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ΘΔΜΑ : Σροποποίηζη ηης ΑΤΟ Σ.6525/421/Α0019/29-12-2000 (ΦΔΚ 1614 Β/29-12-

2000) «Προϋποθέζεις, όροι, διαδικαζίες λειηοσργίας αποθηκών ή τώρφν 

προζφρινής εναπόθεζης εμπορεσμάηφν σπό ηη διατείριζη άλλφν, πλην ηφν 

Σελφνειακών Αρτών θσζικών ή νομικών προζώπφν»  

ΑΠΟΦΑΖ  

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ  

Έτονηας σπόυη:  

1. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 25 «Πξνζσξηλή ελαπόζεζε 

εκπνξεπκάησλ» ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθόο Σεισλεηαθόο Κώδηθαο» (ΦΔΚ 265/Α/2001)  

2. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 «Υξόλνο παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζηηο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο» ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421/Α0019/29-12-2000 .  

3. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 «Γηθαηώκαηα ππεξεκεξίαο-ειιείκκαηα» 

ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421/Α0019/29-12-2000  

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 «Έιεγρνο θαη επνπηεία ησλ 

απνζεθώλ πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο» ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421 /Α0019/29-12-2000  

5. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 «Δγγπήζεηο» ηεο ΑΤΟ Σ .6525/421 

/Α0019/29-12-2000  

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 15 «Γηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο» ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421/Α0019/29-12-

2000  

7. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 «Υξόλνο δηάξθεηαο-Αθύξσζε-

Αλάθιεζε Σξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο» ηεο 

ΑΤΟ Σ.6525/421/Α0019/29-12-2000  



8. Σελ αξηζκ. Γ6Α 1196756 ΔΞ2013/23-12-2013 ΑΤΟ «πκπιήξσζε ηεο αξηζκ. 

αξηζκ.Γ6Α 1015213/28-1-2013 (Β' 130 θαη 372) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.»  

9. Σν γεγνλόο όηη ε απόθαζε απηή δελ ζπλεπάγεηαη δαπάλε γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

θξάηνπο  

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

Άρθρο 1  

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 9 «Υξόλνο παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο απνζήθεο 

πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο» ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421/Α0019/29-12-2000 ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινύζσο :  

«1- Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο 

είλαη ε ππό ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κνηλνηηθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα θαλ. 2913/92 

πξνβιεπόκελε πξνζεζκία, ήηνη 45 εκέξεο γηα ηα εκπνξεύκαηα πνπ κεηαθέξνληαη δηα 

ζαιάζζεο θαη 20 εκέξεο γηα ηα εκπνξεύκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε θάζε άιιν ηξόπν 

εθηόο από κεηαθνξά δηα ζαιάζζεο. Όηαλ ην δηθαηνινγνύλ νη πεξηζηάζεηο, ε ηεισλεηαθή 

αξρή κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ζύληκεζε ή λα εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ησλ πξνζεζκηώλ 

απηώλ. Η παξάηαζε δελ κπνξεί, εληνύηνηο, λα ππεξβεί ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ 

δηθαηνινγνύληαη από ηηο πεξηζηάζεηο. Από ηεο παξέιεπζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ, 

εθόζνλ ηα εκπνξεύκαηα δελ ηεζνύλ ππό νπνηνδήπνηε ηεισλεηαθό θαζεζηώο ή 

ηεισλεηαθό πξννξηζκό ή δελ θαηαζηξαθνύλ κε άδεηα ηνπ αξκόδηνπ ηεισλείνπ θαη ππό 

ηνπο όξνπο πνπ απηό θαζνξίδεη, θεξύζζνληαη αδήηεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 43 θαη επόκελσλ ηνπ Δζληθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα λ.2960/2001» 

Άρθρο 2  

1. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 11 «Γηθαηώκαηα ππεξεκεξίαο-ειιείκκαηα» ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421 

/Α0019/29-12-2000 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο :  

«Άξζξν 11  

Γηνηθεηηθό θόζηνο ππεξεκεξίαο-Διιείκκαηα»  

2. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 11 «Γηθαηώκαηα ππεξεκεξίαο-ειιείκκαηα» ηεο ΑΤΟ 

Σ.6525/421 /Α0019/29-12-2000 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο :  

«1- Σα εκπνξεύκαηα πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί ζηηο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο 

επηβαξύλνληαη κε ην δηνηθεηηθό θόζηνο ππεξεκεξίαο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ Δζληθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα λ.2960/2001 θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ.»  



Άρθρο 3  

Οη παξάγξαθνη 1 ,2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 «Έιεγρνο θαη επνπηεία ησλ απνζεθώλ 

πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο» ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421/Α0019/29-12-2000 θαηαξγνύληαη θαη 

αλαπξνζαξκόδεηαη ε αξίζκεζε ησλ παξαγξάθσλ 5, 6,7,8 θαη 9 ζε 1,2,3,4 θαη 5 

αληίζηνηρα.  

Άρθρο 4  

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 14 «Δγγπήζεηο» ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421/Α0019/29-12-2000 

ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο :  

«4- Όηαλ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζηεί ην ύςνο ηεο εγγύεζεο θαηά ηε ζηηγκή 

έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο κε βάζε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη γλσζηό νύηε ην 

είδνο νύηε ε πνζόηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ελαπνηεζνύλ ζηελ ππό έγθξηζε 

απνζήθε πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο, ην ύςνο ηεο εγγύεζεο θαζνξίδεηαη από ηελ 

Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, ιακβαλνκέλσλ ππόςε σο παξακέηξσλ εθηίκεζεο ηνπ ύςνπο 

απηήο :  

α) ην ύςνο ησλ δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ ησλ εηζεξρόκελσλ εκπνξεπκάησλ 

κέζσ ηνπ αξκόδηνπ Σεισλείνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη  

β) ην πνζνζηό ησλ εηζεξρόκελσλ εκπνξεπκάησλ πνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ δηαρεηξηζηή 

ζα ελαπνηεζνύλ ζηελ ππό έγθξηζε απνζήθε πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο.  

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ηξηκήλνπ από ηνλ θαζνξηζκό ηεο θαηά ηα αλσηέξσ εγγύεζεο, ε 

Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα αλαπξνζαξκόδεη ην πνζό ηεο εγγύεζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ 

δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ πνπ αλαινγνύλ ζηα εκπνξεύκαηα πνπ έρνπλ εηζέιζεη 

ζηηο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιόγσ ρξνληθήο 

πεξηόδνπ.»  

Άρθρο 5  

1. Σν πξώην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 «Γηαδηθαζία 

έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο» ηεο ΑΤΟ Σ.6525/421 

/Α0019/29-12-2000 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο :  

«β) Σελ αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηελ αίηεζε θαη ηα ζπλεκκέλα ζ'απηή δηθαηνινγεηηθά 

θαη έγγξαθα, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνϋπνζέζεσλ έθδνζεο ηεο άδεηαο, κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

από ην Σεισλείν ειέγρνπ ηεο απηνςίαο ηνπ ρώξνπ γηα ηνλ νπνίν έρεη δεηεζεί ε έθδνζε 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηνύ.»  

2. Σν δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 15 «Γηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο», ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ άδεηα, σο αθνινύζσο:  



«4- ηελ άδεηα θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο 

πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο θαζώο θαη ην είδνο θαη ύςνο ηεο εγγύεζεο.»  

Άρθρο 6  

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 16 «Υξόλνο δηάξθεηαο-Αθύξσζε-Αλάθιεζε Σξνπνπνίεζε 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο» ηεο ΑΤΟ 

Σ.6525/421/Α0019/29-12-2000 θαηαξγείηαη θαη αλαπξνζαξκόδεηαη ε αξίζκεζε ησλ 

παξαγξάθσλ 2,3,4,5, θαη 6 ζε 1,2,3,4 θαη 5 αληίζηνηρα .  

Άρθρο 7  

1. Η Απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

2. Η ηζρύο ηεο Απόθαζεο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

Αθξηβέο αληίγξαθν  

Ο Σκεκαηάξρεο  

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

Θ. ΘΔΟΥΑΡΗ  

 


