το άρκρο 166 παρ.2 
του ν.2960/2001, ςτθν οποία 
υποχρεωτικά αναγράφεται ποιά 
περίπτωςθ του άρκρου 164  του ν. 
2960/01 εφαρμόςτθκε, διαφορετικά 
πάςχει ακυρότθτασ θ κατάςχεςθ. Σε 
κατάςχεςθ υπόκεινται υποχρεωτικά 
τόςο τα λακρεμπορεφματα όςο και τα 
μεταφορικά μζςα που 
χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των 
λακρεμπορευμάτων (160 παρ.1 και 2 
και 164 παρ.1 του ν.2960/2001). 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 

- 
Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 

Ζκκεςθ 
κατάςχεςθσ. 

ΝΑΙ - ΟΧΙ 

Ζωσ 1 
θμζρα 

Εξαρτάται 
από τα 
εμπο-

ρεφματα τα 
οποία 

καταγρά-
φονται ανά 

κωδικό. 

- 
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διενεργεί κάκε φορά 
τον ζλεγχο. 

4. 
Ειδοποίθςθ 
Ειςαγγελζα. 

 Ειδικά ςε περίπτωςθ αυτόφωρθσ 
λακρεμπορίασ θ οποία τιμωρείται ωσ 
πλθμμζλθμα, ο ειδικόσ ανακριτικόσ 
υπάλλθλοσ εντόσ 12 ωρϊν από τθ 
ςφλλθψθ ειδοποιεί με το ταχφτερο 
μζςο τον Ειςαγγελζα, ο οποίοσ μπορεί 
να δϊςει εντολι να αφεκεί ο δράςτθσ 
ελεφκεροσ και να μθν εφαρμοςτεί θ 
προβλεπόμενθ διαδικαςία για τα 
αυτόφωρα εγκλιματα. 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

- 
Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν 
- 

Με το ταχφτερο δυνατό μζςο 
 

Επί 
πλθμμελθ-

μάτων, 
εντόσ 12 

ωρϊν από 
τθ 

ςφλλθψθ. 

- 

 

 Διενζργεια 
ανακριτικϊν 
πράξεων, 
Ζνορκθ κατάκεςθ 

μαρτφρων. 

Αμζςωσ μετά τθ ςφλλθψθ του δράςτθ 
ι/ και τθν κατάςχεςθ των 
λακρεμπορευμάτων, το Τελωνείο 
προβαίνει ςτισ ανακριτικζσ πράξεισ 
προκειμζνου να βεβαιϊςει τθ 
λακρεμπορία. Τα ίδια εφαρμόηονται 
και εάν υπάρχουν ενδείξεισ ότι 
τελζςτθκε (μθ αυτόφωρο) αδίκθμα, 
πλθν όμωσ από τθν κακυςτζρθςθ 
απειλείται άμεςοσ κίνδυνοσ απϊλειασ 
των αποδεικτικϊν ςτοιχείων ι υπάρχει 
δυςχζρεια πραγματοποίθςθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ανακριτικισ πράξθσ ι 
κτιςθσ αποδεικτικοφ ςτοιχείου ςτο 
μζλλον.  
Το Τελωνείο παίρνει τουλάχιςτον μια 
ζνορκθ κατάκεςθ (3 αντίγραφα) από 
τελωνειακό υπάλλθλο παρόντα ςτο 
περιςτατικό. Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με 
το αρ. 174 του ν.2960/2001 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 

- 
Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 

 
Ζνορκθ 

κατάκεςθ 

μαρτφρων. 

ΝΑΙ 
 
- 

 
ΟΧΙ 

- - 

5. 
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οποιοςδιποτε οικονομικόσ υπάλλθλοσ 
όταν ενεργεί ανακριτικζσ πράξεισ για 
λακρεμπορία ι ςυμμετζχει ςε αυτζσ, 
δεν αποκλείεται να εξεταςτεί ωσ 
μάρτυρασ κατά τθ διαδικαςία ςτο 
ακροατιριο. 

Τμιμα τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

6. 
Ανωμοτί εξζταςθ 
ςυλλθφκζντα. 

Ο  ςυλλθφκείσ εξετάηεται ανωμοτί  και 
ερευνϊνται τα μζςα που προβάλλει 
προσ υπεράςπιςι του. Εάν ο 
ςυλλθφκείσ δεν κζλει να δϊςει 
εξθγιςεισ, αναγράφουμε ςτθ 
μθνυτιρια αναφορά ότι αρνικθκε. 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

- 

Ειςαγγελζασ 

Ρλθμμελειο-

δικϊν. 

Ανωμοτί 

εξζταςθ. 
ΝΑΙ - ΟΧΙ - 

2 (προθγοφ-
μενθ 

ζγγραφθ 
γνωςτο-

ποίθςθ των 
δικαιωμάτων 

του 
ςυλλθφκζντα 
θ οποία είναι 
αναγκαία για 

τθν 
εγκυρότθτα 
τθσ ανωμοτί 
εξζταςθσ του 
κατθγορου-

μζνου). 

7. 
 Αντίγραφα 
δικογραφίασ. 

Το Τελωνείο λαμβάνει αντίγραφα από  
τα τυχόν νομιμοποιθτικά τθσ 
ταυτότθτάσ του ζγγραφα που φζρει 
μαηί του  ο ςυλλθφκείσ (π.χ. ταυτότθτα, 
διαβατιριο, δίπλωμα οδιγθςθσ, άδεια 
διαμονισ), κακϊσ και από οποιοδιποτε 
άλλο ζγγραφο ζχει ςτθν κατοχι του και 
ενδεχομζνωσ ςχετίηεται με τθν 
υπόκεςθ (π.χ. διαςαφιςεισ, τιμολόγια, 
διατακτικζσ, φορτωτικζσ, αεροπορικά 
ειςιτιρια κ.λπ. - 3 αντίγραφα).  

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 

- 

 

Ειςαγγελζασ 

Ρλθμμελειο-

δικϊν. 

- ΝΑΙ 

Τελωνειακά 

παραςτατικά 

(διαςαφιςεισ 

τιμολόγια 

κ.α.) 

ενδεχομζνωσ 

να τθροφνται 

θλεκτρονικά 

λόγω του 

τυχόν 

μεγάλου 

όγκου τουσ. 

ΟΧΙ - - 
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Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 
Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

8. 
 Σφνταξθ ζκκεςθσ 
διαφυγόντων 
δαςμϊν και φόρων. 

Στθν ζκκεςθ κατάςχεςθσ και ςφλλθψθσ 
επιςυνάπτεται το πρωτόκολλο 
ποςοτικισ καταμζτρθςθσ, το οποίο 
ςυντάςςεται κατά τον ζλεγχο των 
εμπορευμάτων (ςτισ περιπτϊςεισ που 
απαιτείται), κακϊσ και  ζκκεςθ  
προςδιοριςμοφ δαςμϊν και φόρων του 
λακρεμπορεφματοσ (3 αντίγραφα) . Θ 
ζκκεςθ προςδιοριςμοφ δαςμϊν και 
φόρων υπογράφεται από τον ελεγκτι 
και τον Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου 
Τμιματοσ Ελζγχου.  

Ελεγκτισ Τελωνείου. - 
Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 

Ζκκεςθ 
προςδιο-
ριςμοφ 

δαςμϊν και 
φόρων. 

- - ΟΧΙ - - 

9. 
Ρροςαγωγι 
ςυλλθφκζντα ςτον 
Ειςαγγελζα. 

Συνοδεία τουλάχιςτον δφο 
τελωνειακϊν υπαλλιλων, ο 
ςυλλθφκείσ οδθγείται ςτον Ειςαγγελζα 
το αργότερο μζςα ςε 24 ϊρεσ από τθ 
ςφλλθψι του, με το ςφνολο τθσ 
ςχθματιςκείςασ δικογραφίασ. 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

Ελλθνικι 
Αςτυνομία 

Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 
- - - - 

Θ 
προςαγωγι 

ςτον 
Ειςαγγελζα 

γίνεται 
εντόσ 24 

ωρϊν από 
τθ 

ςφλλθψθ. 

- 
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Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙ ΜΗ ΑΥΤΟΦΩΗΣ ΛΑΘΕΜΡΟΙΑΣ  

1. 
Ενθμζρωςθ 
Ειςαγγελζα. 

Επί μθ αυτόφωρθσ λακρεμπορίασ, 
γίνεται αμζςωσ ανακοίνωςθ τθσ  
αξιόποινθσ πράξθσ ςτον αρμόδιο 
Ειςαγγελζα με το ςφνολο τθσ ςχετικισ 
δικογραφίασ. Μετά από ςχετικι 
παραγγελία του Ειςαγγελζα 
διενεργείται προκαταρκτικι εξζταςθ ι 
προανάκριςθ (λιψθ μαρτυρικϊν 
κατακζςεων, ανωμοτί εξζταςθ του 
υπόπτου κ.λπ.).  

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

- 
Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 
- - - ΟΧΙ - - 

2. 
Κατάςχεςθ 
Λακρεμπορευ-
μάτων. 

Κατάςχεςθ λακρεμπορευμάτων 
προβλζπεται και ςτθ μθ αυτόφωρθ 
λακρεμπορία τθσ περίπτωςθσ (δ) του 
άρκρου 164 παρ.1 του ν.2960/2001, 
δθλαδι όταν ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ 
χωρίσ τθν καταβολι των αναλογοφντων 
δαςμϊν, φόρων και λοιπϊν 
επιβαρφνςεων ι ζχουν διαφφγει τθσ 
τελωνειακισ επιτιρθςθσ που απαιτεί 
το κακεςτϊσ υπό το οποίο τελοφν. 
Συντάςςεται ζκκεςθ κατάςχεςθσ μετά 
τθ διενεργθκείςα ςφμφωνα με το 
άρκρο 169 του ν.2960/2001 
προανάκριςθ που αποςτζλλεται 
αμζςωσ ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα 
(άρκρο 167 παρ.2 του ν.2960/2001).   

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 

- 
Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 

Ζκκεςθ 
κατάςχεςθσ. 

ΝΑΙ - ΟΧΙ 

Ζωσ 1 
θμζρα- 

Εξαρτάται 
από τα 

εμπορεφ-
ματα τα 
οποία 

καταγρά-
φονται ανά 

κωδικό. 

- 
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Τμιμα τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

3. 
Αναηιτθςθ 
ταυτότθτασ δράςτθ. 

Γίνεται αναηιτθςθ τθσ ταυτότθτασ του 
δράςτθ βάςει π.χ. των ςτοιχείων του 
παραλιπτθ του λακρεμπορεφματοσ 
όπωσ αυτά αναγράφονται ςτα 
τελωνειακά παραςτατικά, ςτθ 
φορτωτικι και ςτα λοιπά ζγγραφα του 
φακζλου, ζπειτα από ζρευνα των 
Τελωνειακϊν αρχϊν μζςω τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, τθσ αρμόδιασ 
Δ.Ο.Υ., του Γ.Ε.Μ.Θ., του Εlenxis ι μζςω 
αμοιβαίασ διοικθτικισ ςυνδρομισ με 
τθν Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. ι τθν ΙΝΤΕΡΟΛ. 
  

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

Ελλθνικι 
Αςτυνομία 

Δ.Ο.Υ.,  Γ.Ε.Μ.Θ. 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.  
ΙΝΤΕΡΟΛ 

SIRENE. 

Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 
- ΝΑΙ 

Ενδεχομζνωσ 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδεχο-
μζνωσ και 
πάνω από 
ζνα ζτοσ 
π.χ. ςε 

περιπτϊ-
ςεισ 

αλλθλο-
γραφίασ με 

τρίτεσ 
χϊρεσ. 

- 

4. 
Συλλογι 
αποδεικτικϊν 
ςτοιχείων. 

Στα πλαίςια διενζργειασ ανακριτικϊν 
πράξεων, το Τελωνείο πραγματοποιεί 
ελεγκτικζσ ενζργειεσ και επαλθκεφςεισ 
π.χ. μετάβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
ελεγχόμενου προσ ζλεγχο βιβλίων και 
αναηιτθςθ εμπορευμάτων κ.λπ., 
προκειμζνου να ςυλλζξει αποδεικτικά 
ςτοιχεία αναφορικά με τθν υπόκεςθ. 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 

- 
Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 
- ΝΑΙ - ΟΧΙ - - 
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όλα τα βιματα τθσ 
διαδικαςίασ είναι το 

Τμιμα τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

5. 

Κλιςθ ςε ζνορκθ 
εξζταςθ μαρτφρων 
και ζνορκθ 
κατάκεςθ 
τελωνειακοφ 
υπαλλιλου. 

Τα πρόςωπα που δεν χαρακτθρίηονται 
ωσ υπαίτια για διάπραξθ του ποινικοφ 
αδικιματοσ καλοφνται να κατακζςουν 
ενόρκωσ. Θ κλιςθ για τθν ζνορκθ 
εξζταςθ αναγράφει περιλθπτικά τισ 
ςυνζπειεσ τθσ λιπομαρτυρίασ (αρ. 231 
του Κ.Ρ.Δ.- βλ. όμωσ και πρόςωπα που 
εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ 
μαρτυρίασ αρ. 222 ΚΡΔ). Ο μάρτυρασ 
δεν είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει 
περιςτατικά από τα οποία κα 
μποροφςε να προκφψει θ ενοχι του για 
αξιόποινθ πράξθ. Αν ο μάρτυρασ δεν 
κατονομάηει τθν πθγι των 
πλθροφοριϊν του, θ κατάκεςι του 
απαγορεφεται να λθφκεί υπόψθ, εκτόσ 
εάν ορίηει διαφορετικά ο νόμοσ (αρ. 
224 του Κ.Ρ.Δ.).    
Το Τελωνείο παίρνει τουλάχιςτον μια 
ζνορκθ κατάκεςθ (3 αντίγραφα) από 
τελωνειακό υπάλλθλο παρόντα ςτο 
περιςτατικό. Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με 
το αρ. 174 Ν.2960/01 οποιοςδιποτε 
οικονομικόσ υπάλλθλοσ όταν ενεργεί 
ανακριτικζσ πράξεισ για λακρεμπορία ι 
ςυμμετζχει ςε αυτζσ, δεν αποκλείεται 
να εξεταςτεί ωσ μάρτυρασ κατά τθ 
διαδικαςία ςτο ακροατιριο. 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο 
και 

Τελωνείο-Τμιμα 
Δικαςτικοφ ι το 

τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ. 

- 
Ειςαγγελζασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 

Ζνορκθ 
εξζταςθ 

μαρτφρων. 
ΝΑΙ 

- 
 

ΟΧΙ - - 

 

6. 
Κλιςθ ςε ανωμοτί 
κατάκεςθ υπόπτου. 

Το πρόςωπο ςτο οποίο αποδίδεται 
κατά τθ διάρκεια τθσ προδικαςίασ θ 
τζλεςθ λακρεμπορίασ ι άλλθσ 
αξιόποινθσ πράξθσ, καλείται να 
προςζλκει εντόσ προκεςμίασ 
τουλάχιςτον πζντε (5) θμερϊν αν 
κατοικεί ι διαμζνει ςε γνωςτι 
διεφκυνςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ι 
εντόσ προκεςμίασ  τουλάχιςτον 
δεκαπζντε (15) θμερϊν αν κατοικεί ι 

1) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 

- - 
Ανωμοτί 

κατάκεςθ. 
ΝΑΙ - ΟΧΙ - 

Ρροθγοφμενθ 
ζγγραφθ 
γνωςτο-

ποίθςθ των 
δικαιωμάτων 
του υπόπτου. 
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διαμζνει ςε γνωςτι διεφκυνςθ ςτο 
εξωτερικό, για παροχι εξθγιςεων και 
εξετάηεται χωρίσ όρκο.  
Μετά τθν προςζλευςι του και  τθν 
περιζλευςθ ςε γνϊςθ του των 
ςτοιχείων τθσ προανάκριςθσ, ο 
φποπτοσ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει 
προκεςμία τουλάχιςτον 48 ϊρεσ να 
απολογθκεί. Ρεραιτζρω, ο φποπτοσ  
ζχει τα δικαιϊματα που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 89- 104, τα οποία του 
γνωςτοποιοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ 
προανάκριςθσ (βλ. άρκρο 106 του 
Κ.Ρ.Δ.).  

(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 
β) ΕΛ.Υ.Τ. 

Θεςςαλονίκθσ/ 
Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο 
και 

Τελωνείο-Τμιμα 
Δικαςτικοφ ι το 

Τμιμα που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ. 

7-8 
Εφαρμόηονται  τα βιματα 7-8 τθσ αυτόφωρθσ λακρεμπορίασ 
(εν προκειμζνω δεν υπάρχει ζκκεςθ ςφλλθψθσ) 

- - - - - - - - - 

9. 

Συγκζντρωςθ 
ςυνθμμζνων 
εγγράφων (κοινό 
βιμα και για τισ δφο 
διαδικαςίεσ) 
τα οποία 
ςυμπεριλαμβάνοντ
αι ςτθ δικογραφία 
που υποβάλλεται 
ςτον Ειςαγγελζα 
(κατά περίπτωςθ). 

Συγκζντρωςθ των παρακάτω εγγράφων 
και ςτοιχείων: τα οποία 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτον προσ 
υποβολι φάκελο:- Ζκκεςθ ςφλλθψθσ- 
ςτθν επ’αυτοφϊρω καταλαμβανόμενθ 
λακρεμπορία 
-Ζκκεςθ δζςμευςθσ/ κατάςχεςθσ π.χ. 
εμπορευματοκιβωτίου 
-Ζκκεςθ διαφυγόντων τθσ κατάςχεςθσ 

ειδϊν 

- Ζκκεςθ προςδιοριςμοφ δαςμϊν και 

φόρων που αναλογοφν ςτα 

καταςχεμζνα ι διαφυγόντα 

αντικείμενα τθσ λακρεμπορίασ 

-Ρρωτόκολλο ποςοτικισ καταμζτρθςθσ 

-Ραραςτατικά ζγγραφα υπόκεςθσ π.χ. 

διαςαφιςεισ ειςαγωγισ, άδειεσ 

παράδοςθσ, φορτωτικζσ 

-Ζγγραφα αναηιτθςθσ των ςτοιχείων 

ταυτότθτασ των υπαίτιων προςϊπων 

π.χ. προσ Γραφείο Εξακριβϊςεων 

Τελωνείο-Τμιμα 
Δικαςτικό ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ 
/ Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι το 
Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 
Τμιματοσ Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου / 

Τμιμα Εκ των 
Υςτζρων Ελζγχων ι το 
Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 
Τμιματοσ Εκ των 

Υςτζρων Ελζγχων / 1) 
ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

- - - - - - - - 
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Γ.Α.Δ.Α. 

-Κλιςθ ςε απολογία υπαίτιων 

προςϊπων/ κλιςθ μαρτφρων 

-Εκκζςεισ ανωμοτί εξζταςθσ υπαιτίων/ 

ζνορκων κατακζςεων μαρτφρων 

-Εκκζςεισ ελεγκτικϊν ενεργειϊν και 
επαλθκεφςεων π.χ. μετάβαςθ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του ελεγχόμενου προσ 
ζλεγχο βιβλίων/ αναηιτθςθ 
εμπορευμάτων κ.α 
-Εκτυπϊςεισ φορολογικϊν ςτοιχείων/ 

ιςοηυγίων/καταςτάςεων αγορϊν 

-Εκτυπϊςεισ από τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα των τελωνειακϊν αρχϊν 

-Ρρωτόκολλα δειγματολθψίασ 

-Εκκζςεισ πραγματογνωμοςφνθσ π.χ. 

από Γ.Χ.Κ. ςε περιπτϊςεισ ναρκωτικϊν, 

αναβολικϊν, αλκοολοφχων, καυςίμων 

κ.α. ι από Γ.Α.Δ.Α. ςε περιπτϊςεισ 

όπλων 

-Στοιχεία που προςκομίςκθκαν από 
τουσ ελεγχόμενουσ 
 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

10.  
Υποβολι 
δικογραφίασ ςτον 
Ειςαγγελζα. 

Το Τελωνείο υποβάλλει τθ 
διενεργθκείςα προανάκριςθ ςτον 
αρμόδιο Ειςαγγελζα Ρλθμμελειοδικϊν.  

Τελωνείο-Τμιμα 
Δικαςτικό ι το Τμιμα 

που αςκεί τισ 
αρμοδιότθτεσ του 

Τμιματοσ Δικαςτικοφ 
/ Τμιμα Δίωξθσ 

Λακρεμπορίου ι το 
Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 
Τμιματοσ Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου / 

Τμιμα Εκ των 
Υςτζρων Ελζγχων ι το 
Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 
Τμιματοσ Εκ των 

Υςτζρων Ελζγχων / 1) 
ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ ι 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Α’-  Εκ 
των Υςτζρων 

Ειςαγγελεασ 
Ρλθμμελειο-

δικϊν. 
- - ΝΑΙ - ΟΧΙ - - 
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Λογιςτικϊν Ελζγχων, 
2) α) ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν & Θαλαςςίων 
Ομάδων Ελζγχου 
(Κ.Ο.Ε. & Θ.Ο.Ε.), 

β) ΕΛ.Υ.Τ. 
Θεςςαλονίκθσ/ 

Υποδιεφκυνςθ Β’- 
Ελζγχων Δίωξθσ 

Κινθτϊν Ομάδων 
Ελζγχου (Κ.Ο.Ε.). 

Αρμόδιο Τμιμα για 
όλα τα βιματα τθσ 

διαδικαςίασ είναι το 
Τμιμα τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ που 
διενεργεί κάκε φορά 

τον ζλεγχο. 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

Δεν είναι δυνατόσ ο ακριβισ 
προςδιοριςμόσ χρόνου, ο 
οποίοσ εξαρτάται από τον 
αρικμό των εμπλεκόμενων 
προςϊπων, από το εάν τα 

πρόςωπα αυτά είναι 
γνωςτισ ι αγνϊςτου 

διαμονισ, γενικά από τθν 
πορεία του ελζγχου. 

Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν 
επταετία από τθν τζλεςθ τθσ 

λακρεμπορίασ επζρχεται 
παραγραφι. 
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3.9 Ραρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ καταχϊρθςθσ και τθσ ενθμζρωςθσ των υποκζςεων των Τμθμάτων Δικαςτικοφ των Τελωνείων αρμοδιότθτασ τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ, 

ςτο υποςφςτθμα πλθροφοριϊν και υποκζςεων του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) Τελωνείων ICISnet 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφει,  
2) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 

Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 
3) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.).  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακζσ  Ρεριφζρειεσ.  
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ραρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ καταχϊρθςθσ και τθσ ενθμζρωςθσ των 
υποκζςεων των Τμθμάτων Δικαςτικοφ των Τελωνείων αρμοδιότθτασ τθσ 
Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ, ςτο υποςφςτθμα πλθροφοριϊν και  
υποκζςεων  του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Tελωνείων 
(Ο.Ρ.Σ.) ICISnet. 

 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

 Εποπτεία των  Τελωνειακϊν  Ρεριφερειϊν ςτα  Tελωνεία αρμοδιότθτασ 
τουσ  για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των υποκζςεων που καταχωροφνται 
ςυγκεκριμζνα ςτο υποςφςτθμα πλθροφοριϊν και υποκζςεων του 
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Τελωνείων (ICISnet). 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Ζγκαιρθ  καταχϊρθςθ και ενθμζρωςθ  των  υποκζςεων ςτο ICISnet. Αυτό  
ιςχφει για υποκζςεισ ςτισ οποίεσ διαπιςτϊνεται από τα Tελωνεία 
παραβίαςθ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ τελωνειακισ νομοκεςίασ. Θ μθ 
τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ  επιφζρει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ όπωσ:  
- μθ ζγκαιρο απολογιςμό  δραςτθριοτιτων του Τελωνείου ι /και - 
ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ τθσ  Ε.Ε., λόγω μθ ορκισ τιρθςθσ τθσ ενωςιακισ 
νομοκεςίασ περί  παραδοςιακϊν ιδίων πόρων.  

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Με τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία διαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ καταχϊρθςθ και 
ενθμζρωςθ υποκζςεων από τα  Τελωνεία  ςτο υποςφςτθμα πλθροφοριϊν 
και υποκζςεων του ICISnet, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κα ενεργείται υπό 
τθν εποπτεία τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ.  Θ Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
εφαρμόηει τρία βιματα : 
 

- Ραραλαβι ςτοιχείων από τελωνεία αρμοδιότθτασ τθσ 
- Μελζτθ ςτοιχείων 
- Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων – ςυςτάςεων 
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Θ  εν λόγω  ςυλλογι ςτοιχείων  από τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια κα 
λαμβάνει χϊρα δφο φορζσ το ζτοσ  προκειμζνου να υφίςταται αρκετόσ  
χρόνοσ  για τθν Ρεριφζρεια για τθν μελζτθ τουσ και για τα Τελωνεία για 
τθν ςυμμόρφωςθ τουσ προσ τισ υποδείξεισ – ςυςτάςεισ τθσ.  
 
Είδοσ και φφςθ των υποκζςεων που παρακολουκοφνται από τθν 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια  ωσ προσ τθν καταχϊρθςι τουσ, ςτο ICISnet,  
ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διαδικαςία: 
Ι) Ρρωτόκολλα Τελωνειακισ Ραράβαςθσ (Ρ.Τ.Ρ), με ςτόχο τθν 
αποτελεςματικότερθ  παρακολοφκθςθ  από τα Τελωνεία των υποκζςεων 
που εκκρεμοφν ςε αυτά  ωσ προσ τθν ζκδοςθ καταλογιςτικϊν πράξεων  
ii) Νόμιμοι τίτλοι είςπραξθσ (καταλογιςτικζσ πράξεισ ι πράξεισ 
ςυμπλθρωματικϊν βεβαιϊςεων δαςμϊν ι/και φόρων) με ςτόχο τθν 
αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ από τα Τελωνεία των οφειλϊν προσ 
είςπραξθ.  
Ειδικότερα θ ζγκαιρθ καταχϊρθςθ των καταλογιςτικϊν πράξεων 
απαιτείται και για τθν ορκι και ζγκαιρθ παρακολοφκθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ 
των τελωνειακϊν αρχϊν. 

  
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

2  φορζσ, ανά ζτοσ (εξαμθνιαία  παρακολοφκθςθ των Τελωνείων). 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 
Ραραλαβι 
ςτοιχείων.   

Ραραλαβι ςυμπλθρωμζνων από τθν 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
ερωτθματολογίων, τα οποία ζχουν 
ςυμπλθρωκεί από τα Τελωνεία 
αρμοδιότθτάσ τθσ    για τισ υποκζςεισ  
(Ρρωτόκολλα Τελωνειακισ Ραράβαςθσ 
- Ρ.Τ.Ρ.  και νόμιμουσ  τίτλουσ  
είςπραξθσ)  που εκκρεμοφν ςε αυτά και 
χριηουν καταχϊρθςθσ και ενθμζρωςθσ 
ςτο Yποςφςτθμα πλθροφοριϊν και 
υποκζςεων του ICISnet. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια  – 
Τμιμα Δικαςτικοφ  και 

Νομικισ υποςτιριξθσ (για 
τισ Τελωνειακζσ 

Ρεριφζρειεσ Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ) ι το Τμιμα 

Διοικθτικισ-Νομικισ 
Υποςτιριξθσ και 

Δικαςτικοφ (για τθν 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αχαΐασ). 

Τελωνεία 
αρμοδιότθτασ 

τθσ κάκε 
Ρεριφζρειασ. 

- 
Ερωτθμα-
τολόγιο 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
1 

εβδομάδα. 
- 

2. 
Ανάλυςθ 
ςτοιχείων.  

Μελζτθ των ςτοιχείων που απζςτειλε 
το κάκε Τελωνείο ξεχωριςτά  και 
ςφγκριςθ με αυτά που είχαν υποβλθκεί 
το προθγοφμενο εξάμθνο. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια  – 
Τμιμα Δικαςτικοφ  και 

Νομικισ υποςτιριξθσ (για 
τισ Τελωνειακζσ 

Ρεριφζρειεσ Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ) ι το Τμιμα 

Διοικθτικισ-Νομικισ 
Υποςτιριξθσ και 

Δικαςτικοφ (για τθν 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αχαΐασ). 

- - 

Αρχείο  
(excel) 

ςτοιχείa 
από τα 

Τελωνεία. 

- ΝΑΙ - 
3 

εβδομάδεσ. 
1 

3. 
 Εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων- 
Συςτάςεων. 

Σφνταξθ ζκκεςθσ από τθν  Τελωνειακι 
Ρεριφζρεια  για το κάκε Τελωνείο 
χωριςτά, ςτθν οποία αναφζρονται: 
- αποτελζςματα των ελζγχων επί των 
ςτοιχείων που ελιφκθςαν,  
- ςυςτάςεισ επί πικανϊν προβλθμάτων 
τα οποία αναφζρουν τα Τελωνεία ωσ 
λόγουσ κακυςτζρθςθσ ςτθν 
καταχϊρθςθ ι ενθμζρωςθ των  Ρ.Τ.Ρ. 
και νόμιμων  τίτλων είςπραξθσ  ςτο 
ICISnet,κακϊσ και 
- διορία για τθ   ςυμμόρφωςθ των 
Τελωνείων ωσ προσ τισ καταχωριςεισ 
ςτο ICISnet. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια  – 
Τμιμα Δικαςτικοφ  και 

Νομικισ υποςτιριξθσ (για 
τισ Τελωνειακζσ 

Ρεριφζρειεσ Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ) ι το Τμιμα 

Διοικθτικισ-Νομικισ 
Υποςτιριξθσ και 

Δικαςτικοφ (για τθν 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αχαΐασ). 

- 

Τελωνεία 
αρμοδιότθτασ 

τθσ κάκε 
Τελωνειακισ 
Ρεριφζρειασ. 

Ζκκεςθ ΝΑΙ - - 2  μινεσ. 1 και 2. 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

3 μινεσ. 
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3.10 Συλλογι τριμθνιαίων αποτελεςμάτων χριςθσ Μζςων Ελζγχου 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. &  Ε.Φ.Κ.).  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» 

του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 
2) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) 

απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

    
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.).  

   
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συλλογι τριμθνιαίων αποτελεςμάτων χριςθσ Μζςων Ελζγχου. 
 

  
 

    
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ καταγραφι τθσ αποτελεςματικότθτασ των Μζςων Δίωξθσ και θ υποβολι προτάςεων προσ το 
Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., για τθ βελτίωςθ αυτισ, τισ αιτίεσ απόκλιςθσ και 
τισ απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

 

  
 

    
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Θ παρακολοφκθςθ των ςτοιχείων χριςθσ των μζςων ελζγχου, θ επεξεργαςία αυτϊν, κακϊσ και θ 
υποβολι προτάςεων για τον εκςυγχρονιςμό τουσ, προκειμζνου να καταςτοφν αποτελεςματικά για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ λακρεμπορίασ. 

 

  
 

    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Συλλογι ςτοιχείων αναφορικά με:  
1) τον αρικμό των ελζγχων, 
2) τον αρικμό των παραβάςεων,  
3) τισ ϊρεσ λειτουργίασ,  
4) τισ καταςχεμζνεσ ποςότθτεσ και  
5) τισ παρατθριςεισ ςχετικά με τθν ορκι ι μθ λειτουργία των κάτωκι μζςων δίωξθσ:  

α) αυτοκινοφμενων και ςτακερϊν X-Rays δεμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, 
β) ςκφλων ανιχνευτϊν, 
γ) αντιλακρεμπορικϊν ςκαφϊν, 
δ) VAN KEDAK, 
ε) γεφυροπλαςτίγγων, 
ςτ) ενδοςκοπίων, 
η) narc controls, 
θ) ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ πυρθνικϊν και ραδιενεργϊν υλικϊν και 
κ) λοιπϊν μζςων δίωξθσ. 

Κατόπιν τθσ ςυγκζντρωςθσ των ανωτζρω ςτοιχείων, υποβάλλονται προτάςεισ προσ το Αυτοτελζσ 
Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ χριςθσ τουσ.  

   
 

    
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Κάκε τρίμθνο του ζτουσ (ιτοι 4 φορζσ τον χρόνο). 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 
Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαιτ-
οφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 
Συλλογι και  
επεξεργαςία των 
λθφκζντων ςτοιχείων.  

Το Τμιμα Εϋ- Μζςων Ελζγχου τθσ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ., 
ςφμφωνα με το αρικ. ΔΣΤΕΡ Εϋ1082874 ΕΞ 
2018/31-05-2018 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ 
αυτισ «Τριμθνιαία αποτελζςματα χριςθσ των 
Μζςων Δίωξθσ» προσ: 1) τισ Τελωνειακζσ 
Ρεριφζρειεσ, 2) τισ ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ και 3) τουσ εκπαιδευτζσ τθσ 
Τελωνειακισ Υπθρεςίασ, προκειμζνου να 
επιτευχκεί ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ 2. 
«Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ», ςτον 
Άξονα Ραρζμβαςθσ 3: «Εκςυγχρονιςμόσ των 
μεκόδων και μζςων του ελεγκτικοφ 
μθχανιςμοφ», ςυλλζγει ςτο τζλοσ κάκε 
τριμινου ςτοιχεία για τα αποτελζςματα χριςθσ 
των μζςων δίωξθσ ςε τυποποιθμζνο ζντυπο 
(«Ζντυπο Αποτελεςμάτων Χριςθσ των Μζςων 
Δίωξθσ»). 
Συγκεκριμζνα, από τισ Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
ηθτείται θ ςυνδρομι τουσ ςτθ ςυγκζντρωςθ των 
ςυμπλθρωμζνων εντφπων από τα Τελωνεία, 
αρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και θ υποβολι δικϊν 
τουσ προτάςεων (πλζον, των προτάςεων από τα 
Τελωνεία αρμοδιότθτάσ τουσ), περί τθσ 
βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζςων 
ελζγχου. Αναφορικά με τισ ΕΛ.Υ.Τ. και τουσ 
εκπαιδευτζσ τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ, θ 
ςυμπλιρωςθ και θ αποςτολι των ηθτθκζντων 
ςτοιχείων γίνεται απευκείασ προσ τθν 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.-Τμιμα Εϋ - Μζςων Ελζγχου. Τονίηεται 
ότι οι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ κα πρζπει να 
ςταλοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Θ 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ./ Τμιμα Εϋ-Μζςων Ελζγχου 
παραλαμβάνει τα ανωτζρω ςτοιχεία μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) και 
προβαίνει ςε επεξεργαςία και ομαδοποίθςι 
τουσ. Τονίηεται, ότι ενδζχεται ςε περιπτϊςεισ 
που κρικεί αναγκαίο (όπωσ,  μθ χριςθ του 
μζςου δίωξθσ, μειωμζνοσ αρικμόσ ελζγχων, 
κ.τ.λ.), να ηθτθκοφν διευκρινίςεισ ι επιπλζον 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- 
Τμιμα Εϋ- 

Μζςων 
Ελζγχου. 

- - 

Ζντυπο 
Αποτελεςμάτων 

Χριςθσ των Μζςων 
Δίωξθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 10 θμζρεσ. - 
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λεπτομζρειεσ ςχετικά  με τθ χριςθ των μζςων 
ελζγχου.  

2. 
Σφνταξθ τριμθνιαίασ 
ζκκεςθσ 
αποτελεςμάτων. 

Σφνταξθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ με αναλυτικι 
περιγραφι των αποτελεςμάτων χριςθσ για 
κάκε μζςο δίωξθσ, παρατθριςεισ επί αυτϊν, 
προτάςεισ για τθ βελτίωςι τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ τουσ και υποβολι ςτο 
Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γ.Δ.Τ. & 
Ε.Φ.Κ. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.- 
Τμιμα Εϋ- 

Μζςων 
Ελζγχου. 

- 

Αυτοτελζσ 
Τμιμα 

Υποςτιριξθσ 
τθσ Γ.Δ.Τ. & 

Ε.Φ.Κ. 
 

Τριμθνιαία ζκκεςθ 
χριςθσ των μζςων 

δίωξθσ και 
προτάςεισ για τθ 

βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματι-
κότθτάσ τουσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - 1 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

10 θμζρεσ. 
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3.11 Τιρθςθ αρχείου Διακινθτϊν Ρετρελαίου Ναυτιλίασ και Αφορολογιτων Καυςίμων (ΔΙ.Ρ.Ε.Ν.Α.Κ.): α) βυτιοφόρων και β) πλωτϊν μζςων 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Αρικ. Τ. 4005/25/Γ0019/21-08-2008 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν «Διαδικαςία αναγνϊριςθσ των δεξαμενοπλοίων – ςλεπίων ωσ 
αποκθκϊν αποταμίευςθσ, ωσ φορολογικϊν αποκθκϊν και ωσ μεταφορικϊν – 
εφοδιαςτικϊν μζςων», 

2) αρικ. Τ. 4006/68/Β0019/21-08-2008 (Βϋ1764) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ 
και Οικονομικϊν «Ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ για τελωνειακι ςφράγιςθ 
βυτιοφόρων και χοριγθςθ αρικμοφ μθτρϊου «Διακινθτι Ρετρελαίου Ναυτιλίασ και 
Αφορολογιτων Καυςίμων», όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. Τ. 4801/83/Β0019/07-
10-2008 (Βϋ2185) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν και ιςχφει, 

3) αρικ. 004170 ΕΞ 2015/15-12-2015 (Βϋ2722) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ-Οικονομικϊν-Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων- 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Διαδικαςίεσ και προδιαγραφζσ εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ ελζγχου ειςροϊν – 
εκροϊν ςε πλωτά μζςα (ςλζπια, κ.λπ.) μεταφοράσ πετρελαιοειδϊν. Εγκατάςταςθ, 
διαδικαςίεσ και προδιαγραφζσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ θλεκτρονικοφ 
ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ κζςθσ (Global Positioning System – GPS). Δθμιουργία 
Κζντρου Συντονιςμοφ ςτθν Γ.Γ.Ρ.Σ. του Υπουργείου Οικονομικϊν. Απαιτιςεισ 
ςυμμόρφωςθσ, καταγραφισ, λειτουργίασ και διαςφάλιςθσ των μετριςεων ςτισ 
μεταφερόμενεσ ποςότθτεσ και θλεκτρονικισ αποςτολισ δεδομζνων. Κακοριςμόσ του 
χρονοδιαγράμματοσ εφαρμογισ, κακϊσ και του είδουσ και περιεχομζνου των 
ςτοιχείων που παρζχονται από το ςφςτθμα αυτό», όπωσ τροποποιικθκε με τισ αρικ. 
ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ 2017/04-08-2017 (Βϋ2852) και ΓΔΤΕΦΚ 1160536 ΕΞ 2017/27-10-
2017 (Βϋ3825) όμοιεσ, 

4) αρικ. ΑΝ.ΥΡ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016/27-04-2016 (Βϋ1262) κοινι απόφαςθ των 
Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ – Οικονομικϊν - Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων - Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Κακοριςμόσ 
προδιαγραφϊν και απαιτιςεων για τθν ζγκριςθ πλωτϊν μζςων μεταφοράσ καυςίμων 
ναυτιλίασ ωσ πλωτϊν εφοδιαςτικϊν μζςων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

5) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου 
του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και  

6) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ.). 
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τιρθςθ αρχείου Διακινθτϊν Ρετρελαίου Ναυτιλίασ και Αφορολογιτων 

Καυςίμων (ΔΙ.Ρ.Ε.Ν.Α.Κ.): α) βυτιοφόρων και β) πλωτϊν μζςων. 
  

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Ράταξθ λακρεμπορίου καυςίμων. 
 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Ζλεγχοσ των εφοδιαςμϊν, όπωσ, προβλζπεται από τισ  αρικ. Τ. 

4005/25/Γ0019/21-08-2008  και Τ. 4006/68/ Β0019/21-08-2008 (Βϋ1764) 

αποφάςεισ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν και 

β) αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν για τθν πάταξθ του λακρεμπορίου 

καυςίμων, ςε ςυνεργαςία και με άλλεσ υπθρεςίεσ. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Καταχϊρθςθ ςτο τθροφμενο Μθτρϊο τθσ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. των αρικμϊν του 

μθτρϊου ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ., τόςο για τα πλωτά, όςο και για τα χερςαία μζςα 

που διακινοφν αφορολόγθτα καφςιμα, επικαιροποίθςθ του μθτρϊου 

ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ. πλωτϊν μζςων και πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι βάςθ 

δεδομζνων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ αναφορικά με τα πλωτά μζςα. 

   
   

  
 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
70 ανά ζτοσ, κατ’ εκτίμθςθ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 

Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ Ηλεκτρονικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραραλαβι αιτιςεων 

χοριγθςθσ: 

α) πιςτοποιθτικϊν 

ζκδοςθσ καταλλθλότθτασ 

για τελωνειακι ςφράγιςθ 

και χοριγθςθ αρικμοφ 

μθτρϊου Διακινθτι 

Ρετρελαίου Ναυτιλίασ και 

Αφορολόγθτων Καυςίμων 

(ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ.)  

βυτιοφόρων ι 

β) αρικμοφ μθτρϊου 

ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ. ςε 

δεξαμενόπλοια - ςλζπια 

μεταφορικά – 

εφοδιαςτικά. 

Ραραλαμβάνονται τα 

υποβλθκζντα από το αρμόδιο 

Τελωνείο αντίγραφα τθσ 

αίτθςθσ χοριγθςθσ: 

α) αρικμοφ μθτρϊου 

Διακινθτι Ρετρελαίου 

Ναυτιλίασ και Αφορολόγθτων 

Καυςίμων (ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ.) 

βυτιοφόρων και του 

αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ 

καταλλθλότθτασ, για τθν 

τελωνειακι ςφράγιςθ, 

β) αρικμοφ μθτρϊου 

ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ. ςε δεξαμενόπλοια 

- ςλζπια μεταφορικά –

εφοδιαςτικά. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 

Τμιμα Εϋ- 

Μζςων 

Ελζγχου. 

Αρμόδια Τελωνεία: 

α) Δϋ Τελωνείο 

Επίβλεψθσ 

Συγκροτθμάτων (Τ.Ε.Σ.) 

Ρειραιά, 

Γϋ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. 

Θεςςαλονίκθσ  (πρϊθν 

ΣΤϋ Θεςςαλονίκθσ),   

Τελωνείο Ρατρϊν,  

Καλαμάτασ,  Βόλου,  

Θγουμενίτςασ, 

Καςτοριάσ, Καβάλασ,  

όδου, Θρακλείου και  

Χίου. 

β) Δϋ Τελωνείο 

Επίβλεψθσ 

Συγκροτθμάτων (Τ.Ε.Σ.) 

Ρειραιά, 

Γϋ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. 

Θεςςαλονίκθσ 

(πρϊθν ΣΤϋ 

Θεςςαλονίκθσ). 

- Ζγγραφο. ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

*πρόςβαςθ 

ςτθν 

θλεκτρονικι 

βάςθ 

δεδομζνων τθσ 

Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. του 

Υπουργείου 

Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ 

προσ ζλεγχο και 

διαςταφρωςθ 

των καταχω-

ρθκζντων 

ςτοιχείων+. 

- 30 λεπτά. - 

2. 

Καταχϊρθςθ ςτα 

αντίςτοιχα μθτρϊα 

ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ.: 

α) βυτιοφόρων ι  

β) πλωτϊν μζςων. 

Καταχωροφνται ςτο τθροφμενο 

Μθτρϊο τθσ Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. τα 

απαιτοφμενα εκ των 

αντιγράφων τθσ αίτθςθσ 

χοριγθςθσ ςτοιχεία:  

α) του αρικμοφ μθτρϊου 

ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ. βυτιοφόρων και 

του αντίςτοιχου 

πιςτοποιθτικοφ 

καταλλθλότθτασ για 

τελωνειακι ςφράγιςθ ι  

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ. 

Τμιμα Εϋ- 

Μζςων 

Ελζγχου. 

- - - - - - 

Δεκαπζντε 

(15) λεπτά, 

θ κάκε 

κατα-

χϊρθςθ. 

1 
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β) του αρικμοφ μθτρϊου 

ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ.  πλωτϊν. 

3. 

Επικαιροποίθςθ του 

Μθτρϊου ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ.  

πλωτϊν μζςων. 

Το αρμόδιο Τελωνείο, που 

εκδίδει τον αρικμό μθτρϊου 

ΔΙ.ΡΕ.Ν.Α.Κ. πλωτοφ μζςου, 

ςτθ ςυνζχεια καταχωρεί αυτό 

ςτθν θλεκτρονικι βάςθ 

δεδομζνων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. του 

Υπουργείου Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ. 

Δ’ Τελωνείο 

Επίβλεψθσ 

Συγκροτθμάτων 

(Τ.Ε.Σ.) Ρειραιά. 

- 

Θλεκτρονικι 

βάςθ 

δεδομζνων τθσ 

Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. του 

Υπουργείου 

Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ 

για τα πλωτά 

μζςα. 

Εxcel - ΝΑΙ - 
Μία (1) 

ϊρα. 
1 και 2. 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

Μία (1) ϊρα και ςαράντα 

πζντε (45) λεπτά. 
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΟΥ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Ρ.Α.) 
 

4.1 Καταβολι φορολογικϊν επιβαρφνςεων από περιςταςιακά εγγεγραμμζνο παραλιπτθ για τθν παραλαβι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) από 

τα λοιπά κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) 

             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρα 74, 109, 110, 112, 113  και  114 του ν. 2960/2001 

(Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

2) αρικ. ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ 2010/20-04-2010 εγκφκλιοσ του 
Υπουργοφ Οικονομικϊν «Διαδικαςίεσ για τθν παραλαβι 
προϊόντων ΕΦΚ από περιςταςιακά εγγεγραμμζνο 
παραλιπτθ», 

3) αρικ. ΔΕΦΚ 5022582 ΕΞ 2010/28-05-2010 εγκφκλιοσ του 
Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Οικονομικϊν «Οδθγίεσ 
για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ EMCS τθν 1θ 
Ιουνίου 2010», 

4) αρικ. ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010/27-12-2010 εγκφκλιοσ του 
Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Οδθγίεσ για τθν ζναρξθ 
λειτουργίασ τθσ Φάςθσ 2 Λειτουργικό Στάδιο 1 (Phase 2-
FS1) του Συςτιματοσ EMCS τθν 1θ Ιανουαρίου 2011», 

5) αρικ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 εγκφκλιοσ τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων  & Ε.Φ.Κ. «Οδθγίεσ για τθν 
λειτουργία του υποςυςτιματοσ Ε.Φ.Κ. ςτο ICISnet», 

6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ94), 
όπωσ ιςχφει και 

7) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) 
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 

   

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.). 
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκονται οι χϊροι όπου κα πραγματοποιθκεί 
θ παραλαβι των προϊόντων.  

   

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Καταβολι φορολογικϊν επιβαρφνςεων από περιςταςιακά εγγεγραμμζνο παραλιπτθ για τθν 
παραλαβι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) από τα λοιπά κράτθ-
μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.).    

 

   

ΣΚΟΡΟΣ: 

Θ διαςφάλιςθ τθσ καταβολισ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων από τον περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνο παραλιπτθ για τθν μεμονωμζνθ παραλαβι προϊόντων υποκείμενων  ςε Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.)  με τθν αναςτολι τθσ καταβολισ του φόρου κατά το ςτάδιο τθσ 
διακίνθςθσ.   

 

   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ διαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ των αναλογουςϊν  και λοιπϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων 
κατά τθν άφιξθ και παραλαβι των προϊόντων. 
β) Θ διαςφάλιςθ του ορκοφ υπολογιςμοφ των αναλογουςϊν και λοιπϊν φορολογικϊν 
επιβαρφνςεων. 
γ) Θ διευκόλυνςθ τθσ διεξαγωγισ του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου. 
δ) Θ τελωνειακι επιτιρθςθ προϊόντων υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ. υπό κακεςτϊσ αναςτολισ. 

 

   

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Καταβολι των φορολογικϊν επιβαρφνςεων από τον περιςταςιακά εγγεγραμμζνο παραλιπτθ 
για τθν  μεμονωμζνθ παραλαβι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.), 
ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ 2010/20-04-2010 εγκφκλιο του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν «Διαδικαςίεσ για τθν παραλαβι προϊόντων ΕΦΚ από περιςταςιακά εγγεγραμμζνο 
παραλιπτθ». 

 
   

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Εξακόςιεσ δϊδεκα (612) άδειεσ περιςταςιακά εγγεγραμμζνου παραλιπτθ ςε κατάςταςθ 
«κλειςμζνθ», ςφμφωνα με τα παρεχόμενα ςτοιχεία από το Υποςφςτθμα Αδειϊν/Εγκρίςεων του 
ICISnet για το ζτοσ 2018. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο 

(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθμζνο 

1. 

 
Ραραλαβι αίτθςθσ 
και δικαιολογθτικϊν 
ςχετικϊν με τθ 
χοριγθςθ άδειασ 
περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ. 

Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ και των 
δικαιολογθτικϊν που 
προςκομίηονται από τον 
ενδιαφερόμενο, με τα οποία 
αποδεικνφεται ότι πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ 
άδειασ,  όπωσ ορίηονται ςτθν 
αρικ. ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ 2010/20-
4-2010  εγκφκλιο. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 
κα πραγματο-ποιθκεί θ 

παραλαβι των προϊόντων 
- Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

Τμιμα που χειρίηεται τα 
κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

ΟΧΙ 
 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 30 λεπτά. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Θλεκτρονικι 
καταχϊρθςθ τθσ 
αίτθςθσ για τθ 
χοριγθςθ άδειασ 
περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ. 

Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ τθσ 
χειρόγραφθσ αίτθςθσ, θ οποία 
υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο, ςτο ICISnet  για 
τθ χοριγθςθ άδειασ 
περιςταςιακά εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
παραλαβι των προϊόντων 
- Τμιμα Ε. Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

ΟΧΙ - 

Αίτθςθ του 
περιςταςιακά 

εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ/ υπόδειγμα 
παραρτιματοσ Ι 
τθσ αρικ. ΔΕΦΚ 

5017374ΕΞ 
2010/ 20-4-

2010  
εγκυκλίου. 

30 λεπτά. 1 

3. 

 Ζλεγχοσ 
δικαιολογθτικϊν/απο
δοχι εγγφθςθσ ι 
ςφςταςθ 
παρακατακικθσ. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ 
προβαίνει ςτον ζλεγχο των 
προβλεπόμενων 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν 
προςκομιςκεί από τον 
ενδιαφερόμενο και αποδζχεται 
τθν εγγφθςθ για το ςφνολο των 
αναλογοφντων φόρων ι ςτθν 
περίπτωςθ υποβολισ Διλωςθσ 
Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ 
(Δ.Ε.Φ.Κ.) ςφςταςθ 
παρακατακικθσ για το ςφνολο 
των αναλογοφντων φόρων.  

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
παραλαβι των προϊόντων 
- Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

ΟΧΙ 

Αρμόδιο 
Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ τθσ 
άδειασ του 

περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνου 

παραλιπτθ. 

- ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 60 λεπτά. 

 
 
 
 
 
 
 

1 και 2. 
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4. 

Ζκδοςθ αδείασ 
περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ.  

Το αρμόδιο Τελωνείο εκδίδει, 
μζςω του υποςυςτιματοσ 
Αδειϊν – Εγκρίςεων, τθν άδεια 
του περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνου παραλιπτθ, 
προκειμζνου να ενθμερϊνεται 
αυτόματα θ βάςθ δεδομζνων- 
System for the Exchange of 
Excise Data (S.E.E.D.). 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
παραλαβι των προϊόντων 
- Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

ΟΧΙ 

Ο περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνοσ 

παραλιπτθσ. 
 

Άδεια 
περιςταςιακά 

εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ υπόδειγμα 
παραρτιματοσ 

ΙΙ τθσ αρικ. 
ΔΕΦΚ 

5017374ΕΞ 
2010/20-4-2010  

εγκυκλίου. 

60 λεπτά. 1 ζωσ 3. 

5. 

Ενθμζρωςθ του 
Τελωνείου για τον 
χρόνο άφιξθσ των 
προϊόντων. 

Το αρμόδιο Τελωνείο λαμβάνει 
ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τον 
περιςταςιακά εγγεγραμμζνο 
παραλιπτθ για τον χρόνο άφιξθσ 
των προϊόντων Ε.Φ.Κ. και 
αποφαςίηει αν κα διεξάγει 
ζλεγχο κατά τθν παραλαβι. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
παραλαβι των προϊόντων 
- Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

ΟΧΙ - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 10 λεπτά. 1 ζωσ 4. 

6. 

Υποβολι αναφοράσ 
παραλαβισ ςτο 
ςφςτθμα Excise 
Movement and 
Control System 
(EMCS). 
 

Mετά τθν παραλαβι των 
προϊόντων και τθν ολοκλιρωςθ 
των απαιτουμζνων, κατά 
περίπτωςθ, ελζγχων, ο 
περιςταςιακά εγγεγραμμζνοσ 
παραλιπτθσ, υποβάλλει 
ζγγραφθ διλωςθ-αναφορά για 
τθν παραλαβι των προϊόντων, 
και το Τελωνείο προβαίνει ςτθν 
θλεκτρονικι υποβολι τθσ 
αναφοράσ παραλαβισ μζςω του 
EMCS. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
παραλαβι των προϊόντων 
- Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

ΟΧΙ 

Ο περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνοσ 
παραλιπτθσ-
Τελωνειακζσ 

αρχζσ του  
αποςτολζα, 

ςτθν Ελλάδα ι 
ςε άλλο κράτοσ 

τθσ Ε.Ε. 

Αναφορά 
παραλαβισ. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Το 
αργότερο 

εντόσ πζντε 
(5) 

εργάςιμων 
θμερϊν 
από τθν 

περάτωςθ 
τθσ 

διακίνθςθσ. 

1 ζωσ 5. 

7. 

 
 
α) Αποδοχι τθσ  
Διλωςθσ Ε.Φ.Κ.  με 
τθν παραλαβι των 
προϊόντων ι  
β) Λφςθ τθσ 
παρακατακικθσ. 
 
 

α) Γίνεται αποδοχι τθσ Δ.Ε.Φ.Κ., 
ςτθν περίπτωςθ που ζχει 
κατατεκεί εγγφθςθ   
ι 
β) Ρραγματοποιείται θ λφςθ τθσ 
παρακατακικθσ και θ 
οριςτικοποίθςθ τθσ 
υποβλθκείςασ Δ.Ε.Φ.Κ. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
παραλαβι των προϊόντων 
- Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

Τράπεηεσ – 
Ταμείο 

Ραρακατα-
κθκϊν και 
Δανείων. 

Ο περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνοσ 

παραλιπτθσ. 

Διλωςθ 
Ειδικοφ Φόρου 
Κατανάλωςθσ 

(Δ.Ε.Φ.Κ.). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 60 λεπτά. 1 ζωσ 6. 
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8. 

Είςπραξθ  
φορολογικϊν 
επιβαρφνςεων και 
ζκδοςθ αποδεικτικοφ 
είςπραξθσ. 

Το αρμόδιο Τελωνείο ειςπράττει 
το ςυνολικό ποςόν των 
φορολογικϊν επιβαρφνςεων, 
εκδίδοντασ το ςχετικό 
αποδεικτικό είςπραξθσ. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
παραλαβι των προϊόντων 

- Τμιμα Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ 

ι Τμιμα που χειρίηεται τα 
κζματα τθσ είςπραξθσ, 

αντίςτοιχα. 

ΟΧΙ 
Ο περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνοσ 

παραλιπτθσ. 

Αποδεικτικό 
Είςπραξθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 60 λεπτά. 1 ζωσ 7. 

9. 

Κλείςιμο Άδειασ 
περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ. 

Το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει 
ςε κλείςιμο τθσ άδειασ του 
περιςταςιακά εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ ςτο υποςφςτθμα 
Αδειϊν-Εγκρίςεων. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
παραλαβι των προϊόντων 
- Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

ΟΧΙ 
Ο περιςταςιακά 
εγγεγραμμζνοσ 

παραλιπτθσ. 

Άδεια 
περιςταςιακά 

εγγεγραμμζνου 
παραλιπτθ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 – 30 
λεπτά. 

1 ζωσ 8. 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

5-6 θμζρεσ 
(Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ δεν είναι δυνατόν να 
προςδιοριςκεί με απόλυτθ ακρίβεια. Σε 
κάκε περίπτωςθ πρζπει να ολοκλθρωκεί 

εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ ιςχφοσ τθσ 
άδειασ του περιςταςιακά εγγεγραμμζνου 

παραλιπτθ, το οποίο είκιςται να είναι 
τριάντα (30 θμζρεσ). 
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4.2  Ζκδοςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ραράγραφοσ 2 του άρκρου 63 του ν. 2960/2001 (Αϋ 265) «Εκνικόσ 

Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2) αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Βϋ 2745) απόφαςθ του Διοικθτι 

τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Κακοριςμόσ όρων και 
προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ, τθν 
παρακολοφκθςθ και λειτουργία αυτισ», 

3) αρικ. ΔΕΦΚΦ Α 1055631 ΕΞ 2018/05-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΗ4Ψ46ΜΡ3Η-Υ99) 
ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 
1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Απόφαςθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και τθσ 
αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.», 

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

5)  αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
 

 
 

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ 
Αξίασ (Φ.Ρ.Α.). 

 

 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται θ 
φορολογικι αποκικθ.  

  
 

 
 

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ζκδοςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ  προϊόντων υποκείμενων 
ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.).  

  
 

 
 

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Ο αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ των 
προϊόντων, υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ., τα οποία τελοφν υπό 
κακεςτϊσ αναςτολισ. 

 

  
 

 
 

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Διαςφάλιςθ είςπραξθσ αναλογοφντοσ Ε.Φ.Κ. 
β) Διευκόλυνςθ του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου. 
γ) Καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθσ λακρεμπορίασ, αναφορικά 
με τα προϊόντα υποκείμενα ςε Ε.Φ.Κ. 
δ) Τελωνειακι επιτιρθςθ προϊόντων υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ., υπό 
κακεςτϊσ αναςτολισ. 

 

  
 

 
 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Αποδοχι αίτθςθσ, παραλαβι και ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν, 
ςυγκρότθςθ επιτροπισ για τθ διενζργεια αυτοψίασ, ςφνταξθ 
ζκκεςθσ καταλλθλότθτασ, ζκδοςθ άδειασ φορολογικισ 
αποκικθσ, θ οποία παραμζνει ςε κατάςταςθ αναμονισ ςτο 
ICISnet μζχρι και τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εγκεκριμζνου 
αποκθκευτι. 

   
 

 
 

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
34  άδειεσ για το ζτοσ 2018. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο (α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Αποδοχι τθσ 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ  

για τθ χοριγθςθ άδειασ 

Φορολογικισ αποκικθσ. 

Αποδοχι τθσ αίτθςθσ για τθ 

ςφςταςθ και λειτουργία 

Φορολογικισ αποκικθσ, θ οποία 

υποβάλλεται θλεκτρονικά από 

τον  ενδιαφερόμενο μζςω του 

ICISnet. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκεται θ αποκικθ - Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν.* 

ΟΧΙ 

 
- 

Αίτθςθ 

Σφςταςθσ Και 

Λειτουργίασ 

Φορολογικισ 

Αποκικθσ. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ/ 

υπόδειγμα 

παραρτι-

ματοσ Ι τθσ 

αρικ. 

ΔΕΦΚΦ 

1116596 ΕΞ 

2017/02-

08-2017 

απόφαςθσ. 

1 θμζρα. - 

2. 

Ραραλαβι 

δικαιολογθτικϊν 

ςχετικϊν με τθ 

χοριγθςθ άδειασ  

Φορολογικισ αποκικθσ. 

Ραραλαβι των δικαιολογθτικϊν 

που προςκομίηει ο 

ενδιαφερόμενοσ, τα οποία 

ςχετίηονται  με τθν εγκατάςταςθ 

τθσ υπό ζγκριςθ Φορολογικισ 

αποκικθσ, όπωσ περιγράφονται 

ςτθν αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 

2017/02-08-2017. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκεται θ αποκικθ - Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν.* 

ΟΧΙ - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 1 

3. 

Ραραλαβι των 

απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν 

κατόπιν ςχετικισ 

ενθμζρωςθσ, από τθν 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ 

τθσ άδειασ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι Τελωνειακι 

αρχι. 

Ραραλαβι των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν, κατόπιν 

ςχετικισ ενθμζρωςθσ με κάκε 

πρόςφορο μζςο, τα οποία 

αποςτζλλονται από τθν αρμόδια 

για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι 

Τελωνειακι αρχι, εφόςον από 

τθν τελευταία διαπιςτωκεί ότι 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

χοριγθςθσ άδειασ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ  -Τμιμα 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν και 

Ε.Φ.Κ., κακϊσ και Τελωνείο 

Ρατρϊν, Καβάλασ, Βόλου, 

όδου, Κζρκυρασ, Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ και Σφρου, 

αντίςτοιχα - Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

Τμιμα που χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν, ςτθ χωρικι 

Τελωνείο 

ελζγχου. 

Τελωνείο 

ελζγχου. 

Διαβίβαςθ 

δικαιολο-

γθτικϊν από 

τθν αρμόδια 

Tελωνειακι 

Αρχι ζκδοςθσ 

τθσ άδειασ 

εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1-2 θμζρεσ. 1 και 2. 
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αρμοδιότθτα τθσ/του  

οποίασ/οποίου βρίςκεται θ 

ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του 

αποκθκευτι. 

4. 
Ζλεγχοσ 

δικαιολογθτικϊν.  

Το Τελωνείο ελζγχου, εφόςον 

λάβει ςχετικι ενθμζρωςθ με 

κάκε πρόςφορο μζςο από τθν 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ 

άδειασ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι Τελωνειακι αρχι, 

με τθν οποία επιβεβαιϊνεται ότι 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ  για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ του 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι, 

προβαίνει ςτον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν που ζχουν 

υποβλθκεί από τον 

ενδιαφερόμενο.  

Τελωνείο ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκεται θ αποκικθ - Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν.* 

ΟΧΙ 

Αρμόδια  

Τελωνειακι 

αρχι για τθν 

ζκδοςθ 

άδειασ 

εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι. 

- OXI ΟΧΙ OXI 1 θμζρα. 1 ζωσ 3. 

5. 

Συγκρότθςθ επιτροπισ 

από δφο (2) 

τελωνειακοφσ 

υπαλλιλουσ για τθ 

διενζργειασ αυτοψίασ 

του χϊρου. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του αρμόδιου 

Τελωνείου ελζγχου ςυγκροτεί 

επιτροπι αποτελοφμενθ από 

δφο (2) τελωνειακοφσ 

υπαλλιλουσ για τθ διενζργεια 

αυτοψίασ του χϊρου 

εγκατάςταςθσ τθσ Φορολογικισ 

αποκικθσ. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκεται θ αποκικθ - Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν.* 

ΟΧΙ - 

 

Συγκρότθςθ 

Επιτροπισ 

για τθ 

διενζργεια 

αυτοψίασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 4. 

6. 
Διενζργεια αυτοψίασ 

του χϊρου. 

Θ επιτροπι προβαίνει ςτον 

ζλεγχο – αυτοψία του χϊρου,  

προκειμζνου  να διαπιςτωκεί αν 

ταυτίηεται ο χϊροσ με αυτόν που 

αποτυπϊνεται ςτο ςχετικό 

τοπογραφικό, αν υπάρχει 

κατάλλθλοσ και επαρκισ 

φωτιςμόσ, κλπ. και κατά τθ 

διενζργεια αυτισ υποδεικνφει τισ 

τυχόν αναγκαίεσ βελτιϊςεισ ι 

τροποποιιςεισ αναγκαίων 

πρόςκετων μζτρων. 

(Θ διενζργεια αυτοψίασ για  τθ 

χοριγθςθ άδειασ Φορολογικισ 

Θ Επιτροπι του αρμόδιου 

Τελωνείου. 
ΟΧΙ - - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 5 



        
261 

 
 

αποκικθσ παρζλκει ςτισ  

περιπτϊςεισ που περιγράφονται 

ςτθν παρ. 3 του άρκρου 3 τθσ 

αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ  

2017/02-08-2017 απόφαςθσ).  

7. 
Σφνταξθ ζκκεςθσ 

καταλλθλότθτασ. 

Μετά τθ λιψθ οποιουδιποτε 

πρόςκετου αναγκαίου μζτρου 

ζχει υποδειχκεί,  ςυντάςςεται 

ζκκεςθ καταλλθλότθτασ, ςτθν 

οποία αναφζρονται θ τοποκεςία 

που βρίςκεται θ αποκικθ, το 

εμβαδόν και τα λοιπά 

χαρακτθριςτικά αυτισ, τα 

υπάρχοντα όργανα μζτρθςθσ, θ 

επάρκεια του φωτιςμοφ και τα 

μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν 

αςφάλεια του χϊρου. 

Θ Επιτροπι του αρμόδιου 

Τελωνείου. 
ΟΧΙ - 

 

Ζκκεςθ 

καταλλθλό-

τθτασ για τθν 

ζκδοςθ 

άδειασ 

Φορολογικισ 

αποκικθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

υπόδειγμα 

παραρτιμα

-τοσ Ι τθσ 

αρικ. 

ΔΕΦΚΦ Α 

1055631 ΕΞ 

2018/05-

04-2018 

απόφαςθσ. 

1-5 θμζρεσ. 6 

8. 
Ζκδοςθ τθσ άδειασ 

Φορολογικισ αποκικθσ.   

Το αρμόδιο Τελωνείο ελζγχου 

προβαίνει ςτθν ζκδοςθ, μζςω 

του ICISnet , τθσ άδειασ 

Φορολογικισ αποκικθσ, θ οποία 

παραμζνει ςε κατάςταςθ 

αναμονισ ςτο ICISnet μζχρι και 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκεται θ αποκικθ - Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν.* 

ΟΧΙ 
Ο ςυναλλας-

ςόμενοσ. 

Άδεια 

φορολογικισ 

αποκικθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

υπόδειγμα 

παραρτιμα

-τοσ ΙΙ τθσ 

αρικ. 

ΔΕΦΚΦ 

1116596 ΕΞ 

2017/02-

08-2017 

απόφαςθσ. 

1 θμζρα. 7 

*Ειδικά για τουσ Νομοφσ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ είναι τα ακόλουκα Τελωνεία:  

α) Για τον Νομό Αττικισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, με ζδρα τον Ρειραιά: αα) για τισ φορολογικζσ αποκικεσ ενεργειακϊν προϊόντων, το Δϋ Τελωνείο Επίβλεψθσ Συγκροτθμάτων 

(ΤΕΣ) Ρειραιά και ββ) για τισ φορολογικζσ αποκικεσ αικυλικισ αλκοόλθσ, αλκοολοφχων ποτϊν, τισ φορολογικζσ αποκικεσ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, κακϊσ και τισ 

φορολογικζσ αποκικεσ εφοδιαςτϊν, το Α’ Τελωνείο Ειςαγωγισ, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Ρειραιά.  

β) Για τον Νομό Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ: αα) για τισ φορολογικζσ αποκικεσ ενεργειακϊν προϊόντων, αικυλικισ αλκοόλθσ, αλκοολοφχων ποτϊν και 

τισ φορολογικζσ αποκικεσ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, το Γϋ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. και ββ) για τισ φορολογικζσ αποκικεσ εφοδιαςτϊν, το Αϋ Τελωνείο Ειςαγωγϊν- Εξαγωγϊν. 

Ρροκειμζνου για φορολογικζσ αποκικεσ, οι οποίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ εντόσ χϊρου Ελεφκερθσ Ηϊνθσ, αρμόδιο για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ είναι το Τελωνείο που είναι αρμόδιο 

για τον ζλεγχο τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ. 

 

Σφνολο 

Χρόνου 

8 ζωσ14 θμζρεσ 

(Ο ςυνολικόσ χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 

δεν είναι εφικτό να 

προςδιοριςτεί με απόλυτθ 

ακρίβεια, γιατί εξαρτάται από 

πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ, θ 

διαβίβαςθ των 

δικαιολογθτικϊν, θ αυτοψία 

του χϊρου, κακϊσ και το 

γεγονόσ ότι μπορεί να 

προκφψει θ λιψθ πρόςκετων 

μζτρων, κ.λπ.). 
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4.3 Ζκδοςθ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρο 64 του ν. 2960/2001 (Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2) αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ 2744) απόφαςθ του 

Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων για τθ 
χοριγθςθ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωςθσ», 

3) αρικ. ΔΕΦΚΦ Α 1055631 ΕΞ 2018/05-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΗ4Ψ46ΜΡ3Η-Υ99) 
ζγγραφο  του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
«Οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 
Απόφαςθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και τθσ αρικ.  ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 
2017/02-08-2017  Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε»,  

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ  (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ  
(Φ.Ρ.Α.). 

 

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ ι  Tελωνείο Ρατρϊν, Καβάλασ, 
Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και Σφρου, ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του αποκθκευτι.   

 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ζκδοςθ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.).  

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Ο αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ των προςϊπων που κατζχουν, παράγουν και 
διακινοφν προϊόντα υποκείμενα ςε Ε.Φ.Κ. τα οποία τελοφν υπό κακεςτϊσ 
αναςτολισ. 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Διαςφάλιςθ είςπραξθσ αναλογοφντοσ Ε.Φ.Κ. 
β) Διευκόλυνςθ του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου. 
γ) Καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθσ λακρεμπορίασ αναφορικά με τα προϊόντα 
υποκείμενα ςε Ε.Φ.Κ. και  
δ) Τελωνειακι επιτιρθςθ προϊόντων υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ. υπό κακεςτϊσ 
αναςτολισ. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Αποδοχι αίτθςθσ, παραλαβι και ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν, αποςτολι αυτϊν 
ςτο Τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο (ςτο εξισ «Τελωνείο Ελζγχου»), 
για τθν ζκδοςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ, κακϊσ και αποδοχι και ζλεγχοσ 
τθσ εγγφθςθσ, προκειμζνου να χορθγθκεί άδεια εγκεκριμζνου αποκθκευτι. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 
16 άδειεσ για  το ζτοσ 2018. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθμζνο 

1. 

Αποδοχι 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ 

για τθ χοριγθςθ 

άδειασ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι. 

Αποδοχι τθσ αίτθςθσ για τθ 

χοριγθςθ άδειασ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι, θ οποία υποβάλλεται 

θλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο 

μζςω του ICISnet. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι  Θεςςαλονίκθσ- 

Τμιμα Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ.   ι 

Τελωνείο Ρατρϊν, 

Καβάλασ, Βόλου, όδου, 

Κζρκυρασ, Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ και Σφρου – το 

Τμιμα που χειρίηεται 

κζματα Ε.Φ.Κ.,  ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του  

οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

τθσ επιχείρθςθσ του 

αποκθκευτι. 

ΟΧΙ - 

Αίτθςθ  

Εγκεκριμζνου 

Αποκθκευτι. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ / υπόδειγμα 

παραρτιματοσ Ι  τθσ 

αρικ. ΔΕΦΚ Φ 

1116601 ΕΞ 2017/31-

07-2017 απόφαςθσ. 

1θμζρα. - 

2. 

Ραραλαβι των  

δικαιολογθτικϊν από 

τθν αρμόδια 

Τελωνειακι αρχι. 

Ραραλαβι των δικαιολογθτικϊν, που 

υποβάλλονται από τον  

ενδιαφερόμενο, με τα οποία 

αποδεικνφεται ότι πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ, 

όπωσ ορίηονται ςτθν αρικ. ΔΕΦΚΦ 

1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 

απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομικϊν, με εξαίρεςθ όςα 

αυτεπάγγελτα υποχρεοφται να 

αναηθτιςει θ αρμόδια Τελωνειακι 

αρχι. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ- 

Τμιμα Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ.   ι 

Τελωνείο Ρατρϊν, 

Καβάλασ, Βόλου, όδου, 

Κζρκυρασ, Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ και Σφρου – το 

Τμιμα που χειρίηεται 

κζματα Ε.Φ.Κ.,  ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του  

οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

τθσ επιχείρθςθσ του 

αποκθκευτι. 

ΟΧΙ - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 

3. 

Αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςθ των 

δικαιολογθτικϊν που 

Θ αρμόδια τελωνειακι αρχι αναηθτά 

αυτεπάγγελτα τα δικαιολογθτικά, τα 

οποία εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ περί 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι  Θεςςαλονίκθσ- 

Τμιμα Τελωνειακϊν 

ΝΑΙ -  - - - - 

10 ζωσ 

15 

θμζρεσ. 

1 και 2. 
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εμπίπτουν ςτισ 

διατάξεισ περί 

αυτεπάγγελτθσ 

αναηιτθςθσ. 

αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ, εκτόσ 

εάν ζχουν ιδθ προςκομιςκεί 

αυτοβοφλωσ από τον 

ενδιαφερόμενο.  

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ.   ι 

Τελωνείο Ρατρϊν, 

Καβάλασ, Βόλου, όδου, 

Κζρκυρασ, Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ και Σφρου – το 

Τμιμα που χειρίηεται 

κζματα Ε.Φ.Κ.,  ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του  

οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

τθσ επιχείρθςθσ του 

αποκθκευτι. 

4. 

 

  Ζλεγχοσ 

δικαιολογθτικϊν. 

 Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει 

ςτον ζλεγχο των προβλεπόμενων 

δικαιολογθτικϊν και, εφόςον 

διαπιςτϊςει ότι ςτο πρόςωπο  του 

αιτοφντοσ πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι, 

εξαιρουμζνθσ τθσ κατάκεςθσ 

εγγυιςεωσ, θ οποία κα προςκομιςκεί 

μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

φορολογικισ αποκικθσ, ενθμερϊνει 

το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ τθσ 

άδειασ φορολογικισ αποκικθσ  

Τελωνείο, προκειμζνου το τελευταίο 

να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ για τθ χοριγθςθ  τθσ 

άδειασ Φορολογικισ αποκικθσ.     

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι  Θεςςαλονίκθσ- 

Τμιμα Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ.   ι 

Τελωνείο Ρατρϊν, 

Καβάλασ, Βόλου, όδου, 

Κζρκυρασ, Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ και Σφρου – το 

Τμιμα που χειρίηεται 

κζματα Ε.Φ.Κ.,  ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του  

οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

τθσ επιχείρθςθσ του 

αποκθκευτι. 

ΟΧΙ 

Αρμόδιο, για 

τθν ζκδοςθ 

τθσ άδειασ 

φορολογικισ 

αποκικθσ, 

Τελωνείο. 

- - ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 ζωσ 2 

θμζρεσ. 
3 

5. 

Αποςτολι 

δικαιολογθτικϊν ςτο 

Τελωνείο ελζγχου για 

τθν ζκδοςθ άδειασ 

Φορολογικισ 

αποκικθσ. 

Θ αρμόδια Τελωνειακι αρχι 

διαβιβάηει ςτο αρμόδιο Τελωνείο για 

τθν ζκδοςθ άδειασ Φορολογικισ 

Αποκικθσ τα δικαιολογθτικά που 

κρίνονται απαραίτθτα για τον ζλεγχο 

των προχποκζςεων για τθν ζκδοςθ 

τθσ άδειασ   Φορολογικισ αποκικθσ. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι  Θεςςαλονίκθσ- 

Τμιμα Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ.   ι 

Τελωνείο Ρατρϊν, 

Καβάλασ, Βόλου, όδου, 

Κζρκυρασ, Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ και Σφρου – το 

Τμιμα που χειρίηεται 

κζματα Ε.Φ.Κ.,  ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του  

οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

- 

Αρμόδιο, για 

τθν ζκδοςθ 

τθσ άδειασ 

φορολογικισ 

αποκικθσ, 

Τελωνείο. 

 

Διαβίβαςθ 

δικαιολο-

γθτικϊν. 

- ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 ζωσ 2 

θμζρεσ. 
4 
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τθσ επιχείρθςθσ του 

αποκθκευτι. 

6. 
Αποδοχι και ζλεγχοσ  

εγγφθςθσ.  

Το αρμόδιο Τελωνείο για τθν ζκδοςθ 

τθσ άδειασ Φορολογικισ αποκικθσ 

ενθμερϊνει ςχετικά, με κάκε 

πρόςφορο τρόπο, τθν αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ άδειασ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι Τελωνειακι Αρχι, θ 

οποία ελζγχει και ςτθ ςυνζχεια 

αποδζχεται τθν προβλεπόμενθ 

εγγφθςθ,  θ οποία υποβάλλεται από 

τον ςυναλλαςςόμενο. (ςχετικό το 

βιμα 4.). 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ- 

Τμιμα Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ.   ι 

Τελωνείο Ρατρϊν, 

Καβάλασ, Βόλου, όδου, 

Κζρκυρασ, Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ και Σφρου – το 

Τμιμα που χειρίηεται 

κζματα Ε.Φ.Κ.,  ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του  

οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

τθσ επιχείρθςθσ του 

αποκθκευτι. 

ΟΧΙ 

Ο ςυναλλας-

ςόμενοσ. 

 

Εγγυθτικι 

Επιςτολι. 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ/υπόδειγμα 

παραρτιματοσ ΙV τθσ  

αρικ. ΔΕΦΚ Φ 

1116601 ΕΞ 2017/31-

07-2017 απόφαςθσ. 

1 ζωσ 2 

θμζρεσ. 
5 

7. 

 Ζκδοςθ άδειασ 

εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι. 

 Εκδίδεται θ άδεια εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι μζςω ICISnet.         

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

Αττικισ ι  Θεςςαλονίκθσ- 

Τμιμα Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ.  ι 

Τελωνείο Ρατρϊν, 

Καβάλασ, Βόλου, όδου, 

Κζρκυρασ, Θρακλείου, 

Μυτιλινθσ και Σφρου – το 

Τμιμα που χειρίηεται 

κζματα Ε.Φ.Κ.,  ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του  

οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

τθσ επιχείρθςθσ του 

αποκθκευτι. 

 

ΟΧΙ 
Ο ςυναλλας-

ςόμενοσ. 

Άδεια 

Εγκεκριμζνου 

Αποκθκευτι. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ/υπόδειγμα 

παραρτιματοσ ΙΙ τθσ 

αρικ. ΔΕΦΚ Φ 

1116601 ΕΞ 2017/31-

07-2017 απόφαςθσ. 

1 θμζρα. 6 

        

Σφνολο 

Χρόνου 

16 ζωσ 24  θμζρεσ 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 

δεν είναι εφικτό να προςδιοριςτεί με απόλυτθ 

ακρίβεια, γιατί εξαρτάται από πολλοφσ 

παράγοντεσ, όπωσ, θ διαβίβαςθ των 

δικαιολογθτικϊν, θ αυτοψία του χϊρου, κακϊσ 

και το γεγονόσ ότι ίςωσ, προκφψει θ λιψθ 

πρόςκετων μζτρων, κλπ. 
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4.4 Αποςτολι προϊόντων Ε.Φ.Κ. που ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ και αποςτζλλονται ςε άλλο Κ-Μ υπό τθν κάλυψθ του Απλουςτευμζνου Συνοδευτικοφ  Διοικθτικοφ Εγγράφου 

(Α.Σ.Δ.Ε) του  ΚΑΝ. 3649/1992 και επιςτροφι του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ  που αναλογεί ςτα προϊόντα αυτά. 

            

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)   
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρα 57 και 66 του ν. 2960/2001 (Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ 

Κϊδικασ», 
2) αρικ. Τ. 8612/2439/30-12-1992 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 

778) «Διαδικαςία παραλαβισ και αποςτολισ προϊόντων που ζχουν τεκεί 
ςε ανάλωςθ κατ’ εφαρμογι του άρκρου 5 του Νομοςχεδίου ‘’εναρμόνιςθ 
προσ το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικοφ κακεςτϊτοσ των 
πετρελαιοειδϊν προϊόντων, αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν και 
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν‘’ », 

3) άρκρο 34 παρ. 2τθσ  Οδθγίασ 2008/118/ΕΚ (EEL 9/14-01-2009),  
4) Καν. (ΕΟΚ) αρικμ. 3649/1992  τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 1992 « 

ςχετικά με απλουςτευμζνο ςυνοδευτικό ζγγραφο για τθν ενδοκοινοτικι 
κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ για τα 
οποία ζχει καταβλθκεί φόροσ και τα οποία ζχουν διατεκεί ςτθν 
κατανάλωςθ ςτο κράτοσ μζλοσ αποςτολισ», 

5) αρικ. ΔΕΦΚ 5022582 ΕΞ 2010/28-05-2010 εγκφκλιοσ  του Γενικοφ 
Γραμματζα Φορολογικϊν και Τελωνειακϊν Θεμάτων «Οδθγίεσ για τθν 
ζναρξθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ EMCS τθν 1θ Ιουνίου 2010», 

6) αρικ. ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010/27-12-2010 εγκφκλιοσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομικϊν  «Οδθγίεσ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Φάςθσ 2 
Λειτουργικό Στάδιο 1 (Phase 2-FS1) του Συςτιματοσ EMCS τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2011», 

7) αρικ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 εγκφκλιοσ του Γενικοφ 
Διευκυντι Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Οδθγίεσ για τθν λειτουργία του 
υποςυςτιματοσ Ε.Φ.Κ. ςτο ICISnet»,  

8) αρικ. ΔΕΦΚΦ Β 5015203 ΕΞ 2015/16-07-2015 τθσ Διεφκυνςθσ Ε.Φ.Κ.& 
Φ.Ρ.Α. «Ενδοκοινοτικι διακίνθςθ προϊόντων Ε.Φ.Κ. (κραςιϊν) με Α.Σ.Δ.Ε. 
ςτα πλαίςια του Καν. (ΕΕ) αρικμ. 389/12», 

9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

10) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Δ.Ε.Φ.Κ.& Φ.Ρ.Α.)   

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου υποβάλλεται θ διλωςθ για τθν 
αποςτολι των προϊόντων που ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ.  

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Αποςτολι προϊόντων Ε.Φ.Κ. που ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ και αποςτζλλονται ςε 
άλλο Κ-Μ υπό τθν κάλυψθ του Απλουςτευμζνου Συνοδευτικοφ Διοικθτικοφ 
Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.)  του Καν. 3649/1992 και επιςτροφι του Ειδικοφ Φόρου 
Κατανάλωςθσ που αναλογεί ςτα προϊόντα αυτά. 

 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Διαςφάλιςθ τθσ καταβολισ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων κατά τθν αποςτολι 
προϊόντων Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ που ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ.    

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

 α) Διαςφάλιςθ τθσ καταβολισ του αναλογοφντοσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ  
και λοιπϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων κατά τθν αποςτολι των προϊόντων. 
β) Διαςφάλιςθ του ορκοφ υπολογιςμοφ του αναλογοφντοσ Ειδικοφ Φόρου 
Κατανάλωςθσ  και λοιπϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων. 
γ) Διευκόλυνςθ διεξαγωγισ του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου. 
δ) Τελωνειακι επιτιρθςθ προϊόντων υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ.  τα οποία ζχουν τεκεί 
ςε ανάλωςθ. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Διαδικαςία αποςτολισ των  προϊόντων Ε.Φ.Κ. που ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ και αποςτζλλονται ςε άλλο Κ-Μ υπό τθν κάλυψθ του 
Απλουςτευμζνου Συνοδευτικοφ Διοικθτικοφ Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) του Καν. 
3649/1992 ςφμφωνα με τθν Τ. 8612 / 2439/30-12-1992 απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν. 

 

  
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1.101 φορζσ  κατά το ζτοσ 2019. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-
μενεσ 

Εξωτερικζσ 
τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 
Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαιτ-
οφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1 

Ραραλαβι και ζλεγχοσ 
κατάκεςθσ διλωςθσ, 
βεβαίωςθσ ι 
οποιουδιποτε 
εγγράφου  τθσ αρμόδιασ 
αρχισ του Κράτουσ-
Μζλουσ προοριςμοφ 
με το οποίο 
αποδεικνφεται θ  
πρόκεςθ παραλαβισ 
των προϊόντων Ε.Φ.Κ 
από τον παραλιπτθ. 

Ραραλαβι κεωρθμζνων αντιγράφων τθσ  
διλωςθσ, βεβαίωςθσ ι οποιουδιποτε 
εγγράφου τθσ αρμόδιασ αρχισ  του Κ-Μ 
προοριςμοφ,  με το οποίο αποδεικνφεται θ 
πρόκεςθ παραλαβισ των προϊόντων Ε.Φ.Κ 
από τον  παραλιπτθ.  
Τα εν λόγω ζγγραφα  προςκομίηονται από 
το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που πρόκειται 
να προβεί ςτθν αποςτολι προϊόντων  Ε.Φ.Κ. 
που ζχουν φορολογθκεί ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
αποςτολι των προϊόντων - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 
Τμιμα που χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν. 

 
- 

Αρμόδια 
Τελωνειακι 

Αρχι. 
- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 30 λεπτά. - 

2 

Ραραλαβι  εντφπου    
Απλουςτευμζνου 
Συνοδευτικοφ 
Διοικθτικοφ Εγγράφου 
(Α.Σ.Δ.Ε.) και 
δικαιολογθτικϊν. 

Ραραλαβι του     Απλουςτευμζνου 
Συνοδευτικοφ Διοικθτικοφ Εγγράφου 
(Α.Σ.Δ.Ε.)  του Καν. 3649/1992 το οποίο ζχει 
ςυμπλθρωκεί και προςκομίηεται από το 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο που  προτίκεται 
να αποςτείλει ςε άλλο Κ-Μ προϊόντα Ε.Φ.Κ. 
τα οποία ζχουν φορολογθκεί ςτο εςωτερικό 
τθσ χϊρασ. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
αποςτολι των προϊόντων - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 
Τμιμα που χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν. 

- 
Αρμόδια 

Τελωνειακι 
Αρχι. 

Α.Σ.Δ.Ε. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 30 λεπτά. 1 

3 
Ζλεγχοσ 
δικαιολογθτικϊν. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει ςτον 
ζλεγχο των προβλεπόμενων 
δικαιολογθτικϊν (τιμολόγιο κ.λ.π) και  
καταχωρεί θλεκτρονικά το Α.Σ.Δ.Ε ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα  ICISNET. 

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 
βρίςκονται οι χϊροι όπου 

κα πραγματοποιθκεί θ 
αποςτολι των προϊόντων - 

Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 
Τμιμα που χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν  
Φορολογιϊν. 

- 
Αρμόδια 

Τελωνειακι 
Αρχι. 

_ ΟΧΙ ΝΑΙ OXI 30 λεπτά. 1,2. 
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4 

Ραραλαβι  αίτθςθσ για 
τθν επιςτροφι του 
Ειδικοφ φόρου 
Κατανάλωςθσ 
(Ε.Φ.Κ.) προϊόντων που 
ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ 
ςτθ χϊρα μασ και 
αποςτζλλονται ςε άλλο 
Κράτοσ-Μζλοσ. 

Ραραλαβι αίτθςθσ για τθν επιςτροφι του  
Ε.Φ.Κ. θ οποία υποβάλλεται ςτο αρμόδιο 
Τελωνείο ςτο οποίο ζχει καταβλθκεί ο 
Ε.Φ.Κ. από τον αποςτολζα των προϊόντων, 
πριν τθν αποςτολι τουσ  ςτο Κ-Μ 
προοριςμοφ. Με τθν εν  λόγω αίτθςθ 
ςυνυποβάλλεται  αντίγραφο  του 
τελωνειακοφ παραςτατικοφ και διπλότυπο 
καταβολισ φόρου. 
Εφόςον ο αποςτολζασ δεν είναι το ίδιο 
πρόςωπο το οποίο ζχει καταβάλει τον φόρο 
δεν δικαιοφται επιςτροφισ του Ε.Φ.Κ. 

Θ Τελωνειακι Αρχι ςτθν 
οποία καταβλικθκε ο Ε. 
Φ.Κ. για προϊόντα που 

ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ 
ςτθ χϊρα μασ και 

αποςτζλλονται ςε άλλο Κ-
Μ. 

- 
Αρμόδια 

Τελωνειακι 
Αρχι. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 15 λεπτά. 1,2,3. 

5 

Καταχϊρθςθ αίτθςθσ 
για τθν   επιςτροφι του 
Ειδικοφ φόρου 
Κατανάλωςθσ 
(Ε.Φ.Κ.). 

Καταχϊρθςθ τθσ αίτθςθσ για  τθν   
επιςτροφι του Ε.Φ.Κ.,  ςε ειδικό βιβλίο που 
τθρείται ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι.  

Θ Τελωνειακι Αρχι ςτθν 
οποία καταβλικθκε ο Ε. 
Φ. Κ. για προϊόντα που 

ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ 
ςτθ χϊρα μασ και 

αποςτζλλονται ςε άλλο Κ-
Μ 

-Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 
Τμιμα που χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν . 

- 
Αρμόδια 

Τελωνειακι 
Αρχι. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 10 λεπτά. 1,2,3,4. 

6 
Ραραλαβι αντιτφπου 
του Α.Σ.Δ.Ε.  

Ραραλαβι του προςκομιςκζντοσ αντιτφπου 
του Α.Σ.Δ.Ε. , εντόσ  προκεςμίασ πζντε (5) 
μθνϊν από τθν θμερομθνία  κατάκεςθσ τθσ 
αίτθςθσ για τθν επιςτροφι του Ε.Φ.Κ., από 
τον  αποςτολζα που  οφείλει να το 
προςκομίςει ςυμπλθρωμζνο από τον 
παραλιπτθ των προϊόντων και πρζπει να 
ςυνοδεφεται: α) από ζγγραφο που 
πιςτοποιεί τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ 
καταβολισ του φόρου ςτο κράτοσ μζλοσ 
προοριςμοφ των προϊόντων ι  
β) από ειδικι διλωςθ κεωρθμζνθ από τθν 
αρμόδια αρχι του Κ-Μ προοριςμοφ με τον 
αρικμό και τθν θμερομθνία  του 
διπλοτφπου καταβολισ του φόρου και τθν 
θμερομθνία αποδοχισ τθσ διλωςθσ. 

Θ Τελωνειακι Αρχι ςτθν 
οποία κατατζκθκε το 
Α.Σ.Δ.Ε. κακϊσ και θ 

Τελωνειακι Αρχι ςτθν 
οποία καταβλικθκε ο Ε. 
Φ. Κ. (ςε περίπτωςθ που 

πρόκειται για δφο 
διαφορετικζσ Τελωνειακζσ 
Αρχζσ)  για προϊόντα που 
ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ 

ςτθ χϊρα μασ και 
αποςτζλλονται ςε άλλο Κ-

Μ 
- Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

Τμιμα που χειρίηεται τα 
κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν. 

- 
Αρμόδιεσ 

Τελωνειακζσ 
Αρχζσ. 

Α.Σ.Δ.Ε. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 30 λεπτά. 1,2,3,4,5. 
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7 
Ζκδοςθ απόφαςθσ 
Επιςτροφισ του 
καταβλθκζντοσ Ε.Φ.Κ.  

 Ζλεγχοσ, από τον αρμόδιο υπάλλθλο, των 
ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ που ζχει κατατεκεί 
για τθν επιςτροφι του Ε.Φ.Κ, των    
προςκομιηόμενων δικαιολογθτικϊν  και 
ζκδοςθ τθσ ςχετικισ περί επιςτροφισ 
απόφαςθσ μζςω του πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ  ICISNET. 

Θ Τελωνειακι Αρχι ςτθν  
οποία καταβλικθκε ο 
Ε.Φ.Κ -Τμιμα Ειδικϊν 
Φόρων Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν. 

- 
Αρμόδια 

Τελωνειακι 
Αρχι. 

Απόφαςθ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 60 λεπτά. 
1,2,3,4,5 

και 6. 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

3 ϊρεσ και 25 λεπτά ι  

205 λεπτά    (Ο 

ςυνολικόσ χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ δεν είναι 

δυνατόν  να 

προςδιοριςτεί με 

απόλυτθ ακρίβεια ί 

κακόςον για τθν 

επιςτροφι του Ε.Φ.Κ. 

ςτον αποςτολζα των 

προϊόντων (βιματα 4 

ζωσ 7)  υπάρχει 

προκεςμία (5) πζντε 

μθνϊν για τθν 

προςκόμιςθ του 

επιςτρεπτζου αντιτφπου 

Α.Σ.Δ.Ε.) 
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4.5 Αποδοχι και ζλεγχοσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.)  για τθ βεβαίωςθ και τθν είςπραξθ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και των λοιπϊν 

ςυνειςπραττόμενων φορολογικϊν επιβαρφνςεων που  αναλογοφν ςτθν αικυλικι αλκοόλθ και ςτα αλκοολοφχα ποτά και προϊόντα που τίκενται ςε ανάλωςθ 

           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 

1) Άρκρα 109 και 110 του ν. 2960/2001 (Αϋ265) «Εκνικόσ 

Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

2)  αρικ. Δ758/397/05-06-2002 (Βϋ713) απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Διαδικαςία 

βεβαίωςθσ και είςπραξθσ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ, 

του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ και των δικαιωμάτων υπζρ 

τρίτων, που αναλογοφν ςτθν εξερχόμενθ από Φορολογικζσ 

Αποκικεσ αλκοόλθ και αλκοολοφχα προϊόντα»,  

3)  αρικ. Φ. 254/167/22-03-2001 (Βϋ356) απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν “Κακιζρωςθ εντφπου με τθν 

ονομαςία «ΔΘΛΩΣΘ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΡΩΝ ΦΟΟΛΟΓΙΩΝ»”, 

4)  Εγκφκλιεσ διαταγζσ του Υπουργείου Οικονομικϊν: 

α) αρικ. Φ. 812/570/24-10-2002 «Ραρζχονται 

διευκρινίςεισ», 

β) αρικ. ΔΕΦΚ 5041345ΕΞ2013 /28-11-2013 (ΑΔΑ: 

ΒΛ1ΔΘ:ΘΔΟ) «Οδθγίεσ για τθ λειτουργία του 

υποςυςτιματοσ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ  ςτο 

ICISnet», 

5) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), 

όπωσ ιςχφει και  

6) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) 

απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.). 

 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Τελωνείο 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Αποδοχι και ζλεγχοσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.)  για τθ βεβαίωςθ και 
τθν είςπραξθ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και των λοιπϊν ςυνειςπραττόμενων 
φορολογικϊν επιβαρφνςεων που  αναλογοφν ςτθν αικυλικι αλκοόλθ και ςτα αλκοολοφχα 
ποτά και προϊόντα που τίκενται ςε ανάλωςθ. 

 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Θ διαςφάλιςθ τθσ  είςπραξθσ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ και  των λοιπϊν 
ςυνειςπραττόμενων φορολογικϊν επιβαρφνςεων που αναλογοφν ςτθν αικυλικι αλκοόλθ και 
ςτα αλκοολοφχα ποτά και  αλκοολοφχα προϊόντα που υπόκεινται ςε ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ. 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ διακρίβωςθ  τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. με τα  απαραίτθτα ςτοιχεία  
για τον ορκό υπολογιςμό του Ε.Φ.Κ. και των λοιπϊν  φορολογικϊν επιβαρφνςεων. 
β) Θ διαςφάλιςθ του ορκοφ υπολογιςμοφ του Ε.Φ.Κ. και των λοιπϊν φορολογικϊν 
επιβαρφνςεων.  
γ) Θ διαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ του Ε.Φ.Κ. και των λοιπϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων. 

 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Αποδοχι και ζλεγχοσ  Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.) για τθ Βεβαίωςθ και 
Είςπραξθ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων που  αναλογοφν ςτθν αικυλικι αλκοόλθ και ςτα 
αλκοολοφχα ποτά και προϊόντα κατά τθ κζςθ αυτϊν ςε ανάλωςθ.  

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
 20.000 Δθλϊςεισ Ε.Φ.Κ. ανά ζτοσ, περίπου. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλε-

κόμενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ 

ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυπο-

ποιθ-

μζνο 

1. 

 

 

 

Αποδοχι Διλωςθσ Ε.Φ.Κ.  

και απόδοςθ αρικμοφ  

Movement/Master 

Reference Number (MRN). 

 

 

Αποδοχι τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.), θ οποία 

υποβάλλεται  θλεκτρονικά από τον 

ςυναλλαςςόμενο, κατόπιν αυτόματου 

διαςταυρωτικοφ ελζγχου ωσ  προσ τα 

υποχρεωτικά πεδία και  τα πεδία που 

διαλειτουργοφν με άλλα υποςυςτιματα (π.χ. 

εγγυιςεων). 

Απόδοςθ μοναδικοφ αρικμοφ καταχϊριςθσ 

(MRN) τθσ διλωςθσ από το ςφςτθμα ICISnet 

και εμφάνιςθ αυτισ με τθν ζνδειξθ 

«καταχωρθμζνθ». 

Σφςτθμα 

(ICISnet). 
- 

Επιτθδευ-

ματίεσ,  

Επιχειριςεισ, 

Νομικά 

Ρρόςωπα. 

Διλωςθ 

Ειδικοφ 

Φόρου 

Κατανά-

λωςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. - 

2. 

Ανάλυςθ Κινδφνου τθσ 

Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. από το 

ςφςτθμα και εμφάνιςθ 

αυτισ προσ δρομολόγθςθ 

ςτθν οκόνθ (Dashboard) του  

αρμόδιου Ρροϊςταμζνου 

Τμιματοσ. 

Αυτόματθ ανάλυςθ κινδφνου των ςτοιχείων 

τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. από το ςφςτθμα και 

κατάταξθ αυτισ, ανάλογα με τον βακμό 

επικινδυνότθτασ, είτε για ζλεγχο εγγράφων, 

είτε για φυςικό ζλεγχο. Ενθμζρωςθ του 

ςυναλλαςςομζνου για τθν απόφαςθ ελζγχου, 

μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ, προκειμζνου 

να προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά.  

Εμφάνιςθ τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. ςτθν οκόνθ 

(Dashboard) του Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι του Τμιματοσ που 

χειρίηεται τα κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν Τελωνείου Αϋ τάξεωσ ι 

Τελωνείου Βϋ ι Γϋ τάξεωσ, αντίςτοιχα, προσ 

ανάκεςθ του ελζγχου ςε υπάλλθλο – ελεγκτι. 

Σφςτθμα 

(ICISnet). 

 

- 

Επιτθδευματίεσ 

Επιχειριςεισ 

Νομικά 

Ρρόςωπα. 

- - ΝΑΙ - Αμζςωσ. 1 
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3. 

Ανάκεςθ ελζγχου τθσ 

Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. ςε αρμόδιο 

Τελωνειακό υπάλλθλο. 

Ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ δρομολογεί το 

παραςτατικό ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

υπαλλιλουσ - ελεγκτζσ του Τμιματοσ Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι του Τμιματοσ που χειρίηεται 

τα κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν Φορολογιϊν 

Τελωνείου Αϋ τάξεωσ ι του Τελωνείου Βϋ 

τάξεωσ ι του Τελωνείου Γϋ τάξεωσ, 

αντίςτοιχα, με τθν ζκδοςθ ςχετικισ εντολισ 

ελζγχου, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ 

ανάλυςθσ κινδφνου. Θ Διλωςθ Ε.Φ.Κ. 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ (Dashboard) του 

ελεγκτι ςε κατάςταςθ «υπό ζλεγχο». 

Τελωνείο Αϋ 

τάξεωσ - Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 

Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 

Τμιμα που 

χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 

Τελωνείο Βϋ ι Γϋ 

τάξεωσ, 

αντίςτοιχα. 

- - - - - - 5  λεπτά. 1 και 2. 

4. 

Ζλεγχοσ τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. 

(Δ.Ε.Φ.Κ.) και καταχϊριςθ 

των αποτελεςμάτων 

ελζγχου. 

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ -ελεγκτισ  προβαίνει 

ςε ζλεγχο με βάςθ τθν εντολι ελζγχου, ιτοι: 

α) προκειμζνου για ζλεγχο εγγράφων, ςε 

επαλικευςθ των δθλωκζντων ςτοιχείων τθσ 

Δ.Ε.Φ.Κ., κακϊσ και ςτον ζλεγχο  του ορκοφ 

υπολογιςμοφ των φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων με βάςθ τα προςκομιςκζντα 

από τον υπόχρεο δικαιολογθτικά, 

β) προκειμζνου για φυςικό ζλεγχο, ςε 

επαλικευςθ των δθλωκζντων ςτοιχείων τθσ 

Δ.Ε.Φ.Κ., με βάςθ τα προςκομιςκζντα από τον 

υπόχρεο δικαιολογθτικά, ςτθν επαλικευςθ 

των εμπορευμάτων και ςτον ζλεγχο  του 

ορκοφ υπολογιςμοφ των φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων. 

Τελωνείο Αϋ 

τάξεωσ - Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 

Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 

Τμιμα που 

χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 

Τελωνείο Βϋ ι Γϋ 

τάξεωσ, 

αντίςτοιχα. 

- - - - ΝΑΙ - 

Αναλόγωσ 

του είδουσ 

του ελζγχου 

και τθσ 

ελεγχόμενθσ 

ποςότθτασ, 

από 30 λεπτά 

ζωσ 2 ϊρεσ. 

1 ζωσ 3. 

5. 
Δθμιουργία Εντολισ 

Ρλθρωμισ. 

Ο ελεγκτισ (ςτθν περίπτωςθ περιςςότερων 

ελεγκτϊν, θ ενζργεια γίνεται από ζναν εξ' 

αυτϊν) καταχωρίηει τα αποτελζςματα 

ελζγχου ςτο ςφςτθμα ICISnet και θ Δ.Ε.Φ.Κ. 

εμφανίηεται ςε κατάςταςθ «υπό πλθρωμι». 

Τελωνείο Αϋ 

τάξεωσ - Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 

Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 

Τμιμα που 

χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και 

- - - - - - - 3 
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Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 

Τελωνείο Βϋ ι Γϋ 

τάξεωσ, 

αντίςτοιχα. 

6. 

Θλεκτρονικι προϊκθςθ τθσ 

Διλωςθσ Ε.Φ.Κ., μζςω του 

ςυςτιματοσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςχετικοφ ελζγχου 

και τθν καταχϊριςθ των αποτελεςμάτων 

αυτοφ από τον αρμόδιο υπάλλθλο – ελεγκτι, 

θ διλωςθ: 

α) ςε περίπτωςθ πλθρωμισ με μετρθτά 

προωκείται θλεκτρονικά  με τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ, μζςω του ςυςτιματοσ ςτο 

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ι ςτο Τμιμα 

που χειρίηεται τα κζματα του Τμιματοσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Τελωνείου Αϋ τάξεωσ  

ι ςτο Τελωνείο Βϋ τάξεωσ, αντίςτοιχα και ο 

ςυναλλαςςόμενοσ ενθμερϊνεται μζςω του 

ςυςτιματοσ για το οφειλόμενο ποςό, 

β) ςε περίπτωςθ θλεκτρονικισ πλθρωμισ 

δθμιουργείται από το ICISnet θ ςχετικι 

ταυτότθτα οφειλισ, θ οποία είναι ανακτιςιμθ 

από τον ςυναλλαςςόμενο μζςω τθσ επιλογισ 

«Θλεκτρονικζσ Ρλθρωμζσ». 

Σφςτθμα 

(ICISnet), 

αυτόματα. 

- - - - ΝΑΙ - Αμζςωσ. 3 ζωσ 5. 

7α. 

Είςπραξθ των φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων (φυςικι 

πλθρωμι) και ζκδοςθ 

αποδεικτικοφ είςπραξθσ. 

Σε περίπτωςθ φυςικισ πλθρωμισ ςτο Τμιμα 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ι ςτο Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα του Τμιματοσ 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Τελωνείου Αϋ τάξεωσ 

ι ςτο Τελωνείο Βϋ τάξεωσ, αντίςτοιχα, ο 

αρμόδιοσ υπάλλθλοσ (ταμίασ) ειςπράττει το 

ςυνολικό ποςόν τθσ Δ.Ε.Φ.Κ., εκδίδοντασ το 

ςχετικό αποδεικτικό είςπραξθσ και 

επικυρϊνοντασ τθν πλθρωμι. Θ Δ.Ε.Φ.Κ. 

εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα ςε κατάςταςθ 

«οριςτικοποιθμζνθ». 

Τελωνείο Αϋ 

τάξεωσ - Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα 

κζματα τθσ 

είςπραξθσ ι 

Τελωνείο Βϋ ι  Γϋ 

τάξεωσ, 

αντίςτοιχα. 

- 

Επιτθδευ-

ματίεσ,  

Επιχειριςεισ, 

Νομικά 

Ρρόςωπα. 

- - ΝΑΙ - 10 λεπτά. 5 

7β. 

Είςπραξθ των φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων (μζςω του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ) και 

ζκδοςθ αποδεικτικοφ 

είςπραξθσ. 

Σε περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί ωσ τρόποσ 

εξόφλθςθσ θ θλεκτρονικι πλθρωμι, ο 

ςυναλλαςςόμενοσ αντλεί από το υποςφςτθμα 

«Θλεκτρονικζσ Ρλθρωμζσ» του ICISnet τθν 

ταυτότθτα θλεκτρονικισ πλθρωμισ τθσ 

Δ.Ε.Φ.Κ., καταβάλλει εξ αποςτάςεωσ μζςω 

Συναλλας-

ςόμενοσ. 
- 

Επιτθδευ-

ματίεσ,  

Επιχειριςεισ, 

Νομικά 

Ρρόςωπα. 

- - - - 

Εντόσ τθσ 

θμζρασ 

δθμιουργίασ 

τθσ εντολισ 

πλθρωμισ. 

5 
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του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ το οφειλόμενο 

ποςόν και εκτυπϊνει από το θλεκτρονικό 

περιβάλλον ICISnet το ςχετικό αποδεικτικό 

είςπραξθσ. Με τθν ενθμζρωςθ του 

ςυςτιματοσ ICISnet από τθν τράπεηα 

πλθρωμισ, θ Δ.Ε.Φ.Κ. οριςτικοποιείται. 

8. 
Οριςτικοποίθςθ 

Ραραςτατικοφ. 

Με τθν είςπραξθ του Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ, κακϊσ και των λοιπϊν 

Φορολογικϊν επιβαρφνςεων που αναλογοφν 

ςτα αλκοολοφχα ποτά και ςτθν αικυλικι 

αλκοόλθ, που τίκενται ςε ανάλωςθ, το 

αποδεικτικό είςπραξθσ οριςτικοποιείται. 

Τελωνείο Αϋ 

τάξεωσ - Τμιμα 

Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 

ι Τμιμα που 

χειρίηεται τα 

κζματα τθσ 

είςπραξθσ ι 

Τελωνείο Βϋ ι  Γϋ 

τάξεωσ, 

αντίςτοιχα. 

- 

Επιτθδευματίεσ 

Επιχειριςεισ 

Νομικά 

Ρρόςωπα. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 6 και 7. 

9. Ζκδοςθ άδειασ παράδοςθσ. 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ του 

αποδεικτικοφ είςπραξθσ εκδίδεται άδεια 

παράδοςθσ από το υποςφςτθμα του Trader, θ 

οποία μπορεί να εκτυπωκεί από τον ίδιο τον 

ςυναλλαςςόμενο. 

Τελωνείο -

Σφςτθμα 

(ICISnet). 

- 

Επιτθδευματίεσ 

Επιχειριςεισ 

Νομικά 

Ρρόςωπα. 

- ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 8 

        

Σφνολο 

Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ δεν μπορεί να κακοριςκεί 

ακριβϊσ, δεδομζνου ότι εξαρτάται από 

πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ από το 

είδοσ του ελζγχου (εγγράφων ι 

φυςικοφ), από τθ φφςθ και τθν 

ποςότθτα των ελεγχόμενων ειδϊν, κλπ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, θ διαδικαςία 

ολοκλθρϊνεται εντόσ οκταϊρου 

(πλθρωμι με μετρθτά) ι εντόσ 

εικοςιτετραϊρου (θλεκτρονικι 

πλθρωμι). 
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4.6 Λειτουργία μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων) (Χοριγθςθ άδειασ απόςταξθσ) 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διεφκυνςθ Τελωνείων & Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Νόμοσ 2960/2001 (Αϋ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» και ειδικότερα, το άρκρο 82 
αυτοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

2) ν. 2969/2001 (Αϋ 281) «Αικυλικι αλκοόλθ και αλκοολοφχα προϊόντα», όπωσ ιςχφει, 
3) Εγκφκλιοι του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν: 

 α) Φ.516/295/11-09-1997  «Ραροχι οδθγιϊν για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του εφάπαξ και 
κατ’ αποκοπιν επιβλθκζντοσ φόρου ςτο τςίπουρο ι τςικουδιά και τθ λειτουργία των 
αμβίκων των διιμερων οινοπνευματοποιϊν Α’ κατθγορίασ» (ιςχφει κατά το μζροσ που δεν 
ζρχεται ςε αντίκεςθ με τον ν.2969/2001), 

 β) Φ.588/332/17-10-1997 «Ραρζχονται διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία των αμβίκων 
των διιμερων Οινοπνευματοποιϊν Α’ Κατθγορίασ» (ιςχφει κατά το μζροσ που δεν ζρχεται 
ςε αντίκεςθ με τον ν.2969/2001), 

 γ)  Φ.774/534/15-09-1988 «Ραροχι οδθγιϊν για τθ λειτουργία των αμβίκων των Διιμερων 
Οινοπνευματοποιϊν Α’ Κατθγορίασ» (ιςχφει κατά το μζροσ που δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ 
με τον ν.2969/2001) και   

 δ) Φ.787/477/10-08-1999 «Ραροχι οδθγϊν για τθ λειτουργία του κακεςτϊτοσ των αμβίκων 
των Διιμερων Οινοπνευματοποιϊν Α’ Κατθγορίασ» (ιςχφει κατά το μζροσ που δεν ζρχεται 
ςε αντίκεςθ με τον ν.2969/2001). 

4) Φ.1139/608/05-08-2008 εγκφκλιοσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Λειτουργία αμβίκων μικρϊν 
αποςταγματοποιϊν» (ιςχφει, μόνο, ωσ προσ τισ δφο πρϊτεσ παραγράφουσ τθσ). 

5) ΔΕΦΚ 5038237 ΕΞ 2010/13-09-2010 εγκφκλιοσ  του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου 
Οικονομικϊν «Ραροχι οδθγιϊν για τθ λειτουργία του κακεςτϊτοσ των μικρϊν 
αποςταγματοποιϊν (διιμερων)». 

6) ΔΕΦΚΓ 5022241 ΕΞ 2014/19-09-2014 (ΑΔΑ: 6ΣΡΨΘ-2ΙΘ) εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (ΓΔΤ&ΕΦΚ) «Κακεςτϊσ λειτουργίασ των μικρϊν 
αποςταγματοποιϊν», 

7) ΔΕΦΚΦ Β 1160300 ΕΞ 2018/30-10-2018 (ΑΔΑ: 65ΟΛ46ΜΡ3Η-ΑΩΕ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ραροχι οδθγιϊν για τθ χοριγθςθ 
αδειϊν απόςταξθσ μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων)», 

8) Φ.486/342/07-06-2002 (Βϋ 758) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν 
«Κακοριςμόσ εντφπων για τθν εφαρμογι του ν.2969/01 “Αικυλικι αλκοόλθ και αλκοολοφχα 
προϊόντα”», 

9) Φ.542/375/10-07-2002 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 
«Κοινοποίθςθ ΑΥΟ «Κακοριςμόσ εντφπων για τθν εφαρμογι του ν.2969/01», 

10) Ε.2156/02-10-2020 (ΑΔΑ:6Ξ0Σ46ΜΡ3Η-ΡΞΑ)Εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
«Ραρζχονται οδθγίεσ αναφορικά με το κακεςτϊσ λειτουργίασ των μικρϊν 
αποςταγματοποιϊν (διιμερων)»,   

11) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 
4389/2016 (Αϋ94), όπωσ ιςχφει και 

12) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 

  
 

 
 

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ  (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 
(Φ.Ρ.Α.)  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 Τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
άμβικασ όπου κα διενεργθκεί θ απόςταξθ. 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια. 

 

  
 

    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Λειτουργία μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων) 
(Χοριγθςθ άδειασ απόςταξθσ).  

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ διαςφάλιςθ τθσ  καταβολισ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων για το 
παραγόμενο από τουσ μικροφσ αποςταγματοποιοφσ (διιμερουσ) προϊόν 
απόςταξθσ και θ αποφυγι καταςτρατθγιςεων. 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ διαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων για το 
παραγόμενο από τουσ μικροφσ αποςταγματοποιοφσ (διιμερουσ) προϊόν 
απόςταξθσ. 
β) Θ αποφυγι παράνομθσ παραγωγισ αικυλικισ αλκοόλθσ. 
γ) Θ διακρίβωςθ τθσ ακριβοφσ ποςότθτασ του παραγόμενου προϊόντοσ.  

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ ςτουσ αμπελοκαλλιεργθτζσ ι ςτουσ 
παραγωγοφσ των άλλων επιτρεπόμενων υλϊν, που ορίηονται ςτθν παρ. 2 
του άρκρου 7Ε του ν. 2969/2001, για τθν απόςταξθ των πρϊτων υλϊν 
παραγωγισ τουσ ςε απλοφσ χάλκινουσ άμβικεσ χωρθτικότθτασ μζχρι 130 
λίτρων ι ςε πιλινουσ άμβικεσ χωρθτικότθτασ μζχρι 40 λίτρων μζςα ςε ζνα 
δίμθνο χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτθ χρονικι περίοδο, από 1θσ 
Αυγοφςτου κάκε ζτουσ ζωσ 31 Ιουλίου του επομζνου, για κάκε διμο ι 
κοινότθτα, από τον Ρροϊςτάμενο τθσ οικείασ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Εκδίδονται κατά μζςο όρο 24.500 άδειεσ απόςταξθσ ανά αποςτακτικι 
περίοδο.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 
αποτελεςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραραλαβι του 

αιτιματοσ για τον 

κακοριςμό του 

διμινου απόςταξθσ. 

Ραραλαμβάνεται το αίτθμα του 
αμπελοκαλλιεργθτι ι του 
παραγωγοφ των λοιπϊν 
επιτρεπόμενων πρϊτων υλϊν για 
τον κακοριςμό του διμινου 
απόςταξθσ.  

Αρμόδιο Τελωνείο -
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 

Τμιμα που χειρίηεται τα 
κζματα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

- - -  ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ    - -  

2. 

Υποβολι  πρόταςθσ για 

τον κακοριςμό του 

διμινου απόςταξθσ, 

ανά δθμοτικι ενότθτα 

ι και  κοινότθτα. 

Θ πρόταςθ υποβάλλεται  ςτθν οικεία 
Τελωνειακι Ρεριφζρεια για τον 
κακοριςμό του διμινου απόςταξθσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

-  

Αρμόδια 

Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια - 

Τμιμα 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν & 

Ε.Φ.Κ. 

 - ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ   -  

1 (όχι 

απαραί-

τθτα). 

3. 

Ζκδοςθ απόφαςθσ για 

τον κακοριςμό του 

διμινου απόςταξθσ. 

Εκδίδεται θ απόφαςθ που κακορίηει 
το δίμθνο χρονικό διάςτθμα μζςα 
ςτο οποίο επιτρζπεται θ απόςταξθ, θ 
οποία κοινοποιείται ςτθ Διεφκυνςθ  
Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α., για λόγουσ 
παρακολοφκθςθσ, ςτθν αρμόδια 
Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων 
(ΕΛ.Υ.Τ.) και ςτθν αρμόδια Χθμικι 
Υπθρεςία, για τον προγραμματιςμό 
των ελζγχων. 

Αρμόδια Τελωνειακι 

Ρεριφζρεια - Τμιμα 

Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν & Ε.Φ.Κ. 

-  

 Αρμόδιεσ 
Υπθρεςίεσ:  

1) Τελωνείο - 
Τμιμα Ειδικϊν 

Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα που 

χειρίηεται τα 
κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, 

αντίςτοιχα 

2) Διεφκυνςθ 

Ε.Φ.Κ.& Φ.Ρ.Α., 

3) ΕΛ.Υ.Τ. και 

4) Χθμικι 

Κακοριςμόσ 

διμινου 

απόςταξθσ. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ   -  1 και 2. 
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Υπθρεςία (Χ.Υ.). 

4. 

Κοινοποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ κακοριςμοφ 

του διμινου 

απόςταξθσ. 

Κοινοποιείται θ απόφαςθ 
κακοριςμοφ του διμινου απόςταξθσ 
ςτουσ οικείουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.), για τθν 
ενθμζρωςθ των παραγωγϊν. 

Αρμόδιο Τελωνείο- 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

 - Οικείοι Ο.Τ.Α  -  ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ    - 1 ζωσ 3. 

5. 

Αποδοχι Διλωςθσ 
Ε.Φ.Κ.  και απόδοςθ 
αρικμοφ 
Movement/Master 
Reference Number 
(MRN). 

Υποβάλλεται  θλεκτρονικά, από τον 
ςυναλλαςςόμενο, θ Διλωςθ Ειδικοφ 
Φόρου Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.), θ 
οποία, κατόπιν αυτόματου 
διαςταυρωτικοφ ελζγχου, ωσ προσ 
τα υποχρεωτικά πεδία και  τα πεδία 
που διαλειτουργοφν  με άλλα 
υποςυςτιματα (όπωσ,,  εγγυιςεων), 
γίνεται αποδεκτι. 
Αποδίδεται μοναδικόσ αρικμόσ 
καταχϊριςθσ (MRN) ςτθ διλωςθ 
από το ςφςτθμα ICISnet , θ οποία 
εμφανίηεται με τθν ζνδειξθ 
«καταχωρθμζνθ». 

Σφςτθμα (ICISnet). -  

 

Ο 

Συναλλαςςόμενοσ.  

Διλωςθ Ειδικοφ 

Φόρου 

κατανάλωςθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. - 

 6. 

Διενζργεια ανάλυςθσ 

κινδφνου τθσ Διλωςθσ 

Ε.Φ.Κ. 

Διενεργείται αυτόματα ανάλυςθ 
κινδφνου, αποδίδεται βακμόσ 
επικινδυνότθτασ ςτο παραςτατικό 
και υποδεικνφεται το είδοσ και θ 
κατθγορία ελζγχου.  

Σφςτθμα (ICISnet). - 
Ο 

Συναλλαςςόμενοσ. 
- - ΝΑΙ - Αμζςωσ. 5 

7. 
Ζκδοςθ  εντολισ 
ελζγχου. 

Εκδίδεται εντολι ελζγχου, ανάλογα 
με  τθν υπόδειξθ τθσ ανάλυςθσ 
κινδφνου (risk analysis),  είτε για 
φυςικό ζλεγχο, είτε για ζλεγχο 
εγγράφων και το παραςτατικό 
εμφανίηεται ςε κατάςταςθ «υπό 
ζλεγχο».  

Αρμόδιο Τελωνείο- 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

-  - - - - - 5  λεπτά. 5 και 6. 

8. 
Ζλεγχοσ τθσ Διλωςθσ 
Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.).  

Εμφανίηεται θ εντολι ελζγχου ςτθν 
οκόνθ  (Dashboard) του οριςκζντα 
ελεγκτι και διενεργείται ζλεγχοσ, 
ςφμφωνα με τθν εντολι ελζγχου τθσ 
διλωςθσ του μικροφ 
αποςταγματοποιοφ και των λοιπϊν 
ςυνθμμζνων εγγράφων, κακϊσ και  
ζλεγχοσ  του ορκοφ υπολογιςμοφ 
των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, με 
βάςθ τα προςκομιςκζντα από τον 
υπόχρεο δικαιολογθτικά.  

Αρμόδιο Τελωνείο - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

 - - - - ΝΑΙ  - 

Από 30 
λεπτά 
ζωσ 2 
ϊρεσ. 

5 ζωσ 7. 
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9. 
Καταχϊρθςθ 
αποτελεςμάτων 
ελζγχου. 

Καταχωροφνται τα αποτελζςματα 
του ελζγχου ςτο ςφςτθμα ICISnet και 
θ Δ.Ε.Φ.Κ. εμφανίηεται ςε κατάςταςθ 
«υπό πλθρωμι». 

Αρμόδιο Τελωνείο - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

 - - - - - - - 8 

10. 
Δθμιουργία εντολισ 
πλθρωμισ.  
 

α) Στθν περίπτωςθ που δθλωκεί ςτθ 
Δ.Ε.Φ.Κ. πλθρωμι με μετρθτά, ο 
αναλογϊν  Ε.Φ.Κ. ειςπράττεται με 
φυςικι πλθρωμι από τον υπάλλθλο 
τθσ ταμειακισ διαχείριςθσ ι από τον 
υπόλογο ταμία.  
β) ςτθν περίπτωςθ θλεκτρονικισ 
πλθρωμισ, θ καταβολι του 
αναλογοφντοσ Ε.Φ.Κ. 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα για τισ θλεκτρονικζσ 
πλθρωμζσ. 

Αρμόδιο Τελωνείο - 
Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

τθσ είςπραξθσ, 
αντίςτοιχα. 

 - - - - ΝΑΙ - Αμζςωσ. 8 και 9. 

11. 

Είςπραξθ των 
φορολογικϊν 
επιβαρφνςεων και 
ζκδοςθ αποδεικτικοφ 
είςπραξθσ. 

Ειςπράττονται  οι αναλογοφςεσ 
φορολογικζσ επιβαρφνςεισ και 
εκδίδεται το ςχετικό αποδεικτικό 
είςπραξθσ. Θ Δ.Ε.Φ.Κ. εμφανίηεται 
ςτο ςφςτθμα ςε κατάςταςθ 
«οριςτικοποιθμζνθ». 

Αρμόδιο Τελωνείο- 
Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι Τμιμα που 
χειρίηεται τα κζματα τθσ 
είςπραξθσ, αντίςτοιχα. 

- 
Ο 

Συναλλαςςόμενοσ. 
- - ΝΑΙ - 10 λεπτά. 10 

12. 

Ζκδοςθ άδειασ 

απόςταξθσ μικροφ 

αποςταγματοποιοφ 

(διιμερου). 

Εκδίδεται θ άδεια απόςταξθσ μικροφ 
αποςταγματοποιοφ (διιμερου), θ 
οποία κοινοποιείται ςτθν αρμόδια 
Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων 
(ΕΛ.Υ.Τ.), κακϊσ και ςτθν Χθμικι 
Υπθρεςία, για τον προγραμματιςμό 
ελζγχων. 

Αρμόδιο Τελωνείο - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

 - 

1) Ο Συναλλαςςό-

μενοσ, 

2) ΕΛ.Υ.Τ., 

3) Χθμικι 

υπθρεςία.  

Άδεια απόςταξθσ 

μικροφ 

αποςταγμα-

τοποιοφ 

(διιμερου).  

ΟΧΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ   Αμζςωσ. 5 ζωσ 11.  

13. 

Αποςφράγιςθ άμβικα 

μικροφ αποςταγμα-

τοποιοφ (διιμερου). 

Αποςφραγίηεται ο άμβικασ, ςτον 
οποίο κα πραγματοποιθκεί θ 
απόςταξθ, ςυντάςςεται και 
υπογράφεται το ςχετικό πρωτόκολλο  
αποςφράγιςθσ από τουσ 
ενεργιςαντεσ τθν αποςφράγιςθ 
υπαλλιλουσ του Τελωνείου και τον 
μικρό αποςταγματοποιό ι τον 
κάτοχο του άμβικα. 

Αρμόδιο Τελωνείο - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

 - 
Ο 

Συναλλαςςόμενοσ. 

Ρρωτόκολλο 

αποςφράγιςθσ 

άμβικα μικροφ 

αποςταγμα-

τοποιοφ 

(διιμερου) (παρ. 

Ε7 του άρκρου 7 

του ν. 2969/2001- 

Αϋ 281). 

ΝΑΙ  ΟΧΙ ΝΑΙ - 12 

14. 

Σφράγιςθ άμβικα 

μικροφ 

αποςταγματοποιοφ 

(διιμερου). 

Σφραγίηεται ο άμβικασ, ςτον οποίο 
πραγματοποιικθκε θ απόςταξθ, 
ςυντάςςεται  και υπογράφεται το 
ςχετικό πρωτόκολλο ςφράγιςθσ από 

Αρμόδιο Τελωνείο - 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι Τμιμα 
που χειρίηεται τα κζματα 

 - 
Ο 

Συναλλαςςόμενοσ. 

Ρρωτόκολλο 

ςφράγιςθσ άμβικα 

μικροφ 

αποςταγμα-

ΝΑΙ  ΟΧΙ ΝΑΙ - 13 
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τουσ ενεργιςαντεσ τθν αποςφράγιςθ 
υπαλλιλουσ του Τελωνείου και τον 
μικρό αποςταγματοποιό ι τον 
κάτοχο του άμβικα. 

Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

τοποιοφ 

(διιμερου) (παρ. 

Ε7 του άρκρου 7 

του ν. 2969/2001- 

Αϋ281). 

        

Σφνολο 
Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 
διαδικαςίασ δεν είναι δυνατόν να 

κακοριςκεί, κακόςον εξαρτάται από 
ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνει, τόςο  ο 

ςυναλλαςςόμενοσ, όςο και οι 
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. Συνικωσ, θ 
διαδικαςία τθσ χοριγθςθσ τθσ άδειασ 
απόςταξθσ μετά τθν υποβολι από τον 
ςυναλλαςςόμενο τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ 
Φόρου Κατανάλωςθσ ολοκλθρϊνεται 

αυκθμερόν, εφόςον προςκομιςκοφν τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 
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4.7 Χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ ουδζτερθσ αικυλικισ αλκοόλθσ γεωργικισ προζλευςθσ  ι παντόσ είδουσ αλκοολοφχου αποςτάγματοσ ι προϊόντοσ 

απόςταξθσ που παραλαμβάνεται από τουσ ποτοποιοφσ που λειτουργοφν εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ (φορολογικισ αποκικθσ)  κατϋ εφαρμογι του άρκρου 83 του ν.2960/2001 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων & Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ραράγραφοσ 3 του άρκρου 83, παρ. 5 του άρκρου109 κακϊσ και  άρκρο 110 

του ν. 2960/2001 (Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφουν, 
2) αρικ. Φ.384/218/Ε.Φ.Κ./29-07-1994 (Βϋ615) απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν «Διαδικαςία χοριγθςθσ αφορολογιτου οινοπνεφματοσ ςφμφωνα 
με το εδάφιο ηϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 15 του Κ.Ν.Φ.Ο., που 
προςτζκθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 5 του ν.1884/90, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα»,    

3) αρικ. Δ.758/397/02 (Βϋ 713) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν  «Διαδικαςία 
βεβαίωςθσ και είςπραξθσ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ, του Φόρου 
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ και των δικαιωμάτων υπζρ τρίτων, που αναλογοφν ςτθν 
εξερχόμενθ από Φορολογικζσ Αποκικεσ αλκοόλθ και αλκοολοφχα προϊόντα», 

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ  (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 
(Φ.Ρ.Α.)  

 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου είναι εγκατεςτθμζνο το 
ποτοποιείο. 
2. Τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου είναι εγκατεςτθμζνθ θ 
προμθκεφτρια τθσ ουδζτερθσ αικυλικισ αλκοόλθσ γεωργικισ προζλευςθσ 
ι παντόσ είδουσ αλκοολοφχου αποςτάγματοσ ι προϊόντοσ απόςταξθσ 
φορολογικι αποκικθ παραγωγισ ι εμπορίασ των προϊόντων αυτϊν, 
εφόςον αυτά προμθκεφονται από το εςωτερικό τθσ χϊρασ.  

 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ ουδζτερθσ 
αικυλικισ αλκοόλθσ γεωργικισ προζλευςθσ  ι παντόσ είδουσ 
αλκοολοφχου αποςτάγματοσ ι προϊόντοσ απόςταξθσ που 
παραλαμβάνεται από τουσ ποτοποιοφσ που λειτουργοφν εκτόσ 
κακεςτϊτοσ αναςτολισ (φορολογικισ αποκικθσ)  κατϋ εφαρμογι του 
άρκρου 83 του ν.2960/2001. 

 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Θ  χοριγθςθ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. ουδζτερθσ αικυλικισ αλκοόλθσ 
γεωργικισ προζλευςθσ ι παντόσ είδουσ αλκοολοφχου αποςτάγματοσ ι 
προϊόντοσ απόςταξθσ   ςτουσ ποτοποιοφσ που λειτουργοφν εκτόσ 
κακεςτϊτοσ αναςτολισ (φορολογικι αποκικθ) τθσ ορκισ και νόμιμθσ  
ποςότθτασ, ίςθσ με το (2%) λίτρων άνυδρων, τθσ ςυνολικά 
παραλθφκείςασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ, με άμεςθ καταβολι του 
Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ι με τρίμθνθ αναςτολι καταβολισ αυτοφ 
ποςότθτασ των εν λόγω υλϊν ςε λίτρα άνυδρα  για τθν κάλυψθ των 
απωλειϊν (φυρϊν) που πραγματοποιοφνται κατά τθ διαδικαςία 
παραγωγισ, μεταποίθςθσ, αποκικευςθσ και μεταφοράσ των προϊόντων 
αυτϊν.   

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ διαςφάλιςθ τθσ  παραλαβισ από τουσ ποτοποιοφσ, που λειτουργοφν 
εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ,  τθσ νόμιμθσ ποςότθτασ αικυλικισ 
αλκοόλθσ γεωργικισ προζλευςθσ ι παντόσ είδουσ αλκοολοφχου 
αποςτάγματοσ ι προϊόντοσ απόςταξθσ, με απαλλαγι από τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωςθσ,  για τθν κάλυψθ των απωλειϊν (φυρϊν) που 
πραγματοποιοφνται  κατά τθ διαδικαςία παραγωγισ, μεταποίθςθσ, 
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αποκικευςθσ και μεταφοράσ των  προϊόντων αυτϊν. 
β) Θ διακρίβωςθ τθσ παραλαμβανόμενθσ, με απαλλαγι από τον Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωςθσ, ποςότθτασ αικυλικισ αλκοόλθσ γεωργικισ 
προζλευςθσ ι παντόσ είδουσ αλκοολοφχου αποςτάγματοσ ι προϊόντοσ 
απόςταξθσ. 
γ) Θ  αποφυγι τθσ καταςτρατιγθςθσ του δικαιϊματοσ για τθν παραλαβι 
των εν λόγω προϊόντων με απαλλαγι από τθν Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ.     

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Διαδικαςία παραλαβισ με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ., αικυλικισ αλκοόλθσ 
από τουσ ποτοποιοφσ που λειτουργοφν εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ 
ποςότθτασ αικυλικισ αλκοόλθσ γεωργικισ προζλευςθσ ι παντόσ είδουσ 
αλκοολοφχων αποςταγμάτων και προϊόντων απόςταξθσ  ςε ποςοςτό 2%  
των λίτρων άνυδρων των εν λόγω υλϊν  που παραλιφκθκαν κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ  για τθν παραςκευι των αλκοολοφχων ποτϊν τουσ  με 
άμεςθ καταβολι του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ι με τρίμθνθ αναςτολι 
καταβολισ αυτοφ για τθν κάλυψθ των  εγγενϊν ςτθ φφςθ των εν λόγω 
υλϊν απωλειϊν (φυρϊν)  κατά τθ διαδικαςία παραγωγισ, αποκικευςθσ 
και μεταφοράσ αυτϊν.   

   
  

   
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

683 φορζσ το ζτοσ 2019. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 
αποτελε-ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 
Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1 
Ραραλαβι 
αιτιματοσ.  

Ραραλαμβάνεται το αίτθμα του 
ποτοποιοφ, μαηί με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά για τθν  ζκδοςθ 
απόφαςθσ παραλαβισ αικυλικισ 
αλκοόλθσ χωρίσ τθν καταβολι του 
Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ  ( Ε.Φ.Κ.) ωσ 
απϊλειασ (φφρασ).  

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του 

οποίου είναι 
εγκατεςτθμζνο το 

ποτοποιείο - Τμιμα 
Ειδικϊν φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 
και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 
Τμιμα που χειρίηεται 
τα κζματα Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν Φορολογιϊν. 

- - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - - 

2 

Ζλεγχοσ των 
ςυνυποβαλλόμε-
νων με τθν αίτθςθ 
του ποτοποιοφ  
δικαιολογθτικϊν  
και ζκδοςθ 
απόφαςθσ για τθν 
παράδοςθ 
αικυλικισ αλκοόλθσ 
χωρίσ τθν καταβολι 
του Ειδικοφ Φόρου 
Κατανάλωςθσ. 

Ελζγχονται τα λογιςτικά ςτοιχεία και 
αρχεία του αιτοφντοσ ποτοποιοφ,  τα 
παραςτατικά παραλαβισ, με άμεςθ 
καταβολι του Ε.Φ.Κ. ι με τρίμθνθ 
αναςτολι καταβολισ αυτοφ, αικυλικισ 
αλκοόλθσ  γεωργικισ προζλευςθσ ι 
παντόσ είδουσ αλκοολοφχων 
αποςταγμάτων και προϊόντων απόςταξθσ 
και  εκδίδεται απόφαςθ για τθν 
παράδοςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ. 
Βάςει τθσ απόφαςθσ αυτισ  από το 
Τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του 
οποίου ανικει ο προμθκευτισ, ςτθν 
περίπτωςθ που θ αικυλικι αλκοόλθ 
παραλθφκεί από φορολογικι αποκικθ 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι  από το 
Τελωνείο που τθν εξζδωςε, εφόςον θ  
αικυλικι αλκοόλθ πρόκειται να 
παραλθφκεί από άλλο Κ-Μ ι να ειςαχκεί  
από Τρίτθ χϊρα,  προβαίνει ςτθν 
παράδοςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ με 
απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ.  

Τελωνείο ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του 

οποίου είναι 
εγκατεςτθμζνο το 

ποτοποιείο-/Τμιμα 
Ειδικϊν φόρων 

Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 
και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι το 
Τμιμα που χειρίηεται 
τα κζματα Ε.Φ.Κ. και  
Λο ιπϊν Φορολογιϊν. 

- 

1) Αρμόδιο 
Τελωνείο-  Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι 

Τμιμα που 
χειρίηεται τα 

κζματα Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν 
2)  αιτϊν ποτοποιόσ 

3) δθλωκείσ 
προμθκευτισ, 

εφόςον πρόκειται 
για φορολογικι 

αποκικθ ςτο 
εςωτερικό τθσ 

χϊρασ 
4) αρμόδιο 

Τελωνείο ςτθ 
χωρικι 

αρμοδιότθτα του 
οποίου ανικει ο 
προμθκευτισ, 

εφόςον πρόκειται 

Απόφαςθ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
30 λεπτά 

ζωσ 1 
ϊρα. 

1 
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για παραλαβι από 
φορολογικι 

αποκικθ ςτο 
εςωτερικό τθσ 

χϊρασ. 

3 

Αποδοχι Διλωςθσ 
Ε.Φ.Κ. ι Ενιαίου 
Διοικθτικοφ 
Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.) 
Ειςαγωγισ  και 
απόδοςθ αρικμοφ 
Movement /master 
Reference Number  
(MRN). 

Αποδοχι τθσ θλεκτρονικά υποβλθκείςασ 
από τον ποτοποιό : 
1.  Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου 
Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.):  
 α)  από το Τελωνείο, ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου ανικει  ο 
προμθκευτισ, ςτθν περίπτωςθ 
παραλαβισ από φορολογικι αποκικθ 
από το εςωτερικό τθσ χϊρασ,  
β) από το Τελωνείο που εξζδωςε τθν 
απόφαςθ παράδοςθσ ςτθν περίπτωςθ 
παραλαβισ από άλλο Κ-Μ .  
2. Ε.Δ.Ε. Ειςαγωγισ.  
ςτθν περίπτωςθ ειςαγωγισ από Τρίτθ 
Χϊρα.  

Αρμόδιο Τελωνείο-
Τμιμα Ειδικϊν φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που χειρίηεται 
τα κζματα Ε.Φ.Κ. και  
Λο ιπϊν Φορολογιϊν 

–ICISnet. 

- 
Ο ςυναλλαςςόμε-

νοσ. 

Διλωςθ 
Ειδικοφ 
Φόρου 

Κατανάλωςθσ 
(Δ.Ε.Φ.Κ.). 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. 
2 
 

4 

Βεβαίωςθ του 
Ε.Φ.Κ., του Φ.Ρ.Α.  
και των Λοιπϊν 
Φορολογικϊν 
Επιβαρφνςεων . 

Επί τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. ι του Ε.Δ.Ε. 
Ειςαγωγισ , κατά περίπτωςθ, 
βεβαιϊνονται ο  Ε.Φ.Κ.,  ο  Φ.Ρ.Α. και οι 
Λοιπζσ  Φορολογικζσ επιβαρφνςεισ.  

Αρμόδιο Τελωνείο- 
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν 
Φορολογιϊν ι το 

Τμιμα που χειρίηεται 
τα κζματα Ε.Φ.Κ. και  
Λοιπϊν Φορολογιϊν- 

ICISnet 

- 
O ςυναλλαςςόμε-

νοσ. 
- - NAi - Αμζςωσ. 

3 
 

5 
Ζκδοςθ εντολισ 
ελζγχου. 

Εκδίδεται,  ςε κάκε περίπτωςθ 
χοριγθςθσ απαλλαγισ από Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπζσ επιβαρφνςεισ, εντολι ελζγχου- 
μζςω του ICISnet-  και πραγματοποιείται 
ζλεγχοσ του κατά περίπτωςθ 
παραςτατικοφ και των επιςυναπτόμενων 
ςϋ αυτό υποςτθρικτικϊν εγγράφων.  

Αρμόδιο Τελωνείο – 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 
το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν. 

- - - - - - 30 λεπτά. 
3 και 4 

 

6 
 Καταχϊρθςθ 
αποτελεςμάτων 
ελζγχου. 

 Καταχωροφνται τα αποτελζςματα του 
ελζγχου ςτο ςφςτθμα ICISnet. 

Αρμόδιο Τελωνείο- 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 
το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν- 
ICISnet. 

- - - - ΝΑΙ - 5 λεπτά. 
5 
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7 

Χοριγθςθ 
απαλλαγισ από τθν 
καταβολι του 
Ε.Φ.Κ. και των 
λοιπϊν 
Επιβαρφνςεων  και  
Δθμιουργία εντολισ 
πλθρωμισ για τθν  
 είςπραξθ του 
Φ.Ρ.Α. 

Χορθγείται,  με βάςθ τα αποτελζςματα 
ελζγχου, απαλλαγι από τθν καταβολι 
του Ε.Φ.Κ. και των Λοιπϊν 
επιβαρφνςεων, επί του κατά περίπτωςθ 
υποβλθκζντοσ παραςτατικοφ  και :  α) 
εφόςον  θ αικυλικι αλκοόλθ 
παραλαμβάνεται από άλλο Κ-Μ ι 
ειςάγεται από Τρίτθ χϊρα, δθμιουργείται 
εντολι πλθρωμισ μζςω του ICISnet, 
ειςπράττεται άμεςα ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 
και εκδίδεται αποδεικτικό είςπραξθσ ι  
 β) εφόςον θ παραλαβι 
πραγματοποιείται από  
από Φορολογικι Αποκικθ ςτο εςωτερικό 
τθσ χϊρασ ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 
βεβαιϊνεται και ειςπράττεται με τθν 
υποβολι νζασ  ςυγκεντρωτικισ Διλωςθσ 
Ε.Φ.Κ. από τον προμθκευτι (Φορολογικι 
Αποκικθ) το αργότερο μζχρι τθν 25θ μζρα 
του επόμενου μινα από τον μινα εξόδου 
αυτισ από το κακεςτϊσ αναςτολισ.   

Αρμόδιο Τελωνείο- 
Τμιμα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν Φορολογιϊν ι 
το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν. 

- 
Ο ςυναλλαςςόμε-

νοσ. 
- - ΝΑΙ - Αμζςωσ. 

3-6 
 

         

Σφνολο 
Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ δεν δφναται 
να κακοριςτεί κακόςον 

εξαρτάται από τισ 
ενζργειεσ των 

ςυναλλαςςομζνων 
(ποτοποιοφ και 

προμθκευτι) όςο και 
των εμπλεκόμενων 

Τελωνείων, εφόςον ο 
ποτοποιόσ και ο 

προμθκευτισ ανικουν 
ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα 

διαφορετικϊν  
Τελωνείων. 
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4.8 Αποςτολι ενςιμων ταινιϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ ι εξαγωγισ τουσ ςε Τρίτθ Χϊρα  

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ  
(Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)  

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρα 55, 62, 64, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 115 και 119Αϋ του ν. 2960/2001 

(Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2) ν. 4308/2014 (Αϋ251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 
3) άρκρο 29 του ν. 4411/2016 (Αϋ142), «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ για το ζγκλθμα ςτον Κυβερνοχϊρο και του Ρροςκζτου Ρρωτοκόλλου τθσ, 
ςχετικά με τθν ποινικοποίθςθ πράξεων ρατςιςτικισ και ξενοφοβικισ φφςθσ, που 
διαπράττονται μζςω Συςτθμάτων Υπολογιςτϊν - Μεταφορά ςτο ελλθνικό δίκαιο τθσ 
Οδθγίασ 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τισ 
επικζςεισ κατά ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ – 
πλαιςίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυκμίςεισ ςωφρονιςτικισ και 
αντεγκλθματικισ πολιτικισ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

4) Κανονιςμόσ  (EE) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

5) αρικ.Α.1001/24.12.2019 (Βϋ102) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικαςία εφοδιαςμοφ των δικαιοφμενων 
προςϊπων με ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν», 

6) αρικ. Ε.2031/18.03.2020 (ΑΔΑ:ΨΜΟΨ46ΜΡ3Η-Γ6Α) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Κοινοποίθςθ τθσ αρ.πρ.Α.1001/24.12.2019 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., για τθ διαδικαςία εφοδιαςμοφ των δικαιοφμενων προςϊπων με ζνςθμεσ 
ταινίεσ φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν», 

7) αρικ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΔΘ-ΘΔΟ) εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) "Οδθγίεσ 
για τθ λειτουργία του υποςυςτιματοσ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ ςτο ICISnet", 

8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου 
του ν.4389/2016 (Αϋ94), όπωσ ιςχφει και  

9) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 
(Φ.Ρ.Α.)  

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Το Τελωνείο που είναι αρμόδιο για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ε.Φ.Κ.  
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Αποςτολι ενςιμων ταινιϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ςε άλλο κράτοσ-
μζλοσ ι εξαγωγισ τουσ ςε Τρίτθ Χϊρα   

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των δθμοςιονομικϊν ςυμφερόντων. 
 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Θ εξαςφάλιςθ και θ ενίςχυςθ τθσ είςπραξθσ των αναλογουςϊν  
φορολογικϊν επιβαρφνςεων από τθ νόμιμθ χριςθ των ενςιμων ταινιϊν 
φορολογίασ. 
β) Θ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ. 
γ) Θ βελτίωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και του ελζγχου τθσ νόμιμθσ 
κυκλοφορίασ των βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν. 
δ) Θ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.  

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Διαδικαςία εξαγωγισ ι αποςτολισ ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ 
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ για επικόλλθςθ ςτισ μονάδεσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων αυτϊν, τα 
οποία παράγονται ςε μονάδεσ παραγωγισ προϊόντων καπνοφ του 
εςωτερικοφ τθσ χϊρασ ι Τρίτων Χωρϊν ι άλλων κρατϊν – μελϊν και 
προορίηονται για κατανάλωςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Κατ’ εκτίμθςθ, με βάςθ τα ςτοιχεία του 2019, περιςςότερεσ από 5.000 
αποςτολζσ ενςιμων ταινιϊν, ανά ζτοσ.  
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ 

Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε- 

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο 

(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Αποδοχι τθσ 
Αίτθςθσ Διάκεςθσ 
Ενςιμων Ταινιϊν 
(Α.Δ.Ε.Τ.). 

Αποδοχι τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ 
ενςιμων ταινιϊν, θ οποία υποβάλλεται 
θλεκτρονικά από τα δικαιοφμενα 
πρόςωπα, μζςω του υποςυςτιματοσ 
Ε.Φ.Κ. του ICISnet. 

Τελωνείο, ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκονται οι 
εγκαταςτάςεισ του 

δικαιοφμενου προςϊπου - 
Τμιμα 

Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

(Ε.Φ.Κ.) και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα που 

χειρίηεται τα 
κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

- 

Τα δικαιοφμενα 
πρόςωπα που 
ορίηονται ςτθν 

παρ. 1 του 
άρκρου 106 του 

ν. 2960/2001. 

Αίτθςθ 
Διάκεςθσ 
Ενςιμων 
Ταινιϊν 

(Α.Δ.Ε.Τ.). 

ΝΑΙ ΝAI ΝΑΙ 1-3 θμζρεσ. 2 

2. Λιψθ εγγφθςθσ. 

Ραραλαμβάνεται θ εγγυθτικι επιςτολι 
που καλφπτει τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και τον Φόρο 
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), που 
αναλογοφν ςτα προϊόντα ςτα οποία 
πρόκειται να επικολλθκοφν οι ζνςθμεσ 
ταινίεσ, καταχωρείται από τον αρμόδιο 
τελωνειακό υπάλλθλο  και λαμβάνει 
μοναδικό αρικμό αναφοράσ (GRN) από 
το υποςφςτθμα εγγυιςεων του ICISnet. 

Τελωνείο, ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκονται οι 
εγκαταςτάςεισ του 

δικαιοφμενου προςϊπου -
- Τμιμα 

Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα που 

χειρίηεται τα 
κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

Τράπεηεσ 
Αςφαλιςτικζσ 

Εταιρίεσ, 
Ταμείο 

Ραρακατα-
κθκϊν & 
Δανείων 

Ο 
Συναλλας-
ςόμενοσ. 

Εγγυθτικι 
Επιςτολι. 

NAI OXI 

ΝΑΙ/ 
υποδείγματ

α 
Ραραρτιμα
τοσ III τθσ 

αρικ. 
A.1001/24-

12-2019 
απόφαςθσ. 

 

  

3α 

Είςπραξθ αξίασ των 
ενςιμων ταινιϊν 
(φυςικι πλθρωμι) 
και ζκδοςθ 
αποδεικτικοφ 
είςπραξθσ. 

Σε περίπτωςθ φυςικισ πλθρωμισ, ο 
αρμόδιοσ τελωνειακόσ υπάλλθλοσ 
(ταμίασ) ειςπράττει τθν αξία των  
ενςιμων ταινιϊν, εκδίδοντασ το 
ςχετικό αποδεικτικό είςπραξθσ. 

Τελωνείο, ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκονται οι 
εγκαταςτάςεισ του 

δικαιοφμενου προςϊπου -
-Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ 
ι Τμιμα που 
χειρίηεται τα 

- 
Ο 

Συναλλαςς-
όμενοσ. 

Αποδεικτικό 
είςπραξθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 10 λεπτά. 1 και 2. 
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κζματα τθσ 
είςπραξθσ. 

3β 

Είςπραξθ αξίασ των 
ταινιϊν (μζςω του 
τραπεηικοφ 
ςυςτιματοσ) και 
ζκδοςθ 
αποδεικτικοφ 
είςπραξθσ. 

Σε περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί ωσ 
τρόποσ εξόφλθςθσ θ θλεκτρονικι 
πλθρωμι, ο ςυναλλαςςόμενοσ 
καταβάλλει, εξ αποςτάςεωσ, μζςω του 
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, τθν αξία των 
ταινιϊν και εκτυπϊνει από το ICISnet το 
ςχετικό αποδεικτικό είςπραξθσ.  

Ο 
Συναλλαςςόμενοσ. 

- 
Ο 

Συναλλας-
ςόμενοσ. 

- - - - 

Εντόσ τθσ 
θμζρασ 

δθμιουργίασ 
τθσ εντολισ 
πλθρωμισ. 

1 και 2. 

4. 
Ραράδοςθ ενςιμων 
ταινιϊν. 

Συντάςςεται και υπογράφεται ςχετικό 
πρωτόκολλο παράδοςθσ –παραλαβισ 
και ςτθ ςυνζχεια ο αρμόδιοσ 
διαχειριςτισ ενςιμων ταινιϊν του 
Τελωνείου  παραδίδει ςτο δικαιοφμενο 
πρόςωπο ι ςτον νόμιμο εκπρόςωπό 
του ι ςτο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο 
τθν αιτθκείςα ποςότθτα των ενςιμων 
ταινιϊν. 

 
Ο Αρμόδιοσ διαχειριςτισ 
που ζχει  οριςτεί από το 

Τελωνείο, ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκονται οι 
εγκαταςτάςεισ του 

δικαιοφμενου προςϊπου. 

- 
Ο 

Συναλλας-
ςόμενοσ. 

Ρρωτόκολλο 
παράδοςθσ –
παραλαβισ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ/ 
υπόδειγμα 
Ραραρτιμα
τοσ II τθσ 

αρικ. 
A.1001/24-

12-2019 
απόφαςθσ. 

Αμζςωσ μετά 
τθν ζκδοςθ 

του 
αποδεικτικοφ 

είςπραξθσ. 

1ζωσ 3. 

5α 

Αποςτολι ενςιμων 
ταινιϊν ςε 
καπνοβιομθχανία 
ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ ι (ςε άλλο 
κράτοσ-μζλοσ). 

Στθν περίπτωςθ επικόλλθςθσ των 
ενςιμων ταινιϊν ςε 
βιομθχανοποιθμζνα καπνά, που 
καταςκευάηονται ςε μονάδεσ 
παραγωγισ του εςωτερικοφ τθσ χϊρασ 
ι άλλου κράτουσ-μζλουσ (κ-μ), θ 
αποςτολι των ενςιμων ταινιϊν 
πραγματοποιείται από τον 
ςυναλλαςςόμενο με τα ςυνικθ 
εμπορικά ζγγραφα του ν. 4308/2014 
(Αϋ251) και ςυνοδεφεται από 
εκτυπωμζνο αντίτυπο τθσ Α.Δ.Ε.Τ. 

Ο 
Συναλλαςςόμενοσ. 

- 
 

Ο Συναλλας-
ςόμενοσ. 

- - - - 

Ο χρόνοσ 
αποςτολισ 

κακορίηεται, 
κατά 

περίπτωςθ, 
από τον 

δικαιοφμενο 
των ενςιμων 

ταινιϊν 
πρόςωπο. 

1 ζωσ 4. 

5β 
Εξαγωγι ενςιμων 
ταινιϊν (ςε Τρίτθ 
Χϊρα). 

Στθν περίπτωςθ επικόλλθςθσ των 
ενςιμων ταινιϊν ςε 
βιομθχανοποιθμζνα καπνά, που 
καταςκευάηονται ςε μονάδεσ 
παραγωγισ Τρίτων Χωρϊν, θ εξαγωγι 
των ενςιμων ταινιϊν 
πραγματοποιείται από τον 
ςυναλλαςςόμενο υπό κακεςτϊσ 
Ρροςωρινισ Εξαγωγισ, με ςκοπό τθν 
επανειςαγωγι αυτϊν. 

Τελωνείο υπαγωγισ 
ςτο κακεςτϊσ – Τμιμα 

Διαδικαςιϊν ι 
Τμιμα που αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ του 
Τμιματοσ Διαδικαςιϊν. 

- 
Ο 

Συναλλας-
ςόμενοσ. 

Ενιαίο 
Διοικθτικό 
Ζγγραφο 
(Ε.Δ.Ε.) 

Εξαγωγισ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ο χρόνοσ 
εξαγωγισ 

κακορίηεται, 
κατά 

περίπτωςθ, 
από τον 

δικαιοφμενο 
των ενςιμων 

ταινιϊν 
πρόςωπο. 

1 ζωσ 4. 

6α 

Ραραλαβι των 
βιομθχανοποιθμζν
ων καπνϊν (από 
εγχϊρια 
καπνοβιομθχανία ι  
άλλο κράτοσ -  

Τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά, ςτα 
οποία επικολλικθκαν οι ζνςθμεσ 
ταινίεσ και προζρχονται από άλλα κ-μ  
ι μεταφζρονται από φορολογικι 
αποκικθ εγχϊριασ καπνοβιομθχανίασ, 
διακινοφνται με το θλεκτρονικό 

Τελωνείο, ςτθ χωρικι 
αρμοδιότθτα του οποίου 

βρίςκονται οι 
εγκαταςτάςεισ του 

δικαιοφμενου προςϊπου - 
Τμιμα 

 
- 

Ο 
Συναλλας-
ςόμενοσ. 

Αναφορά 
παραλαβισ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Εντόσ 

πενταμινου. 
1 ζωσ 5. 
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μζλοσ). διοικθτικό ζγγραφο (e-ΔΕ) και  
υποβάλλεται από τον παραλιπτθ 
αναφορά παραλαβισ, με τθν οποία 
πιςτϊνεται θ Α.Δ.Ε.Τ. 

Ε.Φ.Κ. και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν ι 
Τμιμα που 

χειρίηεται τα 
κζματα Ε.Φ.Κ. και 

Λοιπϊν 
Φορολογιϊν, αντίςτοιχα. 

6β 

Ειςαγωγι 
βιομθχανοποιθμζν
ων καπνϊν (από 
Τρίτθ Χϊρα).  

Κατά τθν ειςαγωγι ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ των βιομθχανοποιθμζνων 
καπνϊν: 
α) για τισ ζνςθμεσ ταινίεσ που 
επικολλικθκαν ςτα εν λόγω προϊόντα 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 
203 περί επανειςαγωγισ του ΚΑΝ. (ΕΕ) 
952/2013, 
β) ενϊ οι αντίςτοιχεσ Α.Δ.Ε.Τ., με τισ 
οποίεσ είχαν χορθγθκεί οι ζνςθμεσ 
ταινίεσ, πιςτϊνονται, κατά περίπτωςθ, 
ι με το θλεκτρονικό διοικθτικό 
ζγγραφο (e-ΔΕ), ςτθν περίπτωςθ που 
αυτό χρθςιμοποιείται για τθ διακίνθςθ 
υπό κακεςτϊσ αναςτολισ των 
προϊόντων αυτϊν μετά τθ κζςθ ςε 
ελεφκερθ κυκλοφορία από το Τελωνείο 
ειςαγωγισ ςτθ φορολογικι αποκικθ ι 
με το Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο 
(Ε.Δ.Ε.) ειςαγωγισ.  

Τελωνείο ειςαγωγισ ι 
Τελωνείο ειςαγωγισ και 

Τελωνείο ελζγχου 
φορολογικισ αποκικθσ, 

κατά περίπτωςθ. 

- 
 

Ο Συναλλας-
ςόμενοσ. 

Ε.Δ.Ε. 
Ειςαγωγισ ι 

 Ε.Δ.Ε. 
Ειςαγωγισ 

και αναφορά 
παραλαβισ, 

κατά 
περίπτωςθ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Εντόσ 

πενταμινου. 
1 ζωσ 5. 

6γ 

Καταςτροφι 
ενςιμων ταινιϊν 
που δεν 
επικολλικθκαν ςτισ 
μονάδεσ 
ςυςκευαςίασ. 

Οι ζνςθμεσ ταινίεσ που επιςτρζφονται 
από τισ Τρίτεσ Χϊρεσ ι τα άλλα κ-μ ι 
από εγχϊρια καπνοβιομθχανία ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ, χωρίσ να ζχουν 
επικολλθκεί ςτα βιομθχανοποιθμζνα 
καπνά, λόγω βλάβθσ ι φκοράσ, 
καταςτρζφονται ενϊπιον τθσ επιτροπισ 
του άρκρου 105 του ν. 2960/2001 
(Αϋ265)  και πιςτϊνεται θ αντίςτοιχθ 
Α.Δ.Ε.Τ. με το ςχετικό πρωτόκολλο 
καταςτροφισ. 

Θ οριςκείςα, ςφμφωνα με 
το άρκρο 105 του ν. 

2960/2001, Επιτροπι 
καταςτροφισ. 

- 
Ο 

Συναλλας-
ςόμενοσ. 

Ρρωτόκολλο 
καταςτρο-

φισ. 
- ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
1 ζωσ 5. 

      

Σφνολο 
Χρόνου 

Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) μινεσ 
από τθν αποςτολι των ενςιμων ταινιϊν, με δυνατότθτα 

παράταςθσ για δφο (2), επιπλζον μινεσ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 
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4.9  Ζκδοςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ κοινοτικϊν οχθμάτων 

            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1) Άρκρο 134 του ν.2960/2001 (Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

2) αρικ. Φ. 31/13/03-06-2003 (Βϋ816) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν «Σφςταςθ και λειτουργία φορολογικϊν αποκθκϊν κοινοτικϊν 
οχθμάτων»,  

3) αρικ. ΔΕΦΚΦ Δ 5041025 ΕΞ 2013/22-11-2013 (Βϋ3058) απόφαςθ του 
Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 
Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Σφςταςθ και 
λειτουργία φορολογικϊν αποκθκϊν κοινοτικϊν οχθμάτων», 

4) αρικ. ΔΕΦΚ Δ 5042442 ΕΞ 2013/10-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΩΘ-ΔΨ8) τθσ 
Διεφκυνςθσ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ «Κοινοποίθςθ των αρικμ. πρωτ. 
ΔΕΦΚΔ 5041025 ΕΞ2013/22.11.2013 και αρικμ. πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041026 
ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο.-Τροποίθςθ των διατάξεων ςχετικά με τισ 
εγγυιςεισ ςτισ Γενικζσ Φορολογικζσ Αποκικεσ Κοινοτικϊν Οχθμάτων-
Κοινοποίθςθ τθσ αρ. ΔΕΦΚΔ 5041027 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. 
«Κακιζρωςθ νζου εντφπου Διλωςθσ Άφιξθσ Οχιματοσ από χϊρα τθσ Ε.Ε.»,  

5) αρικ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΔΘ-ΘΔΟ) εγκφκλιοσ τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ  Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Οδθγίεσ για τθ λειτουργία του 
υποςυςτιματοσ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ ςτο ICISnet», 

6) αρικ. ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017/25-10-2017 (Βϋ3862) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
«Τροποποίθςθ τθσ αρικ. Φ.31/13/3-6-2013 (Βϋ816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σφςταςθ και 
λειτουργία φορολογικϊν αποκθκϊν κοινοτικϊν οχθμάτων»,   

7) αρικ. ΔΕΦΚΦ Δ 1171065 ΕΞ 2017/13-11-2017 (ΑΔΑ:6ΔΤΘ46ΜΡ3Η-ΗΑΩ) 
ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α. «Κοινοποίθςθ τθσ αρικ. πρωτ.  
ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017/25-10-2017 (Βϋ3862) Απόφαςθσ Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τροποποίθςθ τθσ αρικ. 
Φ.31/13/3-6-2013 (Βϋ816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σφςταςθ και λειτουργία φορολογικϊν 
αποκθκϊν κοινοτικϊν οχθμάτων»», 

8) αρικ. Α.1229/07-10-2021 (Βϋ 4800) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ 
«Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχείο Φ.31/13/03-06-2003 Απόφαςθ 
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν (Βϋ816) «Σφςταςθ και λειτουργία 
φορολογικϊν αποκθκϊν κοινοτικϊν οχθμάτων», 

9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

10) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

(Φ.Ρ.Α.). 
 

 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται θ φορολογικι 

αποκικθ.   

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ζκδοςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ κοινοτικϊν οχθμάτων. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Ο αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ των κοινοτικϊν οχθμάτων που βρίςκονται 

ςε κακεςτϊσ αναςτολισ.   

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Διαςφάλιςθ είςπραξθσ του αναλογοφντοσ τζλουσ ταξινόμθςθσ, 

β) Διευκόλυνςθ του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου.  

γ) Καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθσ λακρεμπορίασ αναφορικά με τα 

κοινοτικά οχιματα και 

δ) Τελωνειακι επιτιρθςθ των κοινοτικϊν οχθμάτων υπό κακεςτϊσ 

αναςτολισ. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ και ζλεγχοσ των προβλεπόμενων ςυνθμμζνων 

εγγράφων, οριςμόσ τελωνειακϊν υπαλλιλων για τθ διενζργεια 

αυτοψίασ τθσ φορολογικισ αποκικθσ, ςφνταξθ ζκκεςθσ 

καταλλθλότθτασ, ζκδοςθ άδειασ τθσ φορολογικισ αποκικθσ, θ οποία 

παραμζνει ςε κατάςταςθ αναμονισ μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 

άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
4 άδειεσ για το ζτοσ 2018. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 

Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραραλαβι τθσ 

αίτθςθσ και των 

ςυνθμμζνων 

δικαιολογθτικϊν    

εγγράφων.        

Ραραλαμβάνεται θ υποβαλλόμενθ, είτε 

ςε ζντυπθ,  είτε ςε θλεκτρονικι μορφι, 

αίτθςθ από τθν  αρμόδια Τελωνειακι 

αρχι ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ 

οποίασ βρίςκεται θ  αποκικθ. Θ αίτθςθ 

πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνθ, 

ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτιματοσ Ι και να   

επιςυνάπτονται όλα  τα ζγγραφα που 

προβλζπονται  ςτθν αρικ. Φ. 31/13/03-

06-2003  (Βϋ 816) απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

Τελωνειακι αρχι, ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα τθσ 

οποίασ βρίςκεται θ 

αποκικθ. Θ άδεια αυτι 

δφναται να παρζχεται και 

από άλλθ τελωνειακι αρχι, 

μετά από ςχετικι ζγκριςθ 

τθσ Διεφκυνςθσ Ε.Φ.Κ. & 

Φ.Ρ.Α. τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Τελωνείων & 

Ε.Φ.Κ., εφόςον ςυντρζχει 

δικαιολογθτικόσ λόγοσ. 

- - 

Αίτθςθ 

Σφςταςθσ και 

Λειτουργίασ 

Φορολογικισ 

Αποκικθσ 

Οχθμάτων. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ / 

Υπόδειγμα 

του παραρτι-

ματοσ  Ι τθσ 

αρικ. 

Φ.31/13/03-

06-2003 

απόφαςθσ,  

όπωσ 

τροποποιι-

κθκε και  

ιςχφει. 

1 θμζρα. - 

2. 

Ζλεγχοσ των ςτοιχείων 

τθσ αίτθςθσ και των 

προβλεπόμενων 

ςυνθμμζνων 

εγγράφων.  

 

Διενεργείται ζλεγχοσ τθσ ορκισ 

ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ και των 

ςυνθμμζνων ςε αυτι προβλεπομζνων 

εγγράφων που απαιτοφνται για τθ 

χοριγθςθ άδειασ φορολογικισ 

αποκικθσ κοινοτικϊν οχθμάτων. 

Τελωνειακι αρχι,  ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα τθσ 

οποίασ βρίςκεται θ 

αποκικθ. 

- - - - - - 1 θμζρα. 1 

3. 

Οριςμόσ δφο (2) 

τελωνειακϊν 

υπαλλιλων για τθ 

διενζργεια αυτοψίασ 

του χϊρου. 

 Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ 

Τελωνειακισ αρχισ ορίηει, άτυπα, δφο 

(2) τελωνειακοφσ υπαλλιλουσ για τθ 

διενζργεια αυτοψίασ τθσ εγκατάςταςθσ 

τθσ φορολογικισ αποκικθσ. 

Τελωνειακι αρχι ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα τθσ οποίασ 

βρίςκεται θ αποκικθ. 

- - -. - - - 1 θμζρα. 1 και 2. 

4. 
Διενζργεια αυτοψίασ 

του χϊρου. 

Οι οριηόμενοι υπάλλθλοι προβαίνουν 

ςτον ζλεγχο - αυτοψία του χϊρου, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν  το 

ςχετικό τοπογραφικό του ταυτίηεται με 

τον προσ ζγκριςθ χϊρο, το 

ςχεδιάγραμμα περίφραξθσ για τουσ 

Οριηόμενοι υπάλλθλοι για τθ 

διενζργεια αυτοψίασ του 

χϊρου. 

- - - - - - 1 θμζρα. 3 
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υπαίκριουσ χϊρουσ, τθν ζγκριςθ τθσ 

πυροςβεςτικισ αρχισ για τθν επάρκεια 

των πυροςβεςτικϊν μζςων, κ.ά.  

5. 
Σφνταξθ ζκκεςθσ 

καταλλθλότθτασ. 

Από τουσ, ωσ άνω, οριηόμενουσ 

υπαλλιλουσ ςυντάςςεται ζκκεςθ 

καταλλθλότθτασ, ςτθν οποία 

αναφζρονται θ τοποκεςία που 

βρίςκεται θ αποκικθ, το εμβαδόν και 

τα λοιπά χαρακτθριςτικά αυτισ, κακϊσ 

και τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν 

αςφάλεια του χϊρου. (Μζχρι τθ 

ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ κα πρζπει να 

ζχουν λθφκεί, τυχόν, πρόςκετα 

αναγκαία μζτρα για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

επίβλεψθσ και του ελζγχου των χϊρων 

αποκικευςθσ  από τθν αρμόδια 

Τελωνειακι αρχι).  

Οριηόμενοι υπάλλθλοι, για 

τθ διενζργεια αυτοψίασ του 

χϊρου. 

ΟΧΙ - 

Ζκκεςθ 

καταλλθλότθ-

τασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
1 ζωσ 5 

θμζρεσ. 
3 και 4. 

6. 

Ζκδοςθ τθσ άδειασ 

Φορολογικισ 

αποκικθσ.   

Θ αρμόδια Τελωνειακι αρχι προβαίνει 

ςτθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Φορολογικισ 

αποκικθσ, θ οποία παραμζνει ςε 

κατάςταςθ αναμονισ ςτο ICISnet, μζχρι 

να ενθμερωκεί από τθν αρμόδια 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια ι το, κατά 

περίπτωςθ, αρμόδιο Τελωνείο για τθν 

οριςτικοποίθςθ τθσ ζκδοςθσ τθσ άδειασ 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι.  

Θ άδεια εκδίδεται ςε τζςςερα (4) 

αντίτυπα: το 1ο για τον δικαιοφχο, το 

2ο  για τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια ,το 

3ο για το Τελωνείο ζκδοςθσ (ελζγχου 

αποκικθσ)  και το 4ο για τθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ  Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α. 

 

Τελωνειακι αρχι ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα τθσ οποίασ 

βρίςκεται θ αποκικθ. Θ 

άδεια αυτι δφναται να 

παρζχεται και από άλλθ 

τελωνειακι αρχι, μετά από 

ςχετικι ζγκριςθ τθσ 

Διεφκυνςθσ  Ε.Φ.Κ .& Φ.Ρ.Α. 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., εφόςον 

ςυντρζχει δικαιολογθτικόσ 

λόγοσ. 

ΟΧΙ 

 

Ο δικαιοφχοσ, 

φυςικό ι 

νομικό 

πρόςωπο. 

 

Ζκδοςθ 

άδειασ 

Φορολογικισ 

αποκικθσ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ / 
Υπόδειγμα 

του παραρτι-
ματοσ Ι τθσ 

αρικ. 
Φ.31/13/03-

06-2003 
απόφαςθσ 

του 
Υπουργοφ 

Οικονομίασ 
και 

Οικονομικϊν, 
όπωσ τροπο-
ποιικθκε και 

ιςχφει. 

1 θμζρα. 1 ζωσ 5. 

      

Σφνολο 

Χρόνου 

6 ζωσ 9 θμζρεσ. 
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ δεν είναι 

εφικτό να προςδιοριςκεί με απόλυτθ ακρίβεια, γιατί  εξαρτάται 
από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ διαβίβαςθ των 

δικαιολογθτικϊν, θ αυτοψία του χϊρου, κακϊσ και θ 
αναγκαιότθτα λιψθσ πρόςκετων μζτρων, κατόπιν υποδείξεωσ 

από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι, κ.λπ. 
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4.10 Ζκδοςθ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι κοινοτικϊν οχθμάτων 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρο 135 του ν. 2960/2001 (Αϋ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2) αρικ. Φ.32/14/03-06-2003 (B’ 816) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν  «Προι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ  άδειασ εγκεκριμζνου 
αποκθκευτι κοινοτικϊν οχθμάτων»,  

3) αρικ. ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ 2013/22-11-2013 (Βϋ3058) απόφαςθ του Υφυπουργοφ 
Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ τθσ αρ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 
816/Β/23.06.2003) ‘’ Προι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ  άδειασ εγκεκριμζνου 
αποκθκευτι κοινοτικϊν οχθμάτων’’», 

4) αρικ. ΔΕΦΚ Δ 5042442 ΕΞ 2013/10-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΩΘ-ΔΨ8) ζγγραφο τθσ 
Διεφκυνςθσ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ «Κοινοποίθςθ των αρικμ. πρωτ. 
ΔΕΦΚΔ 5041025 ΕΞ2013/22.11.2013 και αρικμ. πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041026 
ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο.-Τροποίθςθ των διατάξεων ςχετικά με τισ εγγυιςεισ 
ςτισ Γενικζσ Φορολογικζσ Αποκικεσ Κοινοτικϊν Οχθμάτων-Κοινοποίθςθ τθσ αρ. 
ΔΕΦΚΔ 5041027 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Κακιζρωςθ νζου εντφπου Διλωςθσ 
Άφιξθσ Οχιματοσ από χϊρα τθσ Ε.Ε.», 

5) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

6) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 
(Φ.Ρ.Α.). 

 

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ ι το Τελωνείο Ρατρϊν, 
Καβάλασ, Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και Σφρου, ςτθ 
χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. 

 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ζκδοςθ  άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι κοινοτικϊν οχθμάτων.  
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: Ο αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ των προςϊπων που παραλαμβάνουν, 
κατζχουν και αποςτζλλουν κοινοτικά οχιματα υπό κακεςτϊσ αναςτολισ.    

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Διαςφάλιςθ είςπραξθσ του αναλογοφντοσ τζλουσ ταξινόμθςθσ.  
β) Διευκόλυνςθ του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου.  
γ) Καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθσ λακρεμπορίασ αναφορικά με τα 
κοινοτικά οχιματα και 
δ) Τελωνειακι επιτιρθςθ των κοινοτικϊν οχθμάτων υπό κακεςτϊσ 
αναςτολισ.  

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 
Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ και ζλεγχοσ των ςυνθμμζνων δικαιολογθτικϊν, 
ενθμζρωςθ του Τελωνείου για τθν ζκδοςθ άδειασ τθσ φορολογικισ 
αποκικθσ, ζκδοςθ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι.  

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
8 άδειεσ για το ζτοσ 2018.   
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθμζνο 

1. 

Ραραλαβι τθσ 

αίτθςθσ και των 

ςυνθμμζνων 

δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων. 

Ραραλαμβάνεται θ υποβαλλόμενθ, 

είτε ςε ζντυπθ, είτε ςε θλεκτρονικι 

μορφι, αίτθςθ από τθν 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια  ι από το 

κατά περίπτωςθ, Τελωνείο, ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου  

βρίςκεται θ ζδρα του 

ενδιαφερόμενου φυςικοφ ι 

νομικοφ πρόςωπου που πλθροί τισ 

προχποκζςεισ. Θ αίτθςθ πρζπει να 

είναι ςυμπλθρωμζνθ, ςφμφωνα με 

το υπόδειγμα του παραρτιματοσ Ι  

και να επιςυνάπτονται όλα τα 

ζγγραφα που προβλζπονται ςτθν 

αρικ. Φ.32/14/2003  (Βϋ816) 

απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Τμιμα Γϋ-Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ. τθσ  

Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ  

Αττικισ ι  Θεςςαλονίκθσ ι  

Τμιμα που χειρίηεται τα κζματα 

των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν 

και Ε.Φ.Κ. του 

Τελωνείου  Ρατρϊν, Καβάλασ, 

Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, 

Θρακλείου, Μυτιλινθσ και 

Σφρου, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα 

του οποίου βρίςκεται θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ του αποκθκευτι. 

ΟΧΙ - 

Αίτθςθ 

Εγκεκριμζνου 

Αποκθκευτι 

Οχθμάτων. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ/                       

Υπόδειγμα του 

Ραραρτιματοσ 

Ι τθσ αρικ. 

Φ.32/14/2003 

απόφαςθσ, 

όπωσ 

τροποποιικθκε 

και ιςχφει. 

1 θμζρα. - 

2. 

Καταχϊρθςθ τθσ 

αίτθςθσ ςτο 

Ρλθροφοριακό 

Σφςτθμα Τελωνείων 

ICISnet. 

 

Καταχωρείται θ υποβαλλόμενθ ςε 

ζντυπθ μορφι αίτθςθ ςτο 

υποςφςτθμα Αδειϊν - Εγκρίςεων 

του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

Τελωνείων ICISnet. 

Τμιμα Γϋ-Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ. τθσ 

Τελωνειακισ  Ρεριφζρειασ 

Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ ι  

Τμιμα που χειρίηεται τα κζματα 

των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν 

και Ε.Φ.Κ. του 

Τελωνείου  Ρατρϊν, Καβάλασ, 

Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, 

Θρακλείου, Μυτιλινθσ και 

Σφρου, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα 

του οποίου  βρίςκεται θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ του αποκθκευτι. 

ΟΧΙ - - ΝΑΙ - ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 
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3. 

Ζλεγχοσ των ςτοιχείων 

τθσ αίτθςθσ και των 

προβλεπόμενων 

δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων. 

 

 

 

Διενεργείται ζλεγχοσ τθσ ορκισ 

ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ και των 

ςυνθμμζνων ςε αυτι, 

προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων (ζγγραφα για τθν 

απόδειξθ ταυτότθτασ, αποδεικτικά 

για τθν κατθγορία βιβλίων, 

εγγφθςθ, κ.α.), που απαιτοφνται 

για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι 

οχθμάτων. 

(Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που 

υπάρχουν ελλείψεισ ςτα 

δικαιολογθτικά τθσ αίτθςθσ 

ηθτείται από τον αιτοφντα να τα 

προςκομίςει.) 

Τμιμα Γϋ-Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ. τθσ 

Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ ι  Θεςςαλονίκθσ ι  

Τμιμα που χειρίηεται τα κζματα 

των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν 

και Ε.Φ.Κ. του 

Τελωνείου Ρατρϊν, Καβάλασ, 

Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, 

Θρακλείου, Μυτιλινθσ και 

Σφρου, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα 

των οποίων βρίςκεται θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ του αποκθκευτι. 

ΟΧΙ - - - - - 
1 ζωσ 2 

θμζρεσ. 
1 

4. 

Αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςθ 

αποςπάςματοσ 

ποινικοφ μθτρϊου. 

 

Συντάςςεται και αποςτζλλεται 

ζγγραφο ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία 

Ρρωτοδικϊν, ςτα πλαίςια τθσ  

αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ 

αποςπάςματοσ  ποινικοφ μθτρϊου, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν  

ςυντρζχουν οι παραβάςεισ τθσ 

περίπτωςθσ (δ) του άρκρου 2 τθσ 

αρικ. Φ.32/14/2003 απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν. 

Τμιμα Γϋ-Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ. τθσ 

Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ ι  

Τμιμα που χειρίηεται τα κζματα 

των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν 

και Ε.Φ.Κ. του 

Τελωνείου  Ρατρϊν, Καβάλασ, 

Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, 

Θρακλείου, Μυτιλινθσ και 

Σφρου, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα 

του οποίου  βρίςκεται θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ του αποκθκευτι. 

ΝΑΙ 

(Αρμόδια 

Ειςαγγελία 

Ρρωτοδι-

κϊν) 

 

- - ΝΑΙ - - 

10 ζωσ 

15 

θμζρεσ 

(κατά 

περίπτω-

ςθ). 

1 και 3. 

5. 

Ζκδοςθ άδειασ 

εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι.  

 Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των 

δικαιολογθτικϊν και, εφόςον από 

τον ζλεγχο αυτϊν προκφπτει ότι 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ  για 

τθν ζκδοςθ  τθσ άδειασ, αυτι  

λαμβάνει αφξοντα αρικμό ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα ICISnet. Θ 

αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια ι 

το, κατά περίπτωςθ, Τελωνείο, ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου  

βρίςκεται θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ 

Τμιμα Γϋ-Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν και Ε.Φ.Κ. τθσ 

Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ 

Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ ι  

Τμιμα που χειρίηεται τα κζματα 

των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν 

και Ε.Φ.Κ. του 

Τελωνείου  Ρατρϊν, Καβάλασ, 

Βόλου, όδου, Κζρκυρασ, 

Θρακλείου, Μυτιλινθσ και 

Σφρου, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα 

ΟΧΙ 

-Ενδιαφερό-

μενοσ 

-Τελωνείο, 

αρμόδιο για τον 

Ζλεγχο τθσ 

φορολογικισ 

αποκικθσ 

-Διεφκυνςθ 

Ε.Φ.Κ. και 

Φ.Ρ.Α. 

Ζκδοςθ άδειασ. ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ναι/                       

Υπόδειγμα του 

Ραραρτιματοσ 

Ι τθσ τθσ αρικ. 

Φ.32/14/2003 

απόφαςθσ, 

όπωσ 

τροποποιικθκε 

και ιςχφει. 

1 ζωσ 2 

θμζρεσ. 
1 ζωσ 4. 
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του αποκθκευτι, ενθμερϊνει το 

Τελωνείο ζκδοςθσ τθσ άδειασ 

φορολογικισ αποκικθσ, 

προκειμζνου να ενεργοποιθκεί θ 

άδεια τθσ φορολογικισ αποκικθσ, 

θ οποία παραμζνει ςε κατάςταςθ 

αναμονισ, μζχρι τθν 

οριςτικοποίθςθ τθσ ζκδοςθσ τθσ 

άδειασ του εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι. Τζλοσ, εκδίδεται θ 

άδεια εγκεκριμζνου αποκθκευτι 

μζςω ICISnet. 

Θ άδεια εκδίδεται, ςε τζςςερα (4) 

αντίτυπα για: α) τον Δικαιοφχο, β) 

τθν Ρεριφζρεια , γ) το  Τελωνείο 

Ελζγχου τθσ Φορολογικισ 

Αποκικθσ και δ) τθ Διεφκυνςθ 

Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

του οποίου βρίςκεται θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ του αποκθκευτι. 

      

Σφνολο Χρόνου 

14 ζωσ 21 θμζρεσ. 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ δεν είναι εφικτό 

να προςδιοριςκεί με απόλυτθ ακρίβεια,  γιατί εξαρτάται από 

πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ , θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ 

δικαιολογθτικϊν, θ προςκόμιςθ εγγφθςθσ, θ ζκδοςθ τθσ άδειασ 

φορολογικισ αποκικθσ, κ.λπ. 
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4.11 Διλωςθ Άφιξθσ Οχιματοσ  (Δ.Α.Ο.) για ςκοποφσ τζλουσ ταξινόμθςθσ  

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ  
(Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)  

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Άρκρα 128, 129 και 130  του ν. 2960/2001 (Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ 

Κϊδικασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2) θ αρ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 εγκφκλιοσ «Οδθγίεσ για τθ λειτουργία του  

Υποςυςτιματοσ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ ςτο ICISnet» 

3) θ αρικ. Α.1051/2019 (Βϋ434) απόφαςθ του Διοικθτι  τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ 
όρων και προχποκζςεων και διατυπϊςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων 
του άρκρου 129 του ν. 2960/01, ωσ προσ τθ διλωςθ άφιξθσ οχθμάτων, για 
ςκοποφσ τζλουσ ταξινόμθςθσ», 

4) θ αρικ. Φ.31/13/ 03-06-2003 (Βϋ 816) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν «Σφςταςθ και λειτουργία φορολογικϊν αποκθκϊν κοινοτικϊν 
οχθμάτων» 

5) θ αρικ. Ε.2031/15-02-2019 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κοινοποίθςθ 
των διατάξεων  του άρκρου 64 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Αϋ) και τθσ αρ. πρωτ. 
Α 1051/6-2-2019  (ΦΕΚ 434/Βϋ) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.«Κακοριςμόσ όρων, 
προχποκζςεων και διατυπϊςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 
129 του ν.2960/01, ωσ προσ τθ διλωςθ άφιξθσ κοινοτικϊν οχθμάτων, για 
ςκοποφσ τζλουσ ταξινόμθςθσ»,  

6) θ αρικ. ΔΣΤΕΡ Β 126590 ΕΞ 2019 ΕΜΡ/06-05-2019 ζγγραφο  τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Τελωνείων και ΕΦΚ «Ενεργοποίθςθ χρονομετρθτι (timer) ςτισ 
Δθλϊςεισ Άφιξθσ Οχθμάτων – αυτόματθ δρομολόγθςθ»  

7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 

Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

8) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 
Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 
(Φ.Ρ.Α.) 

 

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Αρμόδιο Τελωνείο υποβολισ (αποςτολισ) τθσ Διλωςθσ Άφιξθσ Οχιματοσ 
(Δ.Α.Ο.) και αρμόδιο Τελωνείο παραλαβισ  (προοριςμοφ) τθσ Διλωςθσ 
Άφιξθσ Οχιματοσ ( Δ.Α.Ο.). 

 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Διλωςθ Άφιξθσ Οχιματοσ (Δ.Α.Ο.), για ςκοποφσ τζλουσ ταξινόμθςθσ. 
 

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Θ αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ τθσ διακίνθςθσ όλων των 
οχθμάτων και ειδικά των μεταφερόμενων ζμφορτα, από τθν άφιξι τουσ 
ςτθ χϊρα, οπότε και γεννάται θ υποχρζωςθ καταβολισ του τζλουσ 
ταξινόμθςθσ και ξεκινά να υπολογίηεται το απαιτθτό αυτοφ.  

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

α) Διαςφάλιςθ είςπραξθσ του αναλογοφντοσ τζλουσ ταξινόμθςθσ. 
β) Διευκόλυνςθ του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου. 
γ) Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ λακρεμπορίασ αναφορικά με 
τα κοινοτικά οχιματα και 
δ) Τελωνειακι παρακολοφκθςθ των κοινοτικϊν οχθμάτων.  

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Διαδικαςία υποβολισ τθσ Δ.Α.Ο. κατά τθ μεταφορά, αποςτολι και άφιξθ 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ των υποκείμενων ςε τζλοσ ταξινόμθςθσ 
κοινοτικϊν οχθμάτων τθσ παρ. 1 του άρκρου 129 του ν.2960/2001 
(Αϋ265). 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

72.002 Δ.Α.Ο. το ζτοσ 2019. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων  

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 
Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποι-

θμζνο 

1 

Θλεκτρονικι 
υποβολι τθσ 
Διλωςθσ Άφιξθσ 
Οχιματοσ 
(Δ.Α.Ο.)  

Υποβάλλεται θλεκτρονικά Δ.Α.Ο. από τον 
υπόχρεο, ιτοι το πρόςωπο που 
πραγματοποίθςε τθν είςοδο του 
οχιματοσ ςτθ χϊρα ι ο ιδιοκτιτθσ ι ο 
παραλιπτθσ του οχιματοσ ι ο νόμιμοσ 
αντιπρόςωπόσ τουσ. 
(απόδοςθ αρικμοφ Movement /master 
Reference Number – MRN) 
Στθ Δ.Α.Ο. ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία 
του υπόχρεου προςϊπου για τθν 
υποβολι τθσ Διλωςθσ, τα ςτοιχεία του 
οχιματοσ, τα ςτοιχεία του παραλιπτθ, 
το Τελωνείο προοριςμοφ και θ 
θμερομθνία άφιξθσ του οχιματοσ. Θ 
Δ.Α.Ο. δφναται να υποβάλλεται ςε 
προγενζςτερο τθσ ειςόδου του οχιματοσ 
χρόνου (δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν 
θμερομθνία άφιξθσ). Σε κάκε περίπτωςθ 
ςτθν υποβλθκείςα Δ.Α.Ο. κα πρζπει να 
ςυμπλθρϊνεται και θ θμερομθνία 
άφιξθσ, διαφορετικά θ Δ.Α.Ο. κακίςταται 
εκπρόκεςμθ. Στισ περιπτϊςεισ που θ 
Δ.Α.Ο. υποβάλλεται ςε άλλο Τελωνείο 
προοριςμοφ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα  ςτο άρκρο 6, τθσ αρικ. 
Α.1051/2019 απόφαςθσ, 
ςυνυποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ 
Δ.Α.Ο. και υπεφκυνθ διλωςθ. 
Αλλαγι Τελωνείου προοριςμοφ 
επιτρζπεται μόνο εφόςον δεν ζχει 
παραλθφκεί θ Δ.Α.Ο. θλεκτρονικά από 
το Τελωνείο παραλαβισ (προοριςμοφ). 
Στισ περιπτϊςεισ που ζχει παραλθφκεί, 
το όχθμα μεταφζρεται ςτον νζο τόπο 
προοριςμοφ, κατόπιν ζγκριςθσ του 
Τελωνείου αποςτολισ, με τθν υποβολι 
τθσ Άδειασ Διακίνθςθσ Οχθμάτων 
(Α.Δ.Ο.). Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το 

Το πλθςιζςτερο τθσ 
ειςόδου των 
οχθμάτων, 

Tελωνείο υποβολισ 
(αποςτολισ) τθσ 

Δ.Α.Ο.- 
ICISnet. 

 
 

- - 

Διλωςθ 
Άφιξθσ 

Οχιματοσ 
(Δ.Α.Ο.) από 
χϊρα τθσ Ε.Ε. 

ΝΑΙ –  
Θ Δ.Α.Ο. 

υποβάλλεται ςε 
ζντυπθ μορφι 

(ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα τθσ 

αρικ. Α.1051/2019 
απόφαςθσ Διοικθτι 
Α.Α.Δ.Ε.) μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που το 

Ρλθροφοριακό 
Σφςτθμα Τελωνείων 
(ICISnet) είναι εκτόσ 

λειτουργίασ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
10-20 
λεπτά. 

- 
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αντίγραφο τθσ οριςτικοποιθμζνθσ 
Ειδικισ Διλωςθσ, κα αποςτζλλεται από 
το Τελωνείο παραλαβισ (προοριςμοφ) 
τθσ Α.Δ.Ο., προσ το Τελωνείο αποςτολισ 
αυτισ. 

2 

Αυτόματθ 
δρομολόγθςθ 
τθσ Δ.Α.Ο. από 
το Τελωνείο 
υποβολισ 
(αποςτολισ) 
προσ το 
Τελωνείο 
παραλαβισ 
(προοριςμοφ) 

1. Στθν περίπτωςθ που το Τελωνείο 
παραλαβισ (προοριςμοφ) είναι 
διαφορετικό από το Τελωνείο υποβολισ 
(αποςτολισ), θ Διλωςθ (Δ.Α.Ο.) 
δρομολογείται αυτόματα προσ το 
Τελωνείο παραλαβισ (προοριςμοφ). 
2.Στθν περίπτωςθ που το Τελωνείο 
υποβολισ (αποςτολισ) είναι ίδιο, θ 
Δ.Α.Ο. δεν δρομολογείται αυτόματα  και 
ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα 
(3,4,5). 
 

Σφςτθμα ICISNET. -  - 

Διλωςθ 
Άφιξθσ 

Οχιματοσ 
(Δ.Α.Ο.) από 
χϊρα τθσ Ε.Ε. 

Στισ περιπτϊςεισ 
που το Icisnet είναι 
εκτόσ λειτουργίασ, 

το ζντυπο τθσ 
Δ.Α.Ο. (όπωσ 

προβλζπεται ςτο  
Ραράρτθμα τθσ 

αρικ. Α.1051/2019 
απόφαςθσ ) 

τυπϊνεται ςε τρία 
αντίτυπα: --Το 
αντίτυπο Νο. 1 

ςυνοδεφει το όχθμα 
μζχρι το Τελωνείο 

προοριςμοφ, 
-το αντίτυπο Νο. 2 

παραμζνει ςτον 
κάτοχο και το 

- Νο. 3 ςτο 
Τελωνείο υποβολισ 

τθσ Δ.Α.Ο). 

ΝΑΙ - 30 λεπτά. 1 

3 

Θλεκτρονικι 
παραλαβι τθσ 
Δ.Α.Ο. από το 
αρμόδιο 
Τελωνείο 
παραλαβισ 
(προοριςμοφ) 

Το Τελωνείο παραλαβισ (προοριςμοφ), 
ςτο οποίο υποβάλλεται θ Ειδικι Διλωςθ 
για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του 
τζλουσ ταξινόμθςθσ,  παραλαμβάνει  
μζςω του Icisnet τθ Δ.Α.Ο. και 
επαλθκεφονται τα δθλοφμενα ςτθ Δ.Α.Ο. 
ςτοιχεία. 
(απόδοςθ αρικμοφ Movement /master 
Reference Number – MRN). 
Θ θλεκτρονικι διαδικαςία παραλαβισ 
τθσ Δ.Α.Ο. πραγματοποιείται από τον 
ςυναλλαςςόμενο. 

Θ Τελωνειακι αρχι 
ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα τθσ 
οποίασ εμπίπτει ο 
τόποσ προοριςμοφ  
του οχιματοσ, με 

κακϋ φλθν 
αρμοδιότθτα 

βεβαίωςθσ και 
είςπραξθσ του 

τζλουσ 
ταξινόμθςθσ, 

ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα 
οριηόμενα  

(ςτισ 
υποπεριπτϊςεισ 

ααϋ ζωσ και εεϋ τθσ 
περ. β του άρκρου 2 

ςε ςυνδυαςμό με 

- 

Αρμόδιο 
Τελωνείο 

παραλαβισ 
(προοριςμοφ) 

ςτο οποίο 
υποβάλλεται 

θ Ειδικι 
Διλωςθ για 
τθ βεβαίωςθ 
και είςπραξθ 
του τζλουσ 

ταξινόμθςθσ. 

Διλωςθ 
Άφιξθσ 

Οχιματοσ 
(Δ.Α.Ο.) από 
χϊρα τθσ Ε.Ε. 

ΝΑΙ (ωσ ανωτζρω). ΝΑΙ ΝΑΙ - 1,2 
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τισ ειδικζσ 
περιπτϊςεισ του 

άρκρου 6 τθσ αρικ. 
Α.1051/2019 
απόφαςθσ).   

4 

Διενζργεια 
ελζγχων από το 
Τελωνείο 
παραλαβισ 
(προοριςμοφ)   
 

Ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ χωρικισ 
αρμοδιότθτασ του Τελωνείου 
παραλαβισ (προοριςμοφ) με βάςθ τον 
δθλωκζντα τόπο προοριςμοφ, 
διενζργεια, κατόπιν αξιολόγθςθσ, 
διαςταυρωτικϊν  ελζγχων των ςτοιχείων 
τθσ  Δ.Α.Ο., των επιπλζον ςτοιχείων που 
αποδεικνφουν τθν είςοδο των οχθμάτων 
ςτθ χϊρα, κακϊσ και διενζργεια ελζγχων 
ωσ προσ τθ διακεςιμότθτα του οχιματοσ 
ςτον δθλωκζντα τόπο προοριςμοφ. Στθν 
περίπτωςθ που τα οχιματα 
προορίηονται να τεκοφν ςε φορολογικι 
αποκικθ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 4 τθσ αρικ. Φ.31/13/2003  
απόφαςθσ και υποβάλλονται 
θλεκτρονικά τα απαιτοφμενα κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, ωσ 
επιςυναπτόμενα  ζγγραφα. Θ Δ.Α.Ο. από 
το Τελωνείο παραλαβισ ‘κλείνει’, 
εφόςον πιςτωκοφν όλα τα πλαίςια 
οχθμάτων που αναγράφονται ςε αυτι. 

Το Τελωνείο 
παραλαβισ 

(προοριςμοφ) του 
οχιματοσ, ςτο 

οποίο υποβάλλεται 
θ Ειδικι Διλωςθ για 

τθ βεβαίωςθ και 
είςπραξθ του 

τζλουσ 
ταξινόμθςθσ. 

- - 

Διλωςθ 
Άφιξθσ 

Οχιματοσ 
(Δ.Α.Ο.) από 
χϊρα τθσ Ε.Ε. 

ΝΑΙ (ωσ ανωτζρω). ΝΑΙ ΝΑΙ 
1 - 2 

θμζρεσ. 
3 

5 
Υποβολι τθσ 
Ειδικισ 
Διλωςθσ.  

Θ Δ.Α.Ο. ‘πιςτϊνεται’ με τθν  
οριςτικοποίθςθ τθσ  Ειδικισ Διλωςθσ 
για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του 
τζλουσ ταξινόμθςθσ ι για τθ χοριγθςθ 
απαλλαγισ από αυτό. 

Το Τελωνείο 
παραλαβισ 

(προοριςμοφ) του 
οχιματοσ, ςτο 

οποίο υποβάλλεται 
θ Ειδικι Διλωςθ για 

τθ βεβαίωςθ και 
είςπραξθ του 

τζλουσ 
ταξινόμθςθσ. 

Ο υπόχρεοσ για 
τθν υποβολι 
τθσ Ειδικισ 
Διλωςθσ/ 

παραλιπτθσ. 

Ο υπόχρεοσ 
για τθν 

υποβολι τθσ 
Ειδικισ 

Διλωςθσ/ 
Ραραλιπτθσ. 

Διλωςθ 
Ειδικοφ 
Φόρου 

Κατανάλωςθσ 
(Δ.Ε.Φ.Κ.). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 3,4 

       

Σφνολο Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 
δεν είναι δυνατόν  να προςδιοριςτεί με απόλυτθ 

ακρίβεια, κακόςον  τίκεται  προκεςμία μζχρι τθ 15θ 
θμζρα του επόμενου μινα από αυτόν που 

γεννικθκε θ υποχρζωςθ καταβολισ αυτοφ, ι είναι 
δυνατι και θ άμεςθ καταβολι  αυτοφ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ του άρκρου 6 

τθσ αρικ. Α.1051/2019 απόφαςθσ. 
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4.12 Χοριγθςθ απαλλαγισ από Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) κατά τθν επανειςαγωγι εμπορευμάτων, κατόπιν οριςτικισ εξαγωγισ αυτϊν 

            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ρερίπτωςθ α) του άρκρου 23 του ν. 2859/02-11-2000 (Αϋ248) «Κφρωςθ Κϊδικα 

Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
2) αρικ. Ρ. 6787/641/07-10-1986 (Βϋ703) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 

«Απαλλαγι από τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ αγακϊν που επανειςάγονται 
ςτθν ίδια κατάςταςθ ςτθν οποία ιταν όταν είχαν εξαχκεί.», 

3) παράγραφοι 1 και 2 του άρκρου 203 του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.)  952/2013 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2013, για τθ 
κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα., 

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και 

5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  
   

  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 
(Φ.Ρ.Α.). 

 

 
ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Τελωνεία,  Αϋ και Βϋ τάξεωσ. 
 

  
   

  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Χοριγθςθ απαλλαγισ από Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) κατά τθν 
επανειςαγωγι εμπορευμάτων, κατόπιν οριςτικισ εξαγωγισ αυτϊν.   

  
   

  
 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ διαςφάλιςθ τθσ  ορκισ εφαρμογισ των κοινοτικϊν και των εκνικϊν 
διατάξεων, όςον αφορά ςτθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από Φ.Ρ.Α .κατά 
τθν επανειςαγωγι αυτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.). 

 

  
   

  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Να διαςφαλιςτεί, αφενόσ θ τιρθςθ των ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων 
για τθ χοριγθςθ απαλλαγισ από  Φ.Ρ.Α. και αφετζρου, θ μθ επιβολι 
φόρου ςε πράξεισ που δεν προςδίδουν προςτικζμενθ αξία ςτα 
εμπορεφματα. 

 

  
   

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Θ απαλλαγι από τον Φ.Ρ.Α. που προβλζπεται από το άρκρο 23  του ν. 
2859/2000 χορθγείται από τθν αρμόδια, για τον τελωνιςμό των 
επανειςαγόμενων εμπορευμάτων, Τελωνειακι αρχι, εφόςον εξακριβωκεί 
ότι πλθροφνται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. 

   
   

  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
700 ανά ζτοσ. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκό-

μενεσ 

Εξωτερικζσ 

τθσ Αρμόδιασ 

Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 

των αποτελε-

ςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ 

Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-

τοφμενο 

(α) 

Βιμα(τα) 

Τίτλοσ 

Εγγράφου 

/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 

Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Αποδοχι τθσ 

Διαςάφθςθσ 

επανειςαγωγισ 

εμπορευμάτων και 

απόδοςθ αρικμοφ  

Movement/ 

Master Reference 

Number (MRN). 

α) Γίνεται αποδεκτι θ διαςάφθςθ  

επανειςαγωγισ εμπορευμάτων, θ οποία 

υποβάλλεται θλεκτρονικά από τον 

ςυναλλαςςόμενο, με τθ χριςθ του 

κακεςτϊτοσ 61, όπου και ζχει ιδθ 

ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά από αυτόν, 

ςτο πεδίο 40, το MRN τθσ διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ και  

β) αποδίδεται μοναδικόσ αρικμόσ 

καταχϊρθςθσ (MRN) επανειςαγωγισ.   

Σφςτθμα (ICISnet). - 

Ο ςυναλλας-

ςόμενοσ, 

φυςικό ι 

νομικό 

πρόςωπο. 

Διαςάφθςθ 

επανειςαγωγισ 

εμπορευμάτων. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αμζςωσ. - 

2. 
Διενζργεια ανάλυςθσ 

κινδφνου. 

Θ διαςάφθςθ ελζγχεται ςυςτθμικά  μζςω 

τθσ ανάλυςθσ κινδφνου (risk analysis). 

Δθλαδι, ελζγχονται τα καταχωρθκζντα 

ςτοιχεία και προκφπτει ζνα αποτζλεςμα 

ανάλυςθσ κινδφνου, ςφμφωνα με το 

οποίο αποφαςίηεται εάν κα ελεγχκοφν τα 

εμπορεφματα ι όχι. 

Σφςτθμα (ICISnet). - - - - - - Αμζςωσ. 1 

3. Διενζργεια ελζγχου. 

Εφόςον,  το αποτζλεςμα  παραπζμπει ςε  

φυςικό ζλεγχο ι ςε ζλεγχο εγγράφων, 

ορίηεται αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, ο οποίοσ 

ελζγχει  τισ  προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ 

απαλλαγισ. 

Αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

το Τμιμα που 

χειρίηεται κζματα 

τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν. 

- - - ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Από 10 

λεπτά ζωσ 

και δφο (2) 

θμζρεσ. 

2 

3.1 

Διαδικαςία 

τελωνιςμοφ, ςτθν 

περίπτωςθ κετικοφ 

αποτελζςματοσ 

ελζγχου. 

Εάν το αποτζλεςμα του ελζγχου είναι 

κετικό για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ,  

τότε το αρμόδιο Τμιμα ςυνεχίηει τθ 

διαδικαςία, θλεκτρονικά, και εκδίδεται, 

μζςω του ςυςτιματοσ ICISnet, άδεια 

παράδοςθσ εμπορευμάτων.  

Αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

το Τμιμα που 

χειρίηεται κζματα 

τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν. 

- 

Ο ςυναλλας-

ςόμενοσ, 

φυςικό ι 

νομικό 

πρόςωπο. 

Άδεια 

παράδοςθσ. 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Από 30 

λεπτά ζωσ 

και μια (1) 

θμζρα. 

1 

3.2 

Διαδικαςία 

τελωνιςμοφ, ςτθν 

περίπτωςθ αρνθτικοφ 

Εάν το αποτζλεςμα του ελζγχου είναι 

αρνθτικό για τθ χοριγθςθ τθσ 

απαλλαγισ, τότε το  αρμόδιο Τμιμα  

Αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

το Τμιμα που 

- 

Ο ςυναλλας-

ςόμενοσ 

φυςικό ι 

- ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Από 30 

λεπτά ζωσ 

και μια (1) 

1 
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αποτελζςματοσ 

ελζγχου. 

ςυνεχίηει τθ διαδικαςία, θλεκτρονικά, με 

τθν αποςτολι μθνφματοσ ςτον 

ςυναλλαςςόμενο ότι εκκρεμεί οφειλι,  

προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία 

τελωνιςμοφ.   

χειρίηεται κζματα 

τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν. 

νομικό 

πρόςωπο. 

μζρα. 

3.2.1 

Καταβολι οφειλισ  

και ζκδοςθ άδειασ 

παράδοςθσ. 

Ο ςυναλλαςςόμενοσ μεταβαίνει ςτο 

αρμόδιο Τμιμα όπου καταβάλει  τθν 

οφειλι. Στθ ςυνζχεια εκδίδεται θ 

απόδειξθ είςπραξθσ  και θ άδεια 

παράδοςθσ.  

Αρμόδιο Τελωνείο- 

Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ ι το 

Τμιμα που χειρίηεται 

τα κζματα ταμειακισ 

παρακολοφκθςθσ. 

- 

Ο ςυναλλας-

ςόμενοσ, 

φυςικό ι 

νομικό 

πρόςωπο. 

- Απόδειξθ 

είςπραξθσ 

- Άδεια 

παράδοςθσ 

εμπορευμάτων. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Από 30 

λεπτά ζωσ 

τρεισ (3) 

ϊρεσ. 

3.2 

4. 

Διενζργεια ανάλυςθσ 

κινδφνου, ζλεγχοσ και 

ζκδοςθ τθσ άδειασ 

παράδοςθσ των 

εμπορευμάτων. 

Θ διαςάφθςθ ελζγχεται ςυςτθμικά, μζςω 

του τθσ διενζργειασ ανάλυςθσ κινδφνου 

(risk analysis), και, εφόςον  το 

αποτζλεςμα  δεν παραπζμπει  ςε φυςικό 

ζλεγχο ι ςε ζλεγχο εγγράφων,  

ελζγχονται  οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ 

τθσ απαλλαγισ  και εκδίδεται μζςω του 

ςυςτιματοσ ICISnet άδεια παράδοςθσ 

εμπορευμάτων.   

Αρμόδιο Τελωνείο-

Τμιμα Διαδικαςιϊν ι 

το Τμιμα που 

χειρίηεται κζματα 

τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν. 

- 

Ο ςυναλλας-

ςόμενοσ 

φυςικό ι 

νομικό 

πρόςωπο. 

Άδεια 

παράδοςθσ. 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μια (1) 

ϊρα ζωσ 

τρεισ (3) 

ϊρεσ. 

2 

         

Σφνολο 

Χρόνου 

Από δφο (2) ϊρεσ  ζωσ όςο 

απαιτθκεί για τθν επίλυςθ  

αναφυζντων 

προβλθμάτων. 
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4.13 Χοριγθςθ άδειασ αναςτολισ καταβολισ του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν και εφαρμογι του ςυςτιματοσ αντιςτροφισ τθσ 

υποχρζωςθσ για τισ παραδόςεισ αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 

             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Ραρ. 4α του άρκρο 29 του ν. 2960/2001 (Αϋ 265) "Εκνικόσ 

Τελωνειακόσ Κϊδικασ",  
2) παρ. 1θ του άρκρου 35 του ν. 2859/2000 (Αϋ 248)  "Κφρωςθ Κϊδικα 

Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
3) ΡΟΛ 1126/28-05-2013 (Βϋ 1420) απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομικϊν «Προι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ άδειασ 
αναςτολισ του Φ.Ρ.Α. κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν και εφαρμογι 
του ςυςτιματοσ αντιςτροφισ  τθσ υποχρζωςθσ για τισ παραδόςεισ 
αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει με τθν ΡΟΛ. 1201/23-08-2013 (Βϋ2130) απόφαςθ του ίδιου 
«Τροποποίθςθ τθσ Α.Υ.Ο. ΡΟΛ. 1126/2013, όςον αφορά ςτθν 
προϊκθςθ του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου», 

4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
    Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94), 
   όπωσ ιςχφει  και  
5) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ 

του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

   
ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)  
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

α) Διεφκυνςθ  Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 
(Φ.Ρ.Α.),   
β) Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.), 
γ) Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ ι Τελωνειακι Ρεριφζρεια Θεςςαλονίκθσ, κατά 
περίπτωςθ, 
δ) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ) ι (ΕΛ.Υ.Τ. Θεςςαλονίκθσ), κατά 
περίπτωςθ. 

 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Χοριγθςθ άδειασ αναςτολισ καταβολισ του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) κατά 
τθν ειςαγωγι αγακϊν και εφαρμογι του ςυςτιματοσ αντιςτροφισ τθσ υποχρζωςθσ για 
τισ παραδόςεισ αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

 

   

ΣΚΟΡΟΣ: 
Κακιζρωςθ διαδικαςίασ απλοφςτευςθσ για τθ μθ επιβολι των φόρων με τθν παράλλθλθ 
διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του δθμοςίου.  

   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Διευκόλυνςθ του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου για επιχειριςεισ μθ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν 
Ελλάδα, που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα μασ και πραγματοποιοφν μεγάλθσ αξίασ και 
όγκου ειςαγωγζσ αγακϊν, τα οποία προορίηονται κατά κφριο λόγο, για εξαγωγι ι 
παράδοςθ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.). 
    

 

   

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Ο ενδιαφερόμενοσ αποςτζλλει αίτθμα ςτο γραφείο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. Μζςα ςε 
δζκα (10) θμζρεσ αποςτζλλει αίτθμα μαηί με τα απαραίτθτα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά. 
Το αίτθμα διαβιβάηεται ςτθ Διεφκυνςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α. (Δ.Ε.Φ.Κ.& Φ.Ρ.Α.) και ςτθ 
Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ  (Δ.Ε.Ε.Φ.). Διενεργείται ζλεγχοσ από τθν 
αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. και ενθμερϊνεται ο ενδιαφερόμενοσ  για τα αποτελζςματα ελζγχου.  
Γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο θ απόρριψθ ι θ ζγκριςθ του αιτιματοσ. Εφόςον, το 
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αίτθμα εγκρίνεται, εκδίδεται άδεια από τθ Διεφκυνςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α. με ςυνυπογραφι 
τθσ Διεφκυνςθσ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ  (Δ.Ε.Ε.Φ.).  

   

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 Θ εν λόγω διαδικαςία τυγχάνει εφαρμογισ όποτε υποβάλλεται αίτθςθ από 
ενδιαφερόμενθ εταιρεία ι Πμιλο εταιρειϊν για χοριγθςθ τθσ ςχετικισ άδειασ.   Για τισ 
ιδθ εκδοκείςεσ άδειεσ, θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ 
πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ.               
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι 
Αρμόδια 
Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ των 
αποτελεςμάτων 

ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Συνικθσ 

Χρόνοσ Διεκπε-
ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο (α) 

Βιμα(τα) 
Τίτλοσ Εγγράφου 

/Αρχείου 
Ζντυπθ 

Ηλεκτρον
ικι 

Τυποποιθμ
ζνο 

1. 

  
Ραραλαβι 
αίτθςθσ. 
 

  
Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ, από το/τον  
ενδιαφερόμενο, μθ εγκατεςτθμζνο 
ςτθ χϊρα μασ, υποκείμενο ςτον 
φόρο πρόςωπο ι Πμιλο εταιρειϊν. 

Γραφείο  
Διοικθτι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. 

- - 

Αίτθςθ 
(Ραράρτθμα I 

ΡΟΛ.1126/2013 
(Βϋ1420). 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. - 

2. 
 Διαβίβαςθ  
αίτθςθσ. 

 Θ αίτθςθ του ενδιαφερομζνου 
διαβιβάηεται ςτισ  Γενικζσ  
Διευκφνςεισ : α) Τελωνείων & 
Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ  
(Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.)  - και β)  
Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.). 

Γραφείο  
Διοικθτι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. 
- 

Γενικζσ  Διευκφνςεισ : 
α) Τελωνείων & 
Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ   

(Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.)  - 
Διεφκυνςθ Ειδικϊν 

Φόρων Κατανάλωςθσ 
(Ε.Φ.Κ.) & Φόρου 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 
(Φ.Ρ.Α.)- Τμιμα Εϋ-
Φ.Ρ.Α. Ειςαγωγϊν –

Εξαγωγϊν και β) 
Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)-
Διεφκυνςθ 

Εφαρμογισ Ζμμεςθσ 
Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.) 

- Τμιμα Αϋ- Φ.Ρ.Α. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

10-30 λεπτά 
(αναλόγωσ, τα 
είδθ που κα 

παραλθφκοφν). 

1 

3. 
Ραραλαβι 
φακζλου 
δικαιολογθτικϊν. 

Ραραλαβι του φακζλου των 
δικαιολογθτικϊν, που 
προςκομίηεται, με ςυνοδευτικι 
επιςτολι, από το/τον 
ενδιαφερόμενο μθ εγκατεςτθμζνο 
ςτθ χϊρα μασ υποκείμενο ςτον 
φόρο πρόςωπο ι Πμιλο εταιρειϊν. 

Γραφείο  
Διοικθτι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. 
- - 

Φάκελοσ 
δικαιολογθτικϊν, 
με ςυνοδευτικι 

επιςτολι. 

ΝAI OXI OXI 

10 εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τθν 

υποβολι τθσ 
αίτθςθσ. 

1 

4. 
Διαβίβαςθ 
φακζλου 
δικαιολογθτικϊν. 

 Ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν, 
με τθ ςυνοδευτικι επιςτολι του 
ενδιαφερομζνου, διαβιβάηεται ςτισ  
Γενικζσ  Διευκφνςεισ : α) Γ.Δ.Τ.& 
Ε.Φ.Κ.  και β)  Γ.Δ.Φ.Δ. 
 

Γραφείο  
Διοικθτι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. 
 
 

- 

Γενικζσ  Διευκφνςεισ : 
α) Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.  - 

Διεφκυνςθ Ε.Φ.Κ. & 
Φ.Ρ.Α.- Τμιμα Εϋ- 

Φ.Ρ.Α Ειςαγωγϊν -
Εξαγωγϊν και β)  

Γ.Δ.Φ.Δ.- Δ.Ε.Ε.Φ. - 
Τμιμα Αϋ- Φ.Ρ.Α. 

- ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 3. 
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5. 
Ζλεγχοσ 
πλθρότθτασ  τθσ 
αίτθςθσ. 

Ελζγχεται θ αίτθςθ, κακϊσ και ο 
προςκομιςκείσ φάκελοσ των 
δικαιολογθτικϊν, ωσ προσ τθν 
πλθρότθτα των απαιτοφμενων 
πλθροφοριϊν. 

α) Γ.Δ.Τ. & 
Ε.Φ.Κ.-

Διεφκυνςθ 
Ε.Φ.Κ. & 

Φ.Ρ.Α.- Τμιμα 
Εϋ- Φ.Ρ.Α 

Ειςαγωγϊν -
Εξαγωγϊν και 
β)  Γ.Δ.Φ.Δ.- 

Δ.Ε.Ε.Φ. - 
Τμιμα Αϋ- 

Φ.Ρ.Α. 

- - - - - - 1 θμζρα. 1ζωσ 4. 

6α. Αποδοχι αίτθςθσ. 

Ζγγραφθ ενθμζρωςθ του 
ενδιαφερομζνου για τθν αποδοχι 
τθσ αίτθςθσ από τθν Α.Α.Δ.Ε. 
 

α) Διεφκυνςθ 
Ε.Φ.Κ. & 

Φ.Ρ.Α.- Τμιμα 
Εϋ- Φ.Ρ.Α. 

Ειςαγωγϊν –
Εξαγωγϊν ι 
β)  Γ.Δ.Φ.Δ.- 

Δ.Ε.Ε.Φ. - 
Τμιμα Αϋ- 

Φ.Ρ.Α. 

- 

Ενδιαφερόμενο μθ 
εγκατεςτθμζνο ςτθ 

χϊρα μασ υποκείμενο 
ςτον φόρο πρόςωπο ι 

Πμιλο εταιρειϊν. 

Αποςτολι 
αποτελεςμάτων. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μία (1) 
εβδομάδα από 
τθν παραλαβι 
τθσ αίτθςθσ. 

1 ζωσ 5. 

6β 
Απόρριψθ 
αίτθςθσ. 

Ζγγραφθ ενθμζρωςθ του 
ενδιαφερομζνου για τθν απόρριψθ 
τθσ αίτθςθσ. 

α) Διεφκυνςθ 
Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 

ι 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

- 

Ενδιαφερόμενο μθ 
εγκατεςτθμζνο ςτθ 

χϊρα μασ υποκείμενο 
ςτον φόρο πρόςωπο ι 

Πμιλο εταιρειϊν. 

Αποςτολι 
αποτελεςμάτων. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μία (1) 
εβδομάδα από 
τθν παραλαβι 
τθσ αίτθςθσ. 

1 ζωσ 5. 

7. 
Χοριγθςθ 
προζγκριςθσ 
άδειασ. 

Χορθγείται προζγκριςθ  τθσ άδειασ, 
με ςκοπό τθ δυνατότθτα ζναρξθσ 
πραγματοποίθ-ςθσ ςυναλλαγϊν, 
ςτισ περιπτϊςεισ που ο αιτϊν είναι 
πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςτθν Ε.Ε. 

α)  Διεφκυνςθ 
Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α 

και 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

- 

Ενδιαφερόμενο 
εγκατεςτθμζνο ςτθ  

Ε.Ε., υποκείμενο ςτον 
φόρο 

πρόςωπο ι Πμιλο 
εταιρειϊν. 

Χοριγθςθ 
προζγκριςθσ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

15 εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τθν 

υποβολι τθσ 
αίτθςθσ. 

1 ζωσ 6α. 

8. 

Διαβίβαςθ 
αίτθςθσ και 
φακζλου 
δικαιολογθτικϊν.  

Διαβίβαςθ τθσ αίτθςθσ και του 
φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
ςτθν αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. 

 
α) Διεφκυνςθ 

Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 
και 

β) Δ.Ε.Ε.Φ. 
 

ΕΛ.Υ.Τ. 
Αττικισ ι 

Θεςςαλονίκθσ, 
κατά  

περίπτωςθ. 

- 

Διαβίβαςθ τθσ 
αίτθςθσ και του 
φακζλου  των 

δικαιολογθτικϊν. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μία (1) 
εβδομάδα από 
τθν παραλαβι 
του φακζλου 
των δικαιολο-

γθτικϊν. 

1 ζωσ 6α. 

9. 
Ζλεγχοσ αίτθςθσ 
και φακζλου 
δικαιολογθτικϊν. 

Ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ τθσ 
αίτθςθσ, ωσ προσ τθ ςυμπλιρωςθ 
των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν, 
ζλεγχοσ των προχποκζςεων 
χοριγθςθσ τθσ άδειασ,  βάςει του 
φακζλου των δικαιολογθτικϊν και 
ςφνταξθ ςχετικισ ζκκεςθσ από τθν 

Αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. - 

: 
α)  Διεφκυνςθ Ε.Φ.Κ. 

& Φ.Ρ.Α. και 
β)  Δ.Ε.Ε.Φ. 

Ζκκεςθ 
αποτελεςμάτων 

ελζγχου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

60 
θμερολογιακζσ 
θμζρεσ από τθν 
παραλαβι του 

φακζλου 
δικαιολο-
γθτικϊν. 

1 ζωσ 8. 
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αρμόδια ΕΛ.ΥΤ. 

10α. 
Ειςιγθςθ περί 
ζκδοςθσ τθσ 
άδειασ. 

Ειςιγθςθ περί ζκδοςθσ τθσ άδειασ, 
βάςει τθσ ζκκεςθσ των 
αποτελεςμάτων  του ελζγχου τθσ 
αρμόδιασ ΕΛ.Υ.Τ. 

 
α) Διεφκυνςθ 

Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 
και 

β) Δ.Ε.Ε.Φ. 
 

- - 
Άδεια         

(Ραράρτθμα II 
ΡΟΛ 1126/2013. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

120 
θμερολογιακζσ 
θμζρεσ από τθν 
παραλαβι του 

φακζλου 
δικαιολο-
γθτικϊν. 

1 ζωσ 9. 

10β. 
Ειςιγθςθ 
περί απόρριψθσ 
τθσ άδειασ. 

Ειςιγθςθ περί απόρριψθσ τθσ 
άδειασ, βάςει τθσ ζκκεςθσ 
αποτελεςμάτων τθσ αρμόδιασ 
ΕΛ.Υ.Τ. και κατόπιν τθσ άςκθςθσ 
του δικαιϊματοσ τθσ 
προθγοφμενθσ ακρόαςθσ του 
ενδιαφερομζνου. 

α) Διεφκυνςθ 
Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 

και 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

- - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 9. 

10 
β.1 

 

Ενθμζρωςθ 
ενδιαφερόμζνου.  

Σε περίπτωςθ βάςιμων λόγων για 
τθν απόρριψθ τθσ άδειασ, ζγγραφθ 
ενθμζρωςθ του ενδιαφερομζνου 
για τουσ λόγουσ απόρριψθσ τθσ 
άδειασ. 

α) Διεφκυνςθ 
Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 

και 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

- 

Ενδιαφερόμενο μθ 
εγκατεςτθμζνο ςτθ 

χϊρα μασ υποκείμενο 
ςτον φόρο πρόςωπο ι 

Πμιλο εταιρειϊν-
αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. 

Ζγγραφθ 
κοινοποίθςθ των 

λόγων περί 
απόρριψθσ τθσ 

άδειασ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 
1 ζωσ 9  
και 10β. 

10 
β.2 

 

Δικαίωμα 
προθγοφμενθσ 
ακρόαςθσ.  

Ο ενδιαφερόμενοσ, κατά τθν 
άςκθςθ του δικαιϊματοσ τθσ 
προθγοφμενθσ ακρόαςθσ, εκκζτει 
εγγράφωσ τισ απόψεισ του.  

α) Διεφκυνςθ 
Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 

και 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

 
 

- - 

Επιςτολι ι 
μινυμα 

θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-

mail). 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

10 
θμερολογιακζσ 
θμζρεσ από τθν 
παραλαβι τθσ 

ζγγραφθσ 
κοινοποίθςθσ 

τθσ 
ενθμζρωςθσ 
του βιματοσ 

10β.1 

1 ζωσ 9 και 
10β.1. 

11. 
Χοριγθςθ ι 
απόρριψθ τθσ 
άδειασ. 

Εκδίδεται οριςτικι απόφαςθ περί 
χοριγθςθσ ι απόρριψθσ τθσ 
άδειασ,ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα βιματα 10α ι 10β, 
10β.1 ι 10β.2. 

 
α) Διεφκυνςθ 

Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 
και 

β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

- 

Ενδιαφερόμενο/νοσ 
μθ 

εγκατεςτθμζνο/νοσ 
ςτθ χϊρα μασ, 

υποκείμενο/νοσ ςτον 
φόρο πρόςωπο ι 
Πμιλοσ εταιρειϊν. 

Ζκδοςθ Άδειασ 
Ραραρτθμα ΙΙ τθσ 
ΡΟΛ 1126/2013 

απόφα-ςθσ (βιμα 
10 α) 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
120 θμζρεσ από 
τθν παραλαβι 
του φακζλου. 

1 ζωσ 9 
και 10α ι 

10β,10β.1, 
10β.2. 

12. 

Ζλεγχοσ κριτθρίου 
γ τθσ παρ.4α του 
άρκρου 29 του 
ν.2960/2001. 

Σε ετιςια βάςθ ελζγχεται  από τθν 
αρμόδια Ελεγκτικι Υπθρεςία 
Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), εάν ο κάτοχοσ 
τθσ άδειασ ζχει πραγματοποιιςει 
ειςαγωγζσ εμπορευμάτων 
ςτατιςτικισ αξίασ τριακοςίων (300) 
εκατ. ευρϊ ι εκατόν είκοςι (120) 
εκατ. ευρϊ (για τα πρϊτα πζντε 

Αρμόδια 
Ε.Λ.Υ.Τ. 

- 

 
α) Διεφκυνςθ Ε.Φ.Κ. & 

Φ.Ρ.Α. και 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

 

Ζκκεςθ 
αποτελεςμάτων 

ελζγχου. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 11. 
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ζτθ) και ποςοςτό άνω του 90% τθσ 
αξίασ αυτισ ζχει αποτελζςει 
αντικείμενο εξαγωγισ ι 
παράδοςθσ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ 
τθσ  Ε.Ε. 

13α 
Ραρακόλουκθςθ 
ορκισ 
εφαρμογισ. 

Ραρακολοφκθςθ τθσ ορκισ 
εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ, 
με τθ ςυγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν 
ςτοιχείων ειςαγωγϊν και τθν 
τιρθςθ ειδικοφ βιβλίου-αρχείου 
αδειϊν, κατόχων αδείασ. 

Τελωνειακζσκαι 
Φορολογικζσ  
Ρεριφζρειεσ. 

- 

 
α) Διεφκυνςθ Ε.Φ.Κ. & 

Φ.Ρ.Α. και 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

Αρχείο 
παρακολοφκθςθσ 

ειςαγωγϊν 
εταιρειϊν - Ειδικό 

βιβλίο αδειϊν. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
Κακόλθ τθ 

διάρκεια του 
ζτουσ. 

1 ζωσ 12. 

13β 

Ζλεγχοσ 
υποβολισ 
δθλωτικϊν 
υποχρεϊςεων 
κατόχων αδείασ. 

Ζλεγχοσ-παρακολοφκθςθ τθσ 
θλεκτρονικισ υποβολισ 
περιοδικϊν δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. και 
των ανακεφαλαιωτι-κϊν πινάκων 
ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων.  

Κζντρο Ελζγχου 
Μεγάλων 

Επιχειριςεων 
(Κ.Ε.Μ.ΕΡ.). 

- 
 

 
α) Διεφκυνςθ Ε.Φ.Κ. & 

Φ.Ρ.Α. και 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

Υποβολι 
περιοδικϊν 

δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. 
και ανακεφα-

λαιωτικϊν 
πινάκων 

ενδοκοινοτικϊν 
παραδόςεων. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Κάκε μινα. 1 ζωσ 12. 

14. 

Ανάκλθςθ άδειασ 
- Καταβολι 
Φ.Ρ.Α. κατά τθν 
ειςαγωγι 
αγακϊν. 

Ανάκλθςθ τθσ άδειασ ςε 
περίπτωςθ που: 
α) διαπιςτϊνεται, από τον ζλεγχο 
που πραγματοποιεί-ται κατά τθ 
διάρκεια του ζτουσ από τθν 
αρμόδια, κατά περίπτωςθ ΕΛ.Υ.Τ., 
ότι δεν πλθροφνται ι 
καταςτρατθγοφνται τα κριτιρια β 
και γ τθσ παραγράφου 4α του 
άρκρου 29 του Εκνικοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα,  
β) ζχουν διαπραχκεί ςοβαρζσ 
παραβάςεισ ςχετικά με τθν 
τελωνειακι και τθ φορολογικι 
νομοκεςία από τον δικαιοφχο τθσ 
άδειασ και 
γ) κατόπιν αιτιςεωσ του 
ενδιαφερόμενου προςϊπου. 

α) Διεφκυνςθ 
Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 

και 
β) Δ.Ε.Ε.Φ. 

 
- 

Ενδιαφερόμενο 
υποκείμενο ςτον 
φόρο πρόςωπο ι 
Πμιλοσ εταιρειϊν. 

Ανάκλθςθ άδειασ 
αναςτολισ 

καταβολισ Φ.Ρ.Α. 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 13. 
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15. 

Διενζργεια 
τακτικϊν και 
ζκτακτων 
ελζγχων. 

Ρραγματοποιοφνται ζλεγχοι 
τακτικοί και μθ, για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ ορκισ εφαρμογισ τθσ 
αναςτολισ καταβολισ του Φ.Ρ.Α. 
κατά τθν ειςαγωγι και 
αντιςτροφισ τθσ υποχρζωςθσ για 
τισ παραδόςεισ αγακϊν ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ και 
ςυντάςςονται, αρμοδίωσ, ςχετικζσ 
εκκζςεισ αποτελεςμάτων, οι 
οποίεσ κοινοποιοφνται ςτισ 
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. 
& 

Κζντρο Ελζγχου 
Μεγάλων 

Επιχειριςεων 
(Κ.Ε.Μ.ΕΡ.). 

 
- 

Γ.Δ.Τ & 
Ε.Φ.Κ./Διεφκυνςθ  
Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. – 

Γ.Δ.Φ.Δ./Διεφκυνςθ 
Εφαρμογισ Ζμμεςθσ 

Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.)  
τθσ Α.ΑΔ.Ε.  

 

Εκκζςεισ 
αποτελεςμάτων. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 14. 

16. 
Τροποποίθςθ 
άδειασ. 

Θ άδεια τροποποιείται ςε 
περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
μεταβολισ των ςτοιχείων τθσ 
εκδοκείςασ άδειασ. 

Γ.Δ.Τ & 
Ε.Φ.Κ./Διεφκυν

ςθ  Ε.Φ.Κ. & 
Φ.Ρ.Α. – 

Γ.Δ.Φ.Δ./Διεφκ
υνςθ 

Εφαρμογισ 
Ζμμεςθσ 

Φορολογίασ 
(Δ.Ε.Ε.Φ.)  τθσ 

Α.ΑΔ.Ε.  
 

- 

Ενδιαφερόμενο 
υποκείμενο ςτον 
φόρο πρόςωπο ι 
Πμιλο εταιρειϊν. 

Τροποποίθςθ 
άδειασ αναςτολισ 

καταβολισ 
Φ.Ρ.Α.-Υποβολι 
τροποποιθτικϊν 

ςτοιχείων. 

ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΑΙ - 1 ζωσ 11. 

        

Σφνολο 
Χρόνου 

Από 120 θμζρεσ ζωσ  του 
επιτρεπόμενου ορίου θμερϊν. 
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4.14 Ζκπτωςθ Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ειςροϊν ενεργειακϊν προϊόντων, αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν 

             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

 
1) Τα άρκρα 104, 109, 110, 111 και 178 του ν. 2960/2001 

(Αϋ 265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ»,  
2) άρκρα 30, 32 του ν. 2859/2000 (Αϋ 248)  «Κϊδικασ 

ΦΡΑ», 
3) ν.4308/2014 (Αϋ251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, 

ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ», 
4) ΡΟΛ. 1034/21-02-2018 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε (Βϋ 816), που κοινοποιικθκε με τθν  ΡΟΛ. 
1093/17-05-2018 απόφαςθ του ίδιου, 

5) ΡΟΛ Α.1437/03-12-2019 (Βϋ4443) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Υποχρεωτικι θλεκτρονικι 
υποβολι των υποςτθρικτικϊν, δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ 
και λοιπϊν Φορολογιϊν (Δ.Ε.Φ.Κ.)–Τιρθςθ Αρχείου», 

6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 
94), όπωσ ιςχφει και 

7) αρικ.  Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) 
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ  
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 

   
ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ και Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Ε.Φ.Κ.& Φ.Ρ.Α.) 
 

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ- Κατά τόπουσ Τελωνεία  
 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Ζκπτωςθ Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ειςροϊν ενεργειακϊν προϊόντων, αλκοόλθσ και 
αλκοολοφχων ποτϊν και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν. 
(το δικαίωμα αυτό αςκείται κατϋ εφαρμογι του άρκρου 30 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κϊδικασ 
Φ.Ρ.Α.» από τουσ εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ ). 

 

   

ΣΚΟΡΟΣ: 
Θ διευκόλυνςθ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ, λόγω τθσ εφαρμογισ νζασ  απλοφςτερθσ 
διαδικαςίασ   ζκπτωςθσ Φ.Ρ.Α.  ειςροϊν των εγκεκριμζνων αποκθκευτϊν.  

   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
Αποφόρτιςθ των Τελωνειακϊν Αρχϊν, μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ και διευκόλυνςθ των 
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ εμπορίου των ενεργειακϊν προϊόντων, 
αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν.  

   

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

Κακορίηεται θ ζκπτωςθ του Φ.Ρ.Α. ειςροϊν (δαπάνεσ, αγακά και επενδυτικά αγακά, που 
χρθςιμοποιοφνται από τουσ εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ ενεργειακϊν προϊόντων, αλκοόλθσ και 
αλκοολοφχων ποτϊν και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, ςτα πλαίςια τθσ εμπορικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ μζςω τθσ φορολογικισ τουσ αποκικθσ).  Το δικαίωμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζκπτωςθσ 
αςκείται κατϋ εφαρμογι του άρκρου 30 του ν.2859/2000 (Αϋ 248) «Κϊδικασ Φ.Ρ.Α.».  

 
   
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

- 
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ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ Βιματοσ Ρεριγραφι Αρμόδια Μονάδα 

Εμπλεκόμενεσ 
Εξωτερικζσ τθσ 

Αρμόδιασ 
Δ/νςθσ 

Μονάδεσ 

Ραραλιπτεσ 
των αποτελε-

ςμάτων 

 ΕΓΓΑΦΑ/ΑΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΗΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Συνικθσ 
Χρόνοσ 
Διεκπε-

ραίωςθσ 

Ρροαπαι-
τοφμενο 

(α) 
Βιμα(τα) 

Τίτλοσ Εγγράφου 
/Αρχείου 

Ζντυπθ 
Ηλεκτρο-

νικι 
Τυποποιθ-

μζνο 

1. 

Ραραλαβι Διλωςθσ 
Ειδικοφ Φόρου 
Κατανάλωςθσ και 
Λοιπϊν φορολογιϊν 
(Δ.Ε.Φ.Κ.). 

Ραραλαβι τθσ υποβλθκείςασ 
Δ.Ε.Φ.Κ. από το  υποκείμενο ςτο 
φόρο πρόςωπο -εγκεκριμζνο 
αποκθκευτι ενεργειακϊν προϊόντων, 
αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν 
και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν. 

Τελωνείο ελζγχου τθσ 
φορολογικισ αποκικθσ-
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν- 
ICISnet. 

- - 

Διλωςθ Ειδικοφ 
Φόρου 

Κατανάλωςθσ και 
Λοιπϊν 

Φορολογιϊν 
(Δ.Ε.Φ.Κ). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. - 

2. 

Ραραλαβι 
Συγκεντρωτικισ 
Κατάςταςθσ 
Λογιςτικϊν Στοιχείων 
(Ραραςτατικϊν) 

Ραραλαβι τθσ υποβλθκείςασ 
Συγκεντρωτικισ Κατάςταςθσ 
Λογιςτικϊν Στοιχείων 
(Ραραςτατικϊν) ςφμφωνα με το 
ςυνθμμζνο ςτθν αρικ. ΡΟΛ 
1034/2018 απόφαςθ του Διοικθτι- 
Υπόδειγμα- ςτθν οποία 
αναγράφονται αναλυτικά τα ςτοιχεία 
παραςτατικϊν (αντίγραφα) που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
ν.4308/2014 (π.χ. θμερομθνία 
ζκδοςθσ του παραςτατικοφ, ο Α.Φ.Μ. 
του εκδότθ κ.λ.π. ) κακϊσ και ςχετικά 
με το ποςό Φ.Ρ.Α. ςτοιχεία ( π.χ. 
ποςό Φ.Ρ.Α. κατά παραςτατικό, το 
ποςό Φ.Ρ.Α. προσ ζκπτωςθ κ.λ.π.) και 
εκδόκθκαν ι λιφκθςαν του 
προθγουμζνου μινα τθσ υποβολισ 
Δ.Ε.Φ.Κ. 

Τελωνείο ελζγχου τθσ 
φορολογικισ αποκικθσ-
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν- 
ICISnet. 

- - 

Συγκεντρωτικι 
Κατάςταςθ 
Λογιςτικϊν 
Στοιχείων 

(Ραραςτατικϊν) 
(άρκρο 30 

ν.2859/2000- 
ΡΟΛ 1034/2018 

απόφαςθ 
Διοικθτι 
Α.Α.Δ.Ε.). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1 θμζρα. 1 

3. 

Σχθματιςμόσ 
ξεχωριςτοφ φακζλου 
για τα επενδυτικά 
αγακά.  

Σχθματίηεται από τθν αρμόδια 
Τελωνειακι Αρχι  ξεχωριςτόσ 
φάκελοσ για τισ περιπτϊςεισ 
επενδυτικϊν αγακϊν, που ζχουν 
5ετθ διακανονιςμό του Φ.Ρ.Α. τουσ, 
κακόςον ςε πικανι μεταβολι του 
δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ γεννάται 
υποχρζωςθ για τθν καταβολι του 

Τελωνείο ελζγχου τθσ 
φορολογικισ αποκικθσ-
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

- - - ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 1 ωσ 2 
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οφειλόμενου Φ.Ρ.Α. ι μζρουσ αυτοφ.  Φορολογιϊν- 
ICISnet. 

4. 
Σχθματιςμόσ  
φακζλου. 

Ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ κατά 
τθν υποβολι τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. και τθσ 
επιςυναπτόμενθσ Συγκεντρωτικισ 
Κατάςταςθσ δεν ζχει τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των πρωτότυπων 
παραςτατικϊν που αναγράφονται 
επί αυτισ, αλλά υποχρεοφται να τα 
τθρεί ςε αρχείο ςτον τόπο 
εγκατάςταςθσ τθσ φορολογικισ του 
αποκικθσ για το χρονικό διάςτθμα 
που προβλζπεται από τισ διατάξεισ 
του ν.4308/2014 (Αϋ 251) και να τα 
κζτει ςτθ διάκεςθ των τελωνειακϊν 
αρχϊν ςε κάκε 
περίπτωςθ ελζγχου). 

Τελωνείο ελζγχου τθσ 
φορολογικισ αποκικθσ-
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν- 
ICISnet. 

- - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 1 θμζρα. 1 ζωσ 3 

5. 
 

Ραρακολοφκθςθ  
ςυμψθφιςμοφ  ςε 
μεταγενζςτερθ 
Δ.Ε.Φ.Κ., ποςοφ 
Φ.Ρ.Α. ειςροϊν που 
προζκυψε ωσ 
υπερβάλλον ποςό 
από το ποςό για 
καταβολι ςε 
ςυγκεκριμζνθ Δ.Ε.Φ.Κ 
και δεν δφναται να 
εκπζςει. 

Κατά τθν παραλαβι τθσ 
υποβλθκείςασ ςχετικισ Δ.Ε.Φ.Κ. θ 
αρμόδια Τελωνειακι Αρχι ςθμειϊνει 
και παρακολουκεί τθ διαφορά του 
Φ.Ρ.Α. ειςροϊν που δεν μπορεί να 
εκπζςει κακϊσ είναι μεγαλφτερο από 
το ποςό για καταβολι και δφναται να 
εκπζςει ςε μεταγενζςτερθ Δ.Ε.Φ.Κ. 

Τελωνείο ελζγχου τθσ 
φορολογικισ αποκικθσ-
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν- 
ICISnet. 

  

Αρχείο 
παρακολοφκθςθσ 

των 
ςυγκεκριμζνων 

Δ.Ε.Φ.Κ. που 
τθρείται 

ξεχωριςτά ςτο 
αρμόδιο 

Τελωνείο. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
Κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια 
του ζτουσ. 

1 ζωσ 4 

6. 
 

Διενζργεια τακτικϊν 
και ζκτακτων ελζγχων. 

Διενζργεια, αρμοδίωσ, τακτικϊν και 
εκτάκτων  ελζγχων, για τθν 
παρακολοφκθςθ  τθσ ορκισ 
εφαρμογισ των διατάξεων τθσ τθσ 
διαδικαςίασ ζκπτωςθσ ΦΡΑ. 
Στθ ςυνζχεια ςυντάςςεται και 
υποβάλλεται αρμοδίωσ ςχετικι  
Ζκκεςθ των αποτελεςμάτων του 
ελζγχου. 

Τελωνείο ελζγχου τθσ 
φορολογικισ αποκικθσ-
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν- 
ICISnet 

-ΕΛ.Υ.Τ.- 
Τμιμα 

 

Α.Α.Δ.Ε.- 
Γεν. Δ/νςθ 

Τελωνείων & 
Ε.Φ.Κ. – 

Κατά 
περίπτωςθ 

αρμόδια Αρχι. 

Ζκκεςθ 
αποτελεςμά-των 

ελζγχου. 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 5 
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7. 
 

Επιβολι 
ςυμπλθρωμα-τικισ 
χρζωςθσ και 
είςπραξθσ αυτισ. 

Βεβαιϊνονται και ειςπράττονται οι 
ςυμπλθρωματι-κζσ χρεϊςεισ του 
Φ.Ρ.Α. με τισ αναλογοφςεσ ςε αυτζσ 
προςαυξιςεισ εκπροκζςμου 
καταβολισ, 
ςε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο 
διαπιςτϊνονται διαφορζσ κατά τθν 
εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ, που 
προβλζπεται από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 30 του ν.2859/2000 και τθσ 
προβλεπόμενθσ από τθν ΡΟΛ 
1034/21-02-2018 απόφαςθ του 
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. διαδικαςίασ. 

Τελωνείο ελζγχου τθσ 
φορολογικισ αποκικθσ-
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν- 
ICISnet- 

Αρμόδιο Τελωνείο-
Τμιμα Δικαςτικό ι το 

Τμιμα που χειρίηεται τα 
Δικαςτικά κζματα. 

- 

Ενδιαφερόμενο 
υποκείμενο ςτο 
φόρο πρόςωπο 

εγκεκριμζνο 
αποκθκευτι. 

Ρράξθ 
καταλογιςμοφ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ - 1 ζωσ 6 

8. 
 

Επιβολι προςτίμου 
και είςπραξθσ αυτοφ.  

Επιβάλλεται το πρόςτιμο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 147 του 
ν.2960/2001 (Αϋ265) και βεβαιϊνεται 
και ειςπράττεται ο οφειλόμενοσ 
Φ.Ρ.Α., με τισ αναλογοφςεσ ςε αυτόν 
προςαυξιςεισ εκπροκζςμου 
καταβολισ, ςε περίπτωςθ που από 
τον ζλεγχο διαπιςτϊνεται παράβαςθ 
των διατάξεων του άρκρου 30 του 
ν.2859/2000 (Αϋ248) και τθσ 
προβλεπόμενθσ από τθν παροφςα 
απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 
διαδικαςίασ. 

Τελωνείο ελζγχου τθσ 
φορολογικισ αποκικθσ-
Τμιμα Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) 

και Λοιπϊν Φορολογιϊν 
ι το Τμιμα που 

χειρίηεται τα κζματα 
Ε.Φ.Κ. και Λοιπϊν 

Φορολογιϊν- 
ICISnet – 

Αρμόδιο Τελωνείο-
Τμιμα Δικαςτικό ι το 

Τμιμα που χειρίηεται τα 
Δικαςτικά κζματα. 

- 

Ενδιαφερόμενο 
υποκείμενο ςτο 
φόρο πρόςωπο 

εγκεκριμζνο 
αποκθκευτι 

Ρράξθ 
καταλογιςμοφ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 1 ζωσ 7 

        

Σφνολο 
Χρόνου 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ 
τθσ διαδικαςίασ δεν είναι δυνατόν 

να προςδιοριςκεί με ακρίβεια, 
κακόςον είναι ανάλογοσ του χρόνου 

υποβολισ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. 
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