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ΘΕΜΑ:  «Ονζή ζομπιήνςζε ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ» 

πεη: Η ανηζ. ΔΓΓ 126155 ΓΞ 2015 ΓΜΠ/23-7-2015 Έθζεζε ηεξ Δ/κζεξ 

Γζςηενηθμφ Γιέγπμο «Δηαμυνθςζε ηεξ Δαζμμιμγεηέαξ Αλίαξ 

Γμπμνεομάηςκ θαηά ηεκ Γηζαγςγή» 

 

ε ζοκέπεηα ηεξ ακςηένς ζπεηηθήξ, με ηεκ μπμία δηαπηζηχζεθακ μνηζμέκεξ 

δοζπένεηεξ υζμκ αθμνά ηε δηαμυνθςζε ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ εηζαγυμεκςκ 

εμπμνεομάηςκ θαη εηδηθυηενα ηεκ μνζή ζομπιήνωζε θαη ημκ έιεγπμ ηεξ ζέζεξ 46 

ημο ΕΔΕ, ζαξ γκςνίδμομε ηα αθυιμοζα γηα ζθμπμφξ μμμηυμμνθεξ εθανμμγήξ ηςκ 

δηαηάλεςκ πμο δηέπμοκ ηε δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ θαηά 

ηεκ εηζαγςγή θαη ηε ζοκαθυιμοζε δηαζθάιηζε ηςκ ζομθενυκηςκ ημο δεμμζίμο: 

 

1. Όπςξ είκαη γκςζηυ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 29 θακ. 2913/92 (Κμηκυξ 

Σειςκεηαθυξ Κχδηθαξ), ε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ 

πμο πνέπεη κα δειχκεηαη ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ, είκαη ε ζοκαιιαθηηθή αλία, δει. 

ε πνάγμαηη πιενωζείζα ή πιενωηέα ηημή γηα ηα εμπμνεφμαηα αοηά, 

εκδεπμμέκςξ θαηυπηκ πνμζανμμγήξ πμο πναγμαημπμηείηαη με βάζε ηα άνζνα 32 

θαη 33, δει. θαηυπηκ ηεξ πνυζζεζεξ ή/θαη ηεξ αθαίνεζεξ, ακηίζημηπα, ηςκ 

ζημηπείςκ πμο μκεμμκεφμκηαη ζηα εκ ιυγς άνζνα.  

 

2. Γπηπιέμκ, υζμκ αθμνά ηα ζημηπεία πμο πνέπεη κα πενηιαμβάκμκηαη ζηε 

δαζμμιμγεηέα αλία, πένακ ηεξ αλίαξ ημο ηημμιμγίμο, ηζπφμοκ ηα αθυιμοζα: 
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- Σμ άνζνμ 32 θακ. 2913/92 παναζέηεη ζηεκ παν. 1 μνηζμέκα ζημηπεία ηα 

μπμία πνέπεη κα πνμζηίζεκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ, 

εθυζμκ δεκ έπμοκ ήδε ζομπενηιεθζεί ζε αοηή. Ο θαηάιμγμξ αοηυξ είκαη 

ελακηιεηηθυξ θαη υπη εκδεηθηηθυξ, θαζχξ, ζφμθςκα με ηεκ παν. 3 ημο άνζνμο 

32, θακέκα άιιμ ζημηπείμ δεκ μπμνεί κα πνμζηεζεί ζηεκ πνάγμαηη 

πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή, πιεκ αοηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 

αοηυ.  

Γπηζεμαίκεηαη υηη, ζφμθςκα με ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 32 θακ. 2913/92, 

θάζε ηέημημ ζημηπείμ πμο πνμζηίζεηαη πνμθεημέκμο κα δηαμμνθχζεη ηε 

δαζμμιμγεηέα αλία ημο εμπμνεφμαημξ, πνέπεη κα βαζίδεηαη απμθιεηζηηθά ζε 

ακηηθεημεκηθά δεδμμέκα πμο είκαη δοκαηυ κα εθηημεζμφκ. 

- Γπηπιέμκ, ημ άνζνμ 33 θακ. 2913/92, παναζέηεη μνηζμέκα ζημηπεία ηα μπμία 

δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία, εθυζμκ μπμνμφκ κα δηαθνηζμφκ 

απυ ηεκ πνάγμαηη πιενςηέα ή πιενςζείζα ηημή.  

 

3. ηεκ πιεημκυηεηα ηςκ πενηπηχζεςκ, ε ζοκαιιαθηηθή αλία πμο ζομπιενχκεηαη 

ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ, είκαη ε ιεγυμεκε «αλία CIF» ηςκ εμπμνεομάηςκ, ε μπμία 

πενηιαμβάκεη ζε θάζε πενίπηςζε ηα ελήξ ζημηπεία: 

 

- Σεκ αλία ημο ηημμιμγίμο πώιεζεξ απυ ημκ πνμμεζεοηή ηνίηεξ πχναξ, ή ζε 

πενίπηςζε εθανμμγήξ ημο άνζνμο 147 θακ. 2454/93 (δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ), 

ημ ηημμιυγημ πμο θαζμνίδεηαη ζηε ζπεηηθή Απυθαζε ηεξ ανμυδηαξ 

Σειςκεηαθήξ πενηθένεηαξ.  

Γπηζεμαίκμομε υηη, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 144 θακ. 2454/93, γηα ημκ 

θαζμνηζμυ ηεξ εθηίμεζεξ ημο ηειςκείμο θαη’ εθανμμγή ημο άνζνμο 29 θακ. 

2913/92, ε πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή πμο ιαμβάκεηαη οπυρε 

απυ ημ ηειςκείμ γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, είκαη ε ηημή πμο 

έπεη ζομθωκεζεί κα θαηαβιεζεί απυ ημκ αγμναζηή ζημκ πςιεηή ηε 

ζογθεθνημέκε πνμκηθή ζηηγμή. Καηά ζοκέπεηα: 

 Σοπυκ εθπηώζεηξ επί ηεξ ανπηθήξ ηημήξ πμο πμνεγμφκηαη απυ ημκ 

πςιεηή γηα δηάθμνμοξ ιυγμοξ, μη μπμίεξ ακαγνάθμκηαη ζημ 

πνμζθμμηδυμεκμ ηημμιυγημ πχιεζεξ θαη έπμοκ ζακ απμηέιεζμα ηε 

μείςζε ηεξ ζοκμιηθήξ ηειηθήξ ηημήξ πμο πιενχκεηαη απυ ημκ 

αγμναζηή, πνέπεη κα γίκμκηαη δεθηέξ απυ ημ ηειςκείμ, θαζχξ 

θαζμνίδμοκ ηεκ πναγμαηηθή αλία πμο έπεη ζομθςκεζεί κα θαηαβιεζεί 

απυ ημκ αγμναζηή ζημκ πςιεηή γηα ηα ζογθεθνημέκα εμπμνεφμαηα, 

ζφμθςκα με ημ πνμακαθενυμεκμ άνζνμ 144 θακ. 2454/93.  

 Πνμθεημέκμο μη εκ ιυγς εθπηχζεηξ κα γίκμοκ απμδεθηέξ, ζα πνέπεη 

κα είκαη κα είκαη πναγμαηηθέξ, κα ακαγνάθμκηαη ζαθχξ επί ημο 

ηημμιμγίμο θαη κα πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ ηειηθή ηημή, εκχ ζε θάζε 

πενίπηςζε δεκ ζα πνέπεη κα οθίζηακηαη ιμηπέξ εύιμγεξ αμθηβμιίεξ 

απυ ηειςκεηαθέξ ανπέξ γηα ηεκ μνζυηεηα ηεξ δειμφμεκεξ 

ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 181 α θακ. 2454/93.  
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 Γθηζημφμε ηεκ πνμζμπή υηη, μη εκ ιυγς εθπηχζεηξ επί ημο ηημμιμγίμο 

θαηά ηε ζηηγμή ηεξ ηειςκεηαθήξ εθηίμεζεξ, δεκ ζα πνέπεη κα 

ζογπέμκηαη με ηηξ εθπηχζεηξ πμο μπμνμφκ κα ιεθζμφκ οπυρε γηα ημκ 

θαζμνηζμυ ηεξ αλίαξ εθ ηςκ οζηένςκ, δειαδή μεηά απυ ηε ζέζε ημο 

εμπμνεφμαημξ ζε ειεφζενε θοθιμθμνία, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 145 

παν. 2 θαη 3 ημο θακ. 2454/93. Οη εκ ιυγς εθπηχζεηξ πμνεγμφκηαη 

μέζς ηεξ έθδμζεξ πηζηςηηθμφ ηημμιμγίμο, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ θαη 

ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 145 θακ. 2454/93. 

 

- Σα έλμδα μεηαθμνάξ ηςκ εμπμνεομάηςκ μέπνη ημ πνώημ ζεμείμ εηζυδμο ζημ 

ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ., υπςξ αοηυ θαζμνίδεηαη ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 163 θακ. 2454/93.  

Γπηπιέμκ, υζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ εκζςμάηςζεξ ηςκ μεηαθμνηθχκ ελυδςκ 

ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία ηεξ ζέζεξ 46 ημο ΓΔΓ, επηζεμαίκμομε υηη ζφμθςκα με 

ημ άνζνμ 164 θακ. 2454/93 ηζπφμοκ ηα αθυιμοζα: 

 Όηακ ηα εμπμνεφμαηα μεηαθένμκηαη με ημ ίδημ μεηαθμνηθυ μέζμ πένακ 

ημο πνχημο ζεμείμο εηζυδμο ζηεκ Γ.Γ., πςνίξ κα πανέπεηαη ζηηξ 

ηειςκεηαθέξ ανπέξ απυδεηλε ηςκ ελυδςκ με δηαπςνηζμυ εθηυξ θαη 

εκηυξ ημο ηειςκεηαθμφ εδάθμοξ, ηυηε γίκεηαη ακαιμγηθή θαηακμμή ηςκ 

ζοκμιηθχκ ελυδςκ μεηαθμνάξ. 

 Όηακ ηα εμπμνεφμαηα ηημμιμγμφκηαη ζε εκηαία ηημή «ειεύζενμ ζημκ 

ηόπμ πνμμνηζμμύ», ε μπμία ακηηζημηπεί ζηεκ ηημή ζημκ ηυπμ εηζυδμο 

ζηεκ Γ.Γ., ηα ζπεηηθά έλμδα μεηαθμνάξ εκηυξ ηεξ Γ.Γ. δεκ εθπίπημοκ, 

εθηυξ εάκ απμδεηπζεί ζηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ υηη ε εκ ιυγς ηημή είκαη 

μεγαιφηενε απυ ηεκ ηημή «ειεφζενμ ζηα ζφκμνα». 

 Αθυμε θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο ηα εμπμνεφμαηα μεηαθένμκηαη δωνεάκ 

ή με μεηαθμνηθά μέζα ημο αγμναζηή, ηα έλμδα μεηαθμνάξ μέπνη ημκ 

ηυπμ εηζυδμο πνέπεη κα ζοκοπμιμγίδμκηαη γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ 

ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, ζφμθςκα με ημ ζύκεζεξ ηημμιόγημ πμο ηζπφεη γηα 

ημκ ζογθεθνημέκμ ηνυπμ μεηαθμνάξ. Γθηζημφμε ηεκ πνμζμπή υηη, ζηεκ 

πενίπηςζε αοηή, δεκ ζα πνέπεη κα γίκεηαη αοζαίνεημξ οπμιμγηζμυξ 

ηςκ ελυδςκ μεηαθμνάξ εθ μένμοξ ηςκ ηειςκεηαθχκ ανπχκ, αιιά μυκμ 

μέζς ηςκ πνμακαθενυμεκςκ ζοκήζςκ ηημμιμγίςκ μεηαθμνάξ. 

 

- Σα έλμδα αζθάιηζεξ ηςκ εμπμνεομάηςκ, μέπνη ημ πνχημ ζεμείμ εηζυδμο ζημ 

ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ.  

Γπηζεμαίκμομε υηη, ζε ακηίζεζε με ηα υζα πνμβιέπμκηαη γηα ηα έλμδα 

μεηαθμνάξ, ηα έλμδα αζθάιηζεξ πνμζηίζεκηαη ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία ημο 

εμπμνεφμαημξ μόκμκ εθυζμκ πνάγμαηη οθίζηαηαη οπμπνέςζε θαηαβμιήξ ημοξ 

απυ ημκ αγμναζηή. Καηά ζοκέπεηα: 

 Οη ηειςκεηαθέξ ανπέξ δεκ ζα πνέπεη κα θαζμνίδμοκ αοζαίνεηεξ ηημέξ 

ελυδςκ αζθάιηζεξ θαηά ηε δηαμυνθςζε ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ.  
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 ε πενίπηςζε αμθηβμιίαξ ζπεηηθά με ημ φρμξ ηςκ αζθαιίζηνςκ ή/θαη 

ηεκ οπμπνέςζε ή με θαηαβμιήξ ημοξ, ζα πνέπεη κα δεημφκηαη 

πεναηηένς ζημηπεία απυ ημκ εηζαγςγέα, υπςξ ηδίςξ ε ζπεηηθή 

ζύμβαζε πώιεζεξ. 

 

4. Γπηπιέμκ, επηζεμαίκμομε υηη, ζε θαμία πενίπηςζε δεκ ζα πνέπεη κα 

ζομπιενχκμκηαη ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ με πναγμαηηθέξ ηημέξ γηα ηε 

ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ, υπςξ π.π. «0», «1», «2» θιπ., αθυμε θαη 

ζηεκ πενίπηςζε εηζαγςγήξ εμπμνεομάηςκ γηα ηα μπμία δεκ πνμζθμμίδεηαη 

ηημμιυγημ πχιεζεξ ή γηα ηα μπμία ημ ηίμεμα πμο πιενχκεηαη είκαη πνάγμαηη 

μεδεκηθυ, υπςξ π.π. μεηαπεηνηζμέκα είδε, δςνεέξ, δείγμαηα θιπ. ηηξ 

πενηπηχζεηξ αοηέξ εθανμυδμκηαη ηα αθυιμοζα: 

 

- Γθυζμκ δεκ πνμζθμμίδεηαη ηημμιόγημ πώιεζεξ (π.π. μεηαπεηνηζμέκα είδε) θαη 

δεκ πνυθεηηαη γηα πενηπηχζεηξ οπμβμιήξ ειιηπμφξ δηαζάθεζεξ, ζα 

εθανμυδμκηαη μη εκαιιαθηηθέξ μέζμδμη πνμζδημνηζμμφ ηεξ αλίαξ ηςκ 

εμπμνεομάηςκ βάζεη ηεξ ηημήξ εηζαγςγήξ μμμεηδώκ ή πανόμμηωκ πνμσυκηςκ, 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 30 παν. 2α) θαη 2β) θακ. 2913/92, 

ακηίζημηπα. 

- Γθυζμκ πνμζθμμίδεηαη ηημμιόγημ απυ ημ μπμίμ απμδεηθκφεηαη υηη ε 

πναγμαηηθή ηημή πμο πιενχκεηαη απυ ημκ αγμναζηή γηα ημ εμπυνεομα αοηυ 

είκαη πνάγμαηη μεδεκηθή (π.π. δςνεά, δείγμαηα θιπ.), θαη δεκ οθίζηακηαη 

ζπεηηθέξ εφιμγεξ αμθηβμιίεξ απυ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ ζφμθςκα με ημ 

άνζνμ 181 α θακ. 2454/93, ε ζοκαιιαθηηθή αλία πμο δειχκεηαη ζηε ζέζε 46 

ημο ΓΔΓ δηαμμνθχκεηαη απυ ηα ιμηπά ζημηπεία πνμζδημνηζμμφ ηεξ, δειαδή 

απυ ηα έλμδα μεηαθμνάξ μέπνη ημ πνχημ ζεμείμ εηζυδμο ζηεκ Γ.Γ., ηα ηοπυκ 

αζθάιηζηνα, θαζχξ θαη θάζε άιιμ ζημηπείμ πμο πνέπεη κα πνμζηίζεηαη ζηε 

ζοκαιιαθηηθή αλία ζφμθςκα με ημ άνζνμ 32 θακ. 2913/92.  

- ηηξ πενηπηχζεηξ εμπμνεομάηςκ γηα ηα μπμία ε αλία πμο πναγμαηηθά 

πιενχκεηαη απυ ημκ αγμναζηή θαζμνίδεηαη μεηά απυ ηε ζέζε ζε ειεφζενε 

θοθιμθμνία, υπςξ ηδίςξ γηα είδε ηςκ μπμίςκ ε ηημή θαζμνίδεηαη ζε δηεζκείξ 

πνεμαηηζηενηαθέξ αγμνέξ ζφμθςκα με ηε ζφμβαζε πχιεζεξ (π.π. ζηηενά), 

οπμβάιιεηαη ειιηπήξ δηαζάθεζε (ΙΜ-Β), ηεξ μπμίαξ ε ζέζε 46 

ζομπιενχκεηαη με μηα εύιμγε ηημή, ε μπμία ζα πνέπεη κα βνίζθεηαη υζμ ημ 

δοκαηυ πημ θμκηά ζηεκ θαη’ εθηίμεζε πναγμαηηθή.  

Μηα ηέημηα εφιμγε ηημή επί ηεξ ζέζεξ 46 ηεξ ειιηπμφξ δηαζάθεζεξ (ΙΜ-Β) 

μπμνεί κα είκαη, γηα πανάδεηγμα, ε ηημή πμο ζα είπε έκα πνμσυκ ακ ε ηημή ημο 

θαζμνηδυηακ ζφμθςκα με ηεκ ηημή ηεξ ζπεηηθήξ πνεμαηηζηενηαθήξ αγμνάξ 

θαηά ηεκ εμένα οπμβμιήξ ηεξ δηαζάθεζεξ.  

Η πναγμαηηθή (ηειηθή) ζοκαιιαθηηθή αλία ημο εμπμνεφμαημξ, ζομπιενχκεηαη 

επί ηεξ ζέζεξ 46 ηεξ ζομπιενωμαηηθήξ δηαζάθεζεξ (ΙΜ-Υ), ε μπμία 

οπμβάιιεηαη ζε δηάζηεμα ηνηχκ εηχκ θαη’ ακχηαημ υνημ. 
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- Σέιμξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 145 παν. 1 θακ. 2454/93, ζηεκ πενίπηςζε πμο 

ηα εμπμνεφμαηα πμο ηειςκίδμκηαη απμηειμφκ μένμξ μεγαιύηενεξ πμζόηεηαξ 

ηςκ ίδηςκ εμπμνεομάηςκ, πμο έπμοκ αγμναζηεί ζημ πιαίζημ μηαξ θαη μυκεξ 

ζοκαιιαγήξ, ε πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή ζφμθςκα με ημ άνζνμ 29 παν. 1 

θακ. 2913/92, είκαη ε ηημή πμο οπμιμγίδεηαη θαη’ ακαιμγία ηςκ πμζμηήηςκ 

πμο ηειςκίδμκηαη ζε ζπέζε με ηε ζοκμιηθή πμζυηεηα πμο έπεη αγμναζηεί.  

 

5. Γθυζμκ οθίζηακηαη θαη ιμηπά ζημηπεία πμο πνέπεη κα πνμζηεζμύκ ζηε 

ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ, πένακ ηςκ υζςκ ακαθένζεθακ ακςηένς 

γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ αλίαξ CIF (ηημμιυγημ, έλμδα μεηαθμνάξ θαη έλμδα 

αζθάιηζεξ), ηυηε αοηά ζοκοπμιμγίδμκηαη γηα ημκ πνμζδημνηζμυ ηεξ αλίαξ πμο 

ζομπιενχκεηαη ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ. Ακαθμνηθά με ηα ζημηπεία αοηά, 

επηζεμαίκμομε ηα αθυιμοζα: 

 

- Όια ηα ζημηπεία πμο πνέπεη κα πνμζηίζεκηαη ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ 

εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ, εθυζμκ δεκ πενηιαμβάκμκηαη ήδε ζε αοηή,  

ακαθένμκηαη ζημ άνζνμ 32 παν. 1 θακ. 2913/92.  

Σέημηα ζημηπεία μπμνεί κα είκαη π.π. ηα δηθαηχμαηα αδείαξ θαη ηα Royalties, 

μη πνμμήζεηεξ αγμνάξ (ακηηπνμζχπεοζεξ), πνμμήζεηεξ θαη έλμδα μεζηηείαξ, 

ημ θυζημξ εηδχκ ζοζθεοαζίαξ, ηα οιηθά πμο πανέπμκηαη αδαπάκςξ ή με 

μεηςμέκμ θυζημξ απυ ημκ αγμναζηή ζημκ πςιεηή, θιπ. 

- φμθςκα με ημ άνζνμ 32 παν. 2 θακ. 2913/92, ηα ζημηπεία πμο πνμζηίζεκηαη 

ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία βάζεη ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο αοημφ, βαζίδεηαη 

απμθιεηζηηθά ζε ακηηθεημεκηθά δεδμμέκα πμο είκαη δοκαηυ κα εθηημεζμφκ. 

Καηά ζοκέπεηα, ε δηάηαλε αοηή απμθιείεη ηεκ εθανμμγή αοζαίνεηωκ ή 

πιαζμαηηθώκ ηημχκ εθ μένμοξ ηςκ ηειςκεηαθχκ ανπχκ θαηά ημκ 

πνμζδημνηζμυ ζημηπείςκ πμο πνέπεη κα πνμζηεζμφκ ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία. 

- Γλάιιμο, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 32 παν. 3 θακ. 2913/92, ηα ζημηπεία αοηά 

είκαη πενημνηζηηθά, δειαδή θακέκα ζημηπείμ πένακ αοηχκ πμο ακαθένμκηαη 

νεηά ζηεκ παν. 1 ημο άνζνμο αοημφ δεκ μπμνεί κα πνμζηεζεί ζηεκ πνάγμαηη 

πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή.  

 

6. Γπηπιέμκ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 33 θακ. 2913/92, ε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ 

εμπμνεομάηςκ δεκ πενηιαμβάκεη μνηζμέκα ζημηπεία πμο ακαθένμκηαη ζε αοηυ, 

εθυζμκ αοηά δηαθνίκμκηαη απυ ηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή γηα ηα 

εηζαγυμεκα εμπμνεφμαηα. Σέημηα ζημηπεία είκαη ηδίςξ:  

- ηα έλμδα μεηαθμνάξ μεηά ημκ ηυπμ εηζυδμο ζηεκ Γ.Γ.,  

- ηα έλμδα ενγαζηχκ θαηαζθεοήξ, επηζθεοήξ, ζοκηήνεζεξ θιπ. μεηά ηεκ 

εηζαγςγή,  

- ηα πμζά ηυθςκ βάζεη ζομθςκίαξ ακαπνεμαημδυηεζεξ,  

- ηα έλμδα ακαπαναγςγήξ,  

- μη πνμμήζεηεξ αγμνάξ,  

- μη εηζαγςγηθμί δαζμμί ή άιιεξ θμνμιμγηθέξ επηβανφκζεηξ εκηυξ ηεξ Γ.Γ.  
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Γπηπιέμκ, πένακ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ ζημηπείςκ πμο ακαθένμκηαη ζημ άνζνμ 

33 θακ. 2913/92, δεκ πνμζηίζεκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ 

θαη ηα αθυιμοζα ζημηπεία: 

 

- Σα έλμδα εμπμνίαξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 29 παν. 3β). φμθςκα με ημ 

άνζνμ 149 παν. 1 θακ. 2454/93, μ υνμξ αοηυξ ζεμαίκεη υιεξ ηηξ 

δναζηενηυηεηεξ ζπεηηθά με ηε δηαθήμηζε ή ηεκ πνμώζεζε ηςκ εηζαγυμεκςκ 

εμπμνεομάηςκ, θαζχξ θαη υιεξ ηηξ δναζηενηυηεηεξ ζπεηηθά με ηηξ 

ακαθενυμεκεξ ζε αοηά εγγοήζεηξ.  

Γπηπιέμκ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 149 παν. 2 θακ. 2454/93, μη εκ ιυγς 

δαπάκεξ δεκ ζομπενηιαμβάκμκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία, έζηω θαη ακ 

πνμθφπημοκ απυ οπμπνέςζε ημο αγμναζηή βάζεη ζομθςκίαξ με ημκ πςιεηή 

(π.π. απμηειμφκ υνμ ηεξ ζφμβαζεξ πχιεζεξ). 

- Οη πιενςμέξ ζπεηηθά με δηθαηχμαηα δηακμμήξ ή μεηαπώιεζεξ εθυζμκ δεκ 

απμηειμφκ υνμ ηεξ πχιεζεξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 32 παν. 5β) θακ. 

2913/92. 

 

7. Σέιμξ, επηζεμαίκμομε υηη υια ηα πνμακαθενυμεκα αθμνμφκ απμθιεηζηηθά ηε 

ζομπιήνςζε ηεξ ζέζεξ 46 ημο ΓΔΓ με ηε ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ εηζαγυμεκςκ 

εμπμνεομάηςκ, δειαδή με ηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα γηα ηα 

εηζαγυμεκα εμπμνεφμαηα ηημή, υπςξ αοηή μνίδεηαη ζημ άνζνμ 29 θακ. 2913/92.  

Γθυζμκ ε δαζμμιμγεηέα αλία δεκ είκαη δοκαηυ κα θαζμνηζηεί βάζεη ηεξ 

ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, γηα ηεκ μνζή ζομπιήνςζε ηεξ ζέζεξ 46 ημο ΓΔΓ 

εθανμυδμκηαη μη εκαιιαθηηθέξ μέζμδμη δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ πμο 

πνμβιέπμκηαη ζηα άνζνα 30 θαη 31 θακ. 2913/92. 

 

 

 Παναθαιμφμε γηα ηεκ πηζηή εθανμμγή ηςκ ακςηένς, υζμκ αθμνά ηε ζομπιήνςζε 

θαη ημκ έιεγπμ ηεξ ζέζεξ 46 ημο ΓΔΓ. 

 

        

      Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 

 

       Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

 

ΑΚΡΙΒΓ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΓΝΟ Α.Σ.Δ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

A. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σειςκεηαθέξ Πενηθένεηεξ  (γηα εκεμένςζε ηςκ Σειςκείςκ ανμμδηυηεηάξ ζαξ) 

 

B. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1.  ΓΛ.Τ.Σ  Αηηηθήξ 

2.  ΓΛ.Τ.Σ  Θεζ/κίθεξ  

3.  Δ/κζε Ηιεθηνμκηθμφ Σειςκείμο 

4.  .Δ.Ο.Γ.: Κεκηνηθή Τπενεζία θαη Πενηθενεηαθέξ Δ/κζεηξ 

5.  Δ/κζε Γζςηενηθμφ Γιέγπμο (Αζήκα, Θεζζαιμκίθε) 

6.  φκδεζμμξ Γιιήκςκ Βημμεπάκςκ – Ξεκμθχκημξ 5 

7.  φκδεζμμξ Γμπμνηθχκ Ακηηπνμζχπςκ Γιιάδμξ 

8.  Κεκηνηθή ΄Γκςζε Γπημειεηενίςκ 

9.  Ομμζπμκδία Γθηειςκηζηχκ Γιιάδμξ – Σζαμαδμφ 38 Πεηναηάξ 

10.  φιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Αζήκαξ – Πεηναηά 

11.  φιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Θεζ/κίθεξ 

 

Γ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γναθείμ Γεκ. Γναμμαηέα Δεμμζίςκ Γζυδςκ 

2. Γναθείμ Γεκ. Δ/κηε Σειςκείςκ & Γ.Φ.Κ 

3. Δ/κζεηξ : Σει.Δηαδηθαζηχκ, .Σ.Γ.Π., ΓΦ.Κ & ΦΠΑ  

4. Δ/κζε Δηεζκχκ Οηθμκμμηθχκ πέζεςκ - Σμήμα Β΄ : Σειςκεηαθχκ Θεμάηςκ 

5. Δ/κζε Δ.Θ.Σ.Ο.Κ. :  α. Γναθείμ Πνμσζηαμέκμο Δ/κζεξ 

                              β. Σμήμαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 
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