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ΘΕΜΑ: Είςοδοσ εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ – Ρροςκόμιςθ των εμπορευμάτων 

ςτο τελωνείο – Ρροςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων 

ΣΧΕΤ. : 1) Θ αρικμ. ΔΤΔ 1068514 ΕΞ2016/28.04.2016 ΕΔΥΟ «Ρροςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων ςε 
εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι άλλουσ εγκεκριμζνουσ χϊρουσ - Ρροχποκζςεισ, όροι, 
διαδικαςία λειτουργίασ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων υπό τθν διαχείριςθ 
άλλων, πλθν των Τελωνειακϊν Αρχϊν φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων και προχποκζςεισ και όροι ζγκριςθσ 
άλλων, εκτόσ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ χϊρων, για τθν προςωρινι εναπόκεςθ 
εμπορευμάτων» 

2) Θ αρικμ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5.04.2017 εγκφκλιοσ Α.Α.Δ.Ε «Οδθγίεσ για τθν ζκδοςθ άδειασ 

ςυνολικισ εγγφθςθσ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα Καν.952/2013 

(ΕνΤΚ/UCC)» 

3) Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/ 09.08.2017 εγκφκλιοσ Α.Α.Δ.Ε «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΑΚΟΑΣΘΣ» 

4) Θ αρικμ. Δ.ΟΓ.Α 1036960/22.03.2017 ΑΥΟ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» 

5) Θ αρικμ.  Δ19Α 5041331/28.11.2013 Δ.Υ.Ο «Οδθγίεσ για τθν υποβολι και διαχείριςθ των παραςτατικϊν 
του Υποςυςτιματοσ Δθλωτικϊν, με τθ κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία του νζου πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ Τελωνείων ICISnet» 

 

 Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω 1)ςχετικισ ΕΔΥΟ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ουςιαςτικζσ τροποποιιςεισ 
των διατάξεων του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα που αφοροφν τθν είςοδο και προςωρινι εναπόκεςθ 
των εμπορευμάτων, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων, και των Τελωνειακϊν αρχϊν, με 
τθν παροφςα ςυγκεντρϊνονται ςε μία εγκφκλιο όλεσ οι διατάξεισ που αφοροφν ςτθν υπαγωγι/παραμονι 
εμπορευμάτων ςε προςωρινι εναπόκεςθ, ςτθ λιξθ  αυτισ και ςτισ διαδικαςίεσ αφενόσ ζκδοςθσ άδειασ 
λειτουργίασ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ και αφετζρου ζγκριςθσ/κακοριςμοφ άλλων χϊρων 
για τθν προςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων και παρζχονται οδθγίεσ για ομοιόμορφθ εφαρμογι. 
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ΟΙΣΜΟΙ 

1. «Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» (Ε.Τ.Κ): Ο Κανονιςμόσ 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ κϊδικα. 

2. «Εκνικόσ Τελωνειακόσ κϊδικασ» : Ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α 265/22-11-2001). 

3.  «ενωςιακά εμπορεφματα»: τα εμπορεφματα που υπάγονται ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
κατθγορίεσ:  

α) εμπορεφματα που παράγονται εξ ολοκλιρου ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, χωρίσ να 
ενςωματϊνονται ςε αυτά εμπορεφματα που ειςάγονται από χϊρεσ ι εδάφθ εκτόσ του 
τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) εμπορεφματα που ζχουν ειςαχκεί ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ από χϊρεσ ι εδάφθ 
εκτόσ του εν λόγω εδάφουσ και τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία,  

γ) εμπορεφματα που λαμβάνονται ι παράγονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, είτε 
αποκλειςτικά από εμπορεφματα που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο β) είτε από εμπορεφματα που 
αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) και β).  

4. «μθ ενωςιακά εμπορεφματα»: εμπορεφματα άλλα από εκείνα που αναφζρονται ςτο ςθμείο  3  ι 
που ζχουν απολζςει τον τελωνειακό τουσ χαρακτιρα ωσ ενωςιακά εμπορεφματα. 

5. «τελωνειακόσ χαρακτιρασ»: ο χαρακτιρασ εμπορεφματοσ ωσ ενωςιακοφ ι μθ ενωςιακοφ. 

6. «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· 

7. «πρόςωπο εγκατεςτθμζνο εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ»:  

α) εάν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, κάκε πρόςωπο που ζχει τθ ςυνικθ κατοικία του ςτο 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων, κάκε πρόςωπο που ζχει ςτο 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ τθν καταςτατικι του ζδρα, τθν κεντρικι του διοίκθςθ ι μόνιμθ 
επιχειρθματικι εγκατάςταςθ.  

8. «μόνιμθ επιχειρθματικι εγκατάςταςθ»: ςτακερόσ τόποσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον 
οποίο βρίςκονται ςε μόνιμθ βάςθ οι αναγκαίοι ανκρϊπινοι και τεχνικοί πόροι και μζςω του 
οποίου πραγματοποιοφνται εν όλω ι εν μζρει οι ςχετικζσ με τα τελωνεία πράξεισ ενόσ προςϊπου. 

9. «κάτοχοσ των εμπορευμάτων»: το πρόςωπο που ζχει τθν κυριότθτα των εμπορευμάτων ι 
παρεμφερζσ δικαίωμα διάκεςισ τουσ ι που αςκεί φυςικό ζλεγχο επ’ αυτϊν. 

10. «προςωρινι εναπόκεςθ»: θ κατάςταςθ μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων τα οποία αποκθκεφονται 
προςωρινά υπό τελωνειακι επιτιρθςθ για το διάςτθμα μεταξφ τθσ προςκόμιςισ τουσ ςτο 
τελωνείο και τθσ υπαγωγισ τουσ ςε τελωνειακό κακεςτϊσ ι τθσ επαναγωγισ τουσ. 

11. «απόφαςθ»: κάκε πράξθ των τελωνειακϊν αρχϊν που αφορά τθν τελωνειακι νομοκεςία και 
ρυκμίηει μια ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ και θ οποία παράγει ζννομα αποτελζςματα για τα 
εμπλεκόμενα πρόςωπα. 

12. «Εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ»: οι αποκικεσ ι οι χϊροι προςωρινισ εναπόκεςθσ 
εμπορευμάτων, ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ενωςιακοφ Κϊδικα. Για τουσ ςκοποφσ τθσ 
παροφςασ ωσ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ νοοφνται οι εγκαταςτάςεισ υπό τθν 
διαχείριςθ άλλων, πλθν των Τελωνειακϊν Αρχϊν φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. 

13. «άλλοι χϊροι που ζχουν κακορίςει ι εγκρίνει οι Τελωνειακζσ αρχζσ»: χϊροι που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν προςωρινι εναπόκεςθ των εμπορευμάτων, οι οποίοι δεν είναι 
εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 148 του Ενωςιακοφ 
Κϊδικα. 

14. «χϊροι προςωρινισ εναπόκεςθσ» : Οι εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ και οι άλλοι χϊροι 
που ζχουν κακορίςει ι εγκρίνει οι Τελωνειακζσ αρχζσ για τθν προςωρινι εναπόκεςθ των 
εμπορευμάτων. 
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15. «Διαχειριςτισ»/ Δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο υπό τθν εκμετάλλευςθ 
και διαχείριςθ του οποίου λειτουργεί ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ και ςτο 
όνομα του οποίου εκδίδεται θ άδεια λειτουργίασ αυτισ. 

16. «Αρμόδιο Τελωνείο»: το τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκονται οι 
αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ.  

17. «Αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ Τελωνειακι Αρχι»: Οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, 
Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ κακϊσ επίςθσ και τα Τελωνεία που αςκοφν αρμοδιότατα Τελωνειακισ 
Ρεριφζρειασ για τθν ζκδοςθ αδειϊν λειτουργίασ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ, 
ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 4)ςχετικι. 

18. «διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ»: θ πράξθ με τθν οποία ζνα πρόςωπο δθλϊνει, με τουσ 
απαιτοφμενουσ τφπουσ και διαδικαςίεσ, ότι εμπορεφματα βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ. 

 

ΜΕΟΣ  Α – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΘΝ Ε.Ε, ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΘΕΣΘ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΡΟΣΩΙΝΘ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘ ΚΑΙ ΛΘΞΘ ΑΥΤΘΣ. 

Α.  Είςοδοσ εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ/τελωνειακι επιτιρθςθ (άρκρο 134 
Ε.Τ.Κ) 

 

Τα εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ υπόκεινται ςε τελωνειακι 
επιτιρθςθ από τθ ςτιγμι τθσ ειςόδου τουσ και μπορεί να υποβάλλονται ςε τελωνειακοφσ ελζγχουσ, ενϊ 
παραμζνουν υπό τθν επιτιρθςθ αυτι για όςο χρονικό διάςτθμα είναι απαραίτθτο προκειμζνου να 
κακοριςκεί ο τελωνειακόσ τουσ  χαρακτιρασ.  

Ειδικότερα : 

 Τα ενωςιακά εμπορεφματα, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 154 Ε.Τ.Κ, περί των περιπτϊςεων 
απϊλειασ του τελωνειακοφ χαρακτιρα τουσ ωσ ενωςιακϊν, δεν κα υπόκεινται ςε τελωνειακι 
επιτιρθςθ μόλισ κακοριςκεί ο τελωνειακόσ τουσ χαρακτιρασ.  

 Τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα παραμζνουν υπό τελωνειακι επιτιρθςθ είτε μζχρι να αλλάξει ο 
τελωνειακόσ τουσ χαρακτιρασ είτε μζχρι να εξζλκουν από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ι 
μζχρι να καταςτραφοφν.  

 

Β.  Ρροςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο Τελωνείο (άρκρο 139 Ε.Τ.Κ) 

 

Τα εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ προςκομίηονται αμζςωσ μετά τθν 
άφιξι τουσ ςτα κακοριςκζντα τελωνεία ι ςε οποιονδιποτε άλλο χϊρο που κακορίηουν ι εγκρίνουν οι 
τελωνειακζσ αρχζσ, ι ςτθν ελεφκερθ ηϊνθ.  

Ωσ προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο νοείται θ γνωςτοποίθςθ ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ ςχετικά 
με τθν άφιξθ εμπορευμάτων ςτο τελωνείο ι ςε οποιοδιποτε άλλο τόπο ζχει κακοριςτεί/εγκρικεί από τισ 
τελωνειακζσ αρχζσ ι ςτθν Ελεφκερθ Ηϊνθ και θ κζςθ αυτϊν των εμπορευμάτων ςτθ διάκεςθ των εν λόγω 
αρχϊν για τελωνειακό ζλεγχο. 

Θ προςκόμιςθ των εμπορευμάτων γίνεται από ζνα από τα ακόλουκα πρόςωπα  : 

- το πρόςωπο που τα ζφερε ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, ι  

- το πρόςωπο εξ ονόματοσ ι για λογαριαςμό του οποίου ενιργθςε το πρόςωπο που τα ζφερε ςτο 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ι  

- το πρόςωπο που ανζλαβε τθν ευκφνθ τθσ μεταφοράσ τουσ μετά τθν είςοδό τουσ ςτο ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ. 

Ανεξάρτθτα από τισ υποχρεϊςεισ των ανωτζρω προςϊπων, τα εμπορεφματα μποροφν να προςκομίηονται 
επίςθσ από ζνα από τα ακόλουκα πρόςωπα:  
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- κάκε πρόςωπο που υπάγει αμζςωσ τα εμπορεφματα ςε τελωνειακό κακεςτϊσ, 

- τον κάτοχο άδειασ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ ι κάκε άλλο πρόςωπο που 

αςκεί δραςτθριότθτεσ ςε ελεφκερθ ηϊνθ. 

Ρροκειμζνου να επιτραπεί θ προςκόμιςθ των εμπορευμάτων όχι ςε χϊρο Τελωνείου, αλλά ςε 
οποιοδιποτε άλλο χϊρο εγκρίνουν οι Τελωνειακζσ αρχζσ πρζπει να ικανοποιοφνται οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

 

 να πλθροφνται οι απαιτιςεισ του άρκρου 148 παράγραφοι 2 και 3 του Ε.Τ.Κ και του άρκρου 117 

του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ αρ.2015/2446·  

 τα εμπορεφματα να διαςαφίηονται για τελωνειακό κακεςτϊσ ι να επανεξάγονται το αργότερο 3 

θμζρεσ μετά τθν προςκόμιςι τουσ ι το αργότερο 6 θμζρεσ μετά τθν προςκόμιςι τουσ ςτθν 

περίπτωςθ εγκεκριμζνου παραλιπτθ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 233 παράγραφοσ 4 ςτοιχείο β) 

του Ε.Τ.Κ, εκτόσ αν οι τελωνειακζσ αρχζσ απαιτιςουν τον ζλεγχο των εμπορευμάτων δυνάμει του 

άρκρου 140 παράγραφοσ 2 του Ε.Τ.Κ. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω, προκειμζνου να προςκομιςκεί εμπόρευμα απευκείασ ςε χϊρο που ζχουν 

εγκρίνει οι Τελωνειακζσ αρχζσ και να παραμείνει εκεί ςε κατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ, απαιτείται 

θ παροχι ςχετικισ ζγκριςθσ των Τελωνειακϊν αρχϊν θ οποία αφορά τόςο το ςκζλοσ τθσ προςκόμιςθσ των 

εμπορευμάτων όςο και τθσ υπαγωγισ και παραμονισ τουσ ςε προςωρινι εναπόκεςθ ςτον χϊρο αυτό. Θ 

προαναφερκείςα ζγκριςθ παρζχεται υπό τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ των ανωτζρω κοινϊν προχποκζςεων. 

(βλ. παράγραφο Δ, ςθμείο 5.2.1) 

Δεν απαιτείται παροχι ζγκριςθσ, όταν θ προςκόμιςθ γίνεται ςε εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ 
υπό τθ διαχείριςθ τρίτων προςϊπων, ςε Ελεφκερθ Ηϊνθ ι ςε χϊρο που ζχει κακοριςτεί από τισ 
Τελωνειακζσ αρχζσ ωσ χϊροσ προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων.  

Πςον αφορά τα διαφορετικά είδθ χϊρων εναπόκεςθσ εμπορευμάτων, αυτά αναλφονται εκτενϊσ ςτο 

ςθμείο Δ - παράγραφοσ 5 του Μζρουσ Α τθσ παροφςασ. 

Γ.  Μθ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων ςτο Τελωνείο (παρ.2 άρκρου 139 Ε.Τ.Κ) 

Δεν προςκομίηονται ςτο τελωνείο τα εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 
διά καλάςςιασ ι αεροπορικισ οδοφ  τα οποία:  

- παραμζνουν ςτα ίδια μεταφορικά μζςα προσ περαιτζρω μεταφορά. Τα εν λόγω εμπορεφματα 

προςκομίηονται ςτο τελωνείο μόνο του λιμζνα ι του αερολιμζνα ςτον οποίο εκφορτϊνονται ι 

μεταφορτϊνονται.  

- εκφορτϊνονται και φορτϊνονται εκ νζου ςτα ίδια μεταφορικά μζςα κατά το ταξίδι τουσ, 

προκειμζνου να επιτραπεί θ εκφόρτωςθ ι φόρτωςθ άλλων εμπορευμάτων. 

Επιςιμανςθ : Θ νομοκετικι δζςμθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα προβλζπει τθν υποβολι 
ςυγκεκριμζνου ςυνόλου δεδομζνων, μζςω μθνφματοσ, με το οποίο κα γνωςτοποιοφνται ςτο Τελωνείο οι 
ςχετικζσ με τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων πλθροφορίεσ. 

Ρροσ το παρόν και δεδομζνου ότι διανφουμε μεταβατικι περίοδο, μζχρι τθν αναβάκμιςθ του ICISnet, οι 
πλθροφορίεσ τθσ προςκόμιςθσ και τθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ υποβάλλονται μαηί, μζςω του 
Υποςυςτιματοσ Δθλωτικϊν του ICISnet, ςτο Τελωνείο και ζχουν τθ μορφι Δθλωτικοφ (υφιςτάμενο 
παραςτατικό Δθλωτικό/Συνοπτικι διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ). 

Με τθν αναβάκμιςθ του Υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ ειςόδου των εμπορευμάτων και τθσ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ (υφιςτάμενο Υποςφςτθμα Δθλωτικϊν), το μινυμα γνωςτοποίθςθσ προςκόμιςθσ κα μπορεί να 
υποβάλλεται από το ςυναλλαςςόμενο, είτε ανεξάρτθτα από ι ςυνδυαςτικά με  τθ διαςάφθςθ  
προςωρινισ εναπόκεςθσ.  
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Δ.  Ρροςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων (άρκρο 144 Ε.Τ.Κ.) 

Ωσ προςωρινι  εναπόκεςθ νοείται θ κατάςταςθ προςωρινισ αποκικευςθσ μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων 
υπό τελωνειακι επιτιρθςθ, κατά το διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν προςκόμιςι τουσ ςτο τελωνείο ζωσ 
τθν υπαγωγι τουσ ςε τελωνειακό κακεςτϊσ ι τθν επανεξαγωγι τουσ· 
 

Τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα τίκενται ςε προςωρινι εναπόκεςθ από τθ ςτιγμι τθσ προςκόμιςισ τουσ 
ςτο τελωνείο ι ςε οποιονδιποτε άλλο χϊρο κακορίηουν ι εγκρίνουν οι τελωνειακζσ αρχζσ.  

Τα ζγγραφα για τα εμπορεφματα που βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ παρζχονται ςτισ τελωνειακζσ 
αρχζσ, εφόςον απαιτείται από τθν ενωςιακι νομοκεςία, ι όταν είναι απαραίτθτο για τθ διενζργεια 
τελωνειακϊν ελζγχων.  

Επιςθμαίνεται ότι τα εμπορεφματα που προςκομίηονται ςε Ελεφκερθ Ηϊνθ δεν τίκενται ςε κατάςταςθ 
προςωρινισ εναπόκεςθσ, αντίκετα υπάγονται ςτισ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία των Ελευκζρων 
Ηωνϊν. 

 
1. Χρονικι Διάρκεια Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ (άρκρο 149 Ε.Τ.Κ.) 

 
Θ διάρκεια τθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ υπό 
τθ διαχείριςθ του Τελωνείου ι τρίτων είναι 90 θμζρεσ, χωρίσ τθ δυνατότθτα παράταςθσ, ανεξαρτιτωσ 
τρόπου μεταφοράσ. 
 
Θ ίδια προκεςμία ιςχφει και για εμπορεφματα που εναποτίκενται ςε χϊρουσ που ζχουν κακοριςτεί από 
τισ Τελωνειακζσ αρχζσ με ευκφνθ τουσ, ωσ χϊροι προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων. 
 
Αντίκετα, ςε περίπτωςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων ςε χϊρουσ που ζχουν εγκρικεί για το 

ςκοπό αυτό από τισ Τελωνειακζσ αρχζσ θ χρονικι διάρκεια παραμονισ τουσ ςτθν κατάςταςθ αυτι είναι 3 

θμζρεσ μετά τθν προςκόμιςι τουσ ι 6 θμζρεσ μετά τθν προςκόμιςι τουσ ςτθν περίπτωςθ εγκεκριμζνου 

παραλιπτθ (άρκρο 233 παράγραφοσ 4 ςτοιχείο β) του Ε.Τ.Κ), εκτόσ εάν τα εμπορεφματα πρόκειται να 

ελεγχκοφν, δυνάμει του άρκρου 140 παράγραφοσ 2 του Ε.Τ.Κ, οπότε και θ προκεςμία παρατείνεται κατά 

το διάςτθμα που απαιτείται για τθ διενζργεια του ελζγχου και κατά περίπτωςθ τθν ολοκλιρωςι του 

κατόπιν λιψθσ των αποτελεςμάτων του, όπου απαιτείται. 

 
2. Διαςάφθςθ Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ (άρκρο 145 Ε.Τ.Κ.)  

 

Τα εμπορεφματα ςε προςωρινι εναπόκεςθ καλφπτονται από διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ, θ 
οποία περιζχει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εφαρμογι των ςχετικϊν με τθν κατάςταςθ αυτι 
διατάξεων. 

Ωσ διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ νοείται θ πράξθ με τθν οποία ζνα πρόςωπο δθλϊνει ςτισ 

τελωνειακζσ αρχζσ, με τουσ απαιτοφμενουσ τφπουσ και διαδικαςίεσ, ότι εμπορεφματα βρίςκονται ςε 

προςωρινι εναπόκεςθ· 

Στθ χϊρα μασ θ διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ ζχει τθ μορφι δθλωτικοφ, το οποίο περιλαμβάνει 
τισ απαραίτθτεσ για τθ εναπόκεςθ πλθροφορίεσ . 

Δεν απαιτείται διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ όταν, το αργότερο κατά τθν προςκόμιςθ των 
εμπορευμάτων ςτο τελωνείο, ζχει κακοριςκεί ο τελωνειακόσ τουσ χαρακτιρασ ωσ ενωςιακϊν 
εμπορευμάτων ςφμφωνα με τα άρκρα 153 ζωσ 156 του Ε.Τ.Κ.  
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3. Ρρόςωπα που υποβάλλουν τθ διαςάφθςθ Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ – Τροποποίθςθ τθσ 
Διαςάφθςθσ Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ (άρκρο 145 Ε.Τ.Κ.) 

 

Θ διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ υποβάλλεται από ζνα από τα ακόλουκα πρόςωπα, το αργότερο 
κατά τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο :  

 

α) το πρόςωπο που ζφερε τα εμπορεφματα ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) το πρόςωπο εξ ονόματοσ ι για λογαριαςμό του οποίου ενιργθςε το πρόςωπο που ζφερε τα 
εμπορεφματα ςτο εν λόγω ζδαφοσ,  

γ) το πρόςωπο που ανζλαβε τθν ευκφνθ τθσ μεταφοράσ των εμπορευμάτων, μετά τθν είςοδό τουσ ςτο 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

δ) κάκε πρόςωπο που υπάγει αμζςωσ τα εμπορεφματα ςε τελωνειακό κακεςτϊσ,  

ε) τον κάτοχο αδείασ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ ι κάκε άλλο πρόςωπο που αςκεί 
δραςτθριότθτεσ ςε ελεφκερθ ηϊνθ. 

 
Θ διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ μπορεί να τροποποιθκεί κατόπιν αιτιςεωσ, επιτρζποντασ ςτον 

διαςαφιςτι να τροποποιιςει ζνα ι περιςςότερα ςτοιχεία τθσ μετά τθν υποβολι τθσ. Θ τροποποίθςθ δεν 

μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ιςχφ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ για εμπορεφματα άλλα από αυτά 

που καλφπτονταν αρχικά, ενϊ δεν μπορεί να γίνει τροποποίθςθ ςε καμία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν πλθροφοριςει το πρόςωπο που υπζβαλε τθ διαςάφθςθ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ ότι ςκοπεφουν να εξετάςουν τα εμπορεφματα,  

β) όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν διαπιςτϊςει τθν ανακρίβεια των ςτοιχείων τθσ διαςάφθςθσ 
προςωρινισ εναπόκεςθσ.  

 

4. Ρροχποκζςεισ/Ρεριοριςμοί για τθν παραμονι των εμπορευμάτων ςε κατάςταςθ  προςωρινισ 
εναπόκεςθσ (άρκρο 147 Ε.Τ.Κ.). 

 

Τα εμπορεφματα ςε προςωρινι εναπόκεςθ αποκθκεφονται αποκλειςτικά ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 148  του Ε.Τ.Κ ι, εφόςον δικαιολογείται, ςε άλλουσ χϊρουσ που ζχουν 
κακορίςει ι εγκρίνει οι τελωνειακζσ αρχζσ.  

Εμπορεφματα που μποροφν να επθρεάςουν, λόγω τθσ φφςθσ ι τθσ κατάςταςισ τουσ, άλλα εμπορεφματα 
ι να προκαλζςουν κίνδυνο ςτθ δθμόςια υγεία, τάξθ, αςφάλεια ι ςτισ αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ, 
εναποτίκενται υποχρεωτικά μόνο ςε ειδικά διαρρυκμιςμζνα, ιδιαίτερα, διαμερίςματα ι χϊρουσ, οι οποίοι 
μποροφν να αποτρζψουν τουσ παραπάνω κινδφνουσ. 

Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 134 παράγραφοσ 2 του Ε.Τ.Κ, τα εμπορεφματα ςε προςωρινι εναπόκεςθ 
μποροφν να υποςτοφν μόνο επεξεργαςία που εξαςφαλίηει τθ διατιρθςι τουσ ςτθν ίδια κατάςταςθ, χωρίσ 
μεταβολι τθσ εμφάνιςθσ ι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ ι το πρόςωπο που 
αποκθκεφει τα εμπορεφματα, ςτισ περιπτϊςεισ όπου τα εμπορεφματα εναποτίκενται ςε άλλουσ χϊρουσ 
που ζχουν κακοριςτεί ι εγκρικεί από τισ Τελωνειακζσ αρχζσ, είναι υπεφκυνο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ μθ 
απομάκρυνςθσ των εμπορευμάτων ςε εναπόκεςθ από τθν τελωνειακι επιτιρθςθ και για τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν αποκικευςθ των εμπορευμάτων. 
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5. Χϊροι προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων (άρκρο 147 παρ.1 και 148 Ε.Τ.Κ & 115 παρ.2 
Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 2015/2446). 

 

5.1 Εγκαταςτάςεισ  προςωρινισ εναπόκεςθσ  

 

Ο εγκαταςτάςεισ  προςωρινισ εναπόκεςθσ είναι χϊροι εναπόκεςθσ εμπορευμάτων για τθν λειτουργία των 
οποίων απαιτείται θ φπαρξθ άδειασ, θ οποία εκδίδεται από τισ αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ, κατόπιν 
αιτιματοσ του ενδιαφερόμενου.  

Εξαίρεςθ αποτελοφν οι εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ με διαχειριςτι το ίδιο το τελωνείο (π.χ 
Τελωνειακόσ Ρερίβολοσ, αποκικεσ Τελωνείου κλπ), για τθ λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται άδεια.  

Άδεια λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ χορθγείται μόνο ςτα πρόςωπα που πλθροφν 
όλεσ τισ προχποκζςεισ που παρατίκενται ςτο Μζροσ Β-Ι-1 τθσ παροφςασ.  

Στθ χϊρα μασ, οι άδειεσ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ εκδίδονται από τισ 
Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ, κακϊσ και από τα Τελωνεία που αςκοφν 
αρμοδιότθτεσ Τελωνειακϊν Ρεριφερειϊν για τθ διεκπεραίωςθ αιτιςεων, τθν ζκδοςθ,  παρακολοφκθςθ, 
τροποποίθςθ, αναςτολι και ανάκλθςθ αδειϊν εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ (Καβάλασ, Βόλου, 
όδου, Κζρκυρασ, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και Σφρου), ςε ςυνεργαςία με το αρμόδιο κατά περίπτωςθ 
τελωνείο για τθ διενζργεια αυτοψίασ των χϊρων. 

 

5.1.1  Συναποκικευςθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων με μθ ενωςιακά εμπορεφματα ςε 
εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ (άρκρο 148 παρ.6 Ε.Τ.Κ.) 

 

Σε περίπτωςθ που υπάρχει οικονομικι ανάγκθ και δεν επθρεάηεται αρνθτικά θ τελωνειακι επιτιρθςθ, οι 
τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να επιτρζπουν τθν αποκικευςθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων ςε εγκατάςταςθ 
προςωρινισ εναπόκεςθσ. Τα εμπορεφματα αυτά δεν κεωροφνται ωσ εμπορεφματα ςε προςωρινι 
εναπόκεςθ.  

Θ δυνατότθτα ςυναποκικευςθσ ενωςιακϊν εμπορευμάτων ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ κα 
πρζπει να αναγράφεται ςτθ ςχετικι άδεια. 

Θ ςυναποκικευςθ ενωςιακϊν και μθ εμπορευμάτων ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ μπορεί 
να επιτραπεί μόνον εφόςον μπορεί να γίνει ςαφισ διαχωριςμόσ μεταξφ των δφο ειδϊν εμπορευμάτων, 
δεδομζνου ότι δεν προβλζπεται δυνατότθτα λογιςτικοφ διαχωριςμοφ ςτθν κατάςταςθ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ. Σχετικι πρόβλεψθ υπάρχει μόνο για το κακεςτϊσ Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ (άρκρο 177 
Καν.2446/15). 

 

5.2 Άλλοι χϊροι προςωρινισ εναπόκεςθσ, εκτόσ από τισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ  

5.2.1 Χϊροι που εγκρίνουν οι Τελωνειακζσ αρχζσ για τθν προςωρινι εναπόκεςθ 
εμπορευμάτων (άρκρο 147 παρ.1 Ε.Τ.Κ και 116 παρ.2 Κατ’ εξουςιοδότθςθ 
Κανονιςμοφ 2015/2446). 
 

Σε ειδικζσ δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όταν τα εμπορεφματα δεν μποροφν να αποκθκευτοφν ςε 
εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ , όπωσ για παράδειγμα λόγω ζλλειψθσ τζτοιων εγκαταςτάςεων, ι 
λόγω μθ επάρκειασ των υπαρχόντων χϊρων για τθν αποκικευςι τουσ ι λόγω φπαρξθσ χϊρων μθ ειδικά 
εξοπλιςμζνων για των αποκικευςθ  εμπορευμάτων ειδικισ φφςθσ  κ.ο.κ, το αρμόδιο τελωνείο δφναται 
να εγκρίνει, κατόπιν αιτιματοσ του ενδιαφερόμενου, ςυγκεκριμζνο χϊρο για τθν προςωρινι εναπόκεςθ 
των εμπορευμάτων, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο Μζροσ Β-IV, ςθμείο 1 τθσ παροφςασ.   

Θ ζγκριςθ μπορεί να δοκεί ad hoc για χριςθ ςε μόνο μία διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι να ιςχφει 
για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ςε περιςςότερεσ από μία 
διαςαφιςεισ. 
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Επιςθμαίνεται ότι δεν είναι απαραίτθτο ο ιδιοκτιτθσ του χϊρου να ταυτίηεται με τον παραλιπτθ του 
εμπορεφματοσ. 
 
Σε περίπτωςθ που τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ταυτίηονται, θ ζγκριςθ χορθγείται ςτον παραλιπτθ του 
εμπορεφματοσ, εφόςον πλθροφνται οι ανωτζρω αναφερόμενεσ προχποκζςεισ, ενϊ επίςθσ κα πρζπει να 
προκφπτει θ μεταξφ των δφο μερϊν ιδιωτικι ςυμφωνία παραχϊρθςθσ του εν λόγω χϊρου. 

 
Ραράδειγμα:  
Εμπορεφματα προςκομίηονται οδικά ςτισ εγκαταςτάςεισ εγκεκριμζνου παραλιπτθ (ςφμφωνα με το άρκρο 
233 (4) (β) του Ε.Τ.Κ). 
 
Δεδομζνου ότι θ ζγκριςθ χϊρου για τθν προςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων  και θ ζγκριςθ 
εγκεκριμζνου παραλιπτθ ζχουν θ κάκε μία τθ δικι τθσ νομικι βάςθ, ο εγκεκριμζνοσ παραλιπτθσ τθσ 
διαμετακόμιςθσ πρζπει να αιτθκεί τθν ζγκριςθ των τελωνειακϊν αρχϊν προκειμζνου να του επιτραπεί θ 
προςωρινι εναπόκεςθ των εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του. 
Εάν δεν υφίςταται ςυνολικι εγγφθςθ που καλφπτει και τθν προςωρινι εναπόκεςθ των εμπορευμάτων κα 
πρζπει να προςκομιςκεί ξεχωριςτι εγγφθςθ, για τθν κάλυψθ τθσ παραμονισ των εμπορευμάτων ςτθν 
κατάςταςθ τθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι από τθ διατφπωςθ του άρκρου 147 του Ε.Τ.Κ προκφπτει ότι πρόκεςθ του νομοκζτθ 
είναι θ εναπόκεςθ των μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων να γίνεται ςχεδόν αποκλειςτικά ςε εγκαταςτάςεισ 
προςωρινισ εναπόκεςθσ.  Οι εγκρίςεισ/κακοριςμοί χϊρων για τθν εναπόκεςθ εμπορευμάτων κα πρζπει 
να αποτελοφν εξαιρζςεισ όταν δικαιολογείται δεόντωσ από τισ περιςτάςεισ.  
 
Ειδικότερα ςε ότι αφορά εγκρίςεισ χϊρων εναπόκεςθσ, το Τελωνείο  κα πρζπει να κακοδθγεί τουσ 
ςυναλλαςςόμενουσ που αιτοφνται τθν ζγκριςθ χϊρων τουσ για εναπόκεςθ εμπορευμάτων ςε τακτικι 
βάςθ, ςτθν ζκδοςθ άδειασ  λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ, για τθν διευκόλυνςθ τόςο 
των ίδιων όςο και των τελωνείου. 

 

 

5.2.2  Χϊροι που κακορίηουν οι Τελωνειακζσ για τθν προςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων 
(άρκρο 147 παρ.1 Ε.Τ.Κ) 

 
Οι τελωνειακζσ αρχζσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ζγκριςθσ χϊρων για τθν προςωρινι εναπόκεςθ 
εμπορευμάτων ζχουν επιπλζον τθ δυνατότθτα να κακορίηουν κάποιουσ χϊρουσ, ωσ χϊρουσ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ. Για τον κακοριςμό ενόσ χϊρου ωσ χϊρου για τθν προςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων 
ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο Μζροσ Β-IV, ςθμείο 2 τθσ παροφςασ. 
 
 
 
Για διευκόλυνςι ςασ παρακζτουμε Ρίνακα ςτον οποίο απεικονίηονται ςυνοπτικά τα ιςχφοντα κατά 
περίπτωςθ ςτουσ επιμζρουσ χϊρουσ προςωρινισ εναπόκεςθσ των εμπορευμάτων.   
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 Εγκατάςταςη 
Προςωρινήσ 

Εναπόθεςησ υπό τη 
διαχείριςη τρίτων 

προςώπων 

Εγκεκριμζνοι Χώροι 
Εναπόθεςησ 

 

Καθοριςμζνοι Χώροι 
Εναπόθεςησ 

Ενεργοποίηςη Αίτθςθ του 
ενδιαφερόμενου και 

ζκδοςθ ςχετικισ 
Άδειασ από τθν 

αρμόδια για τθ λιψθ 
απόφαςθσ 

Τελωνειακι Αρχι 

Αίτθςθ του 
ενδιαφερόμενου και 
ςχετικι ζγκριςθ από 
το αρμόδιο τελωνείο  

Απόφαςθ του αρμόδιου 
τελωνείου  

 

Έκδοςη Άδειασ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

Παροχή Εγγφηςησ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

Παραμονή ςε 
εναπόθεςη 

90 θμζρεσ Κατά περίπτωςθ, ζωσ 
3 ι ζωσ 6 θμζρεσ 

90 θμζρεσ 
 

Υποχρζωςη λογιςτικήσ 
παρακολοφθηςησ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Ε . Υποχρεϊςεισ Ρροςϊπων για τθν προςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων (άρκρο 147 Ε.Τ.Κ.)  

Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι το πρόςωπο που αποκθκεφει 
τα εμπορεφματα, ςτισ περιπτϊςεισ όπου τα εμπορεφματα εναποτίκενται ςε άλλουσ χϊρουσ που ζχουν 
εγκρικεί τισ τελωνειακζσ αρχζσ, είναι υπεφκυνοσ για όλα τα ακόλουκα:  

α) εξαςφάλιςθ τθσ μθ απομάκρυνςθσ των εμπορευμάτων ςε προςωρινι εναπόκεςθ από τθν τελωνειακι 
επιτιρθςθ,  

β) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν αποκικευςθ των εμπορευμάτων ςε προςωρινι 
εναπόκεςθ.  

 

ΣΤ. Λιξθ τθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ (άρκρο 149 Ε.Τ.Κ.) 

Τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα που βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ τίκενται ςε τελωνειακό 

κακεςτϊσ ι επανεξάγονται εντόσ 90 θμερϊν, με εξαίρεςθ τα εμπορεφματα που ζχουν τοποκετθκεί ςε 

χϊρο εναπόκεςθσ που ζχει εγκρίνει το τελωνείο, όπου θ προκεςμία περιορίηεται ςε 3 ι 6 θμζρεσ 

(εγκεκριμζνοι παραλιπτεσ) από τθν θμερομθνία προςκόμιςισ τουσ, εκτόσ αν οι τελωνειακζσ αρχζσ 

απαιτιςουν τον ζλεγχο των εμπορευμάτων δυνάμει του άρκρου 140 παράγραφοσ 2 του Ε.Τ.Κ, οπότε και 

παραμζνουν ςε εναπόκεςθ μζχρι να ολοκλθρωκεί ο ςχετικόσ ζλεγχοσ. 

Πταν για οποιονδιποτε λόγο τα εμπορεφματα δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν ςε προςωρινι 
εναπόκεςθ, οι τελωνειακζσ αρχζσ λαμβάνουν χωρίσ κακυςτζρθςθ όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 
τακτοποίθςθ τθσ κατάςταςισ τουσ ςφμφωνα με τα άρκρα 197, 198 και 199 του Ε.Τ.Κ (καταςτροφι, 
διμευςθ, εκποίθςθ, εγκατάλειψθ και περιζλευςθ ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου) .  

 

Η. Άμεςοσ Τελωνιςμόσ  

 

Τα εμπορεφματα που πρόκειται να υπαχκοφν άμεςα ςε τελωνειακό κακεςτϊσ προςκομίηονται και αυτά, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω, ςτα κακοριςκζντα αρμόδια τελωνεία, ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ 

εναπόκεςθσ υπό τθ διαχείριςθ τρίτων προςϊπων, ςε Ελεφκερθ Ηϊνθ ι ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο 
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εγκρίνουν ι κακορίηουν οι τελωνειακζσ αρχζσ. Με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ προςκόμιςθσ ςε Ελεφκερθ 

Ηϊνθ, για τα εμπορεφματα υποβάλλεται Δθλωτικό/Διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ.  

Στθ ςυνζχεια υποβάλλεται θ προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ διαςάφθςθ  υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ . Σε 

περίπτωςθ που ζχει υποβλθκεί διαςάφθςθ  πριν από τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων (διαςάφθςθ 

προάφιξθσ), μετά τθν υποβολι και τθν οριςτικοποίθςθ του Δθλωτικοφ/Διαςάφθςθσ Ρροςωρινισ 

Εναπόκεςθσ, αποςτζλλεται ςυμπλθρωματικό μινυμα το οποίο περιλαμβάνει τισ ςχετικζσ με τθν 

προςκόμιςθ των εμπορευμάτων πλθροφορίεσ (πχ MRN Δθλωτικοφ/Διαςάφθςθσ προςωρινισ 

εναπόκεςθσ)για τθν οριςτικοποίθςθ του παραςτατικοφ. 

Για τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Μζροσ Α, ςθμείο Β τθσ παροφςασ. 

Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι για  τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ 

εναπόκεςθσ, θ χρονικι διάρκεια παραμονισ των εμπορευμάτων ςτθν κατάςταςθ τθσ εναπόκεςθσ 

λαμβάνεται υπόψθ για τον κακοριςμό/αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ εγγφθςθσ. 

Συνεπϊσ εξυπακοφεται ότι ο κάτοχοσ άδειασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων, ο 

οποίοσ πραγματοποιεί κυρίωσ άμεςουσ τελωνιςμοφσ, παρζχει  εγγφθςθ μικρότερθ από τον κάτοχο άδειασ 

εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ο οποίοσ τελωνίηει τα εμπορεφματα ςε μεταγενζςτερο χρόνο, 

εντόσ τθσ προκεςμίασ των 90 θμερϊν, (ςχετικι θ υπ.αρικμ.2 ςχετικι εγκφκλιοσ Α.Α.Δ.Ε). 

Θ. Ρροςωρινι εναπόκεςθ και κάτοχοι αδειϊν απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ ειςαγωγισ με άδεια 
απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ/εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του διαςαφιςτι. 

 
Ππωσ ζχει ιδθ αναλυκεί ανωτζρω, μετά τθν είςοδο των εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ, τα εμπορεφματα οφείλουν να προςκομίηονται ςτο τελωνείο, ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ 

εναπόκεςθσ, ςε Ελεφκερθ Ηϊνθ ι ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο εγκρίνουν ι κακορίηουν οι Τελωνειακζσ 

αρχζσ. 

Το ίδιο ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν ειςαγωγισ, και ςυνεπϊσ προκειμζνου 

οι ςυναλλαςςόμενοι να δφνανται να προςκομίηουν απευκείασ τα εμπορεφματα ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ 

κατά τθν είςοδο ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ.  

Θ. Ρρακτικά προβλιματα λόγω του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ του ICISnet – τρόποι αντιμετϊπιςθσ μζχρι 
τθν αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων. 

 
Από τισ 3 Δεκεμβρίου 2013,  θμερομθνία κζςθσ του ICISnet ςε παραγωγικι λειτουργία, με τθν κακιζρωςθ 

τθσ υποβολισ του ενοποιθμζνου παραςτατικοφ, Δθλωτικοφ/Διαςάφθςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ, ζχουν 

προκφψει κατά καιροφσ πρακτικά προβλιματα, κυρίωσ επί τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ των 

εμπορευμάτων και αποςτολισ παρατθριςεων παραλαβισ αποκθκαρίου ςε εγκαταςτάςεισ υπό τθ 

διαχείριςθ του τελωνείου. Το γεγονόσ αυτό δυςχεραίνει τθν ομαλι διεξαγωγι κυρίωσ τθσ διαδικαςίασ 

κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, όταν αυτι ακολουκεί, δεδομζνου ότι  θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

παραλαβισ των ειδϊν (καλϊσ ι με διαφορζσ) ςτθν εγκατάςταςθ του τελωνείου, προχποκζτει τθν πλιρθ 

φυςικι καταμζτρθςθ των δθλωμζνων ςτο παραςτατικό ποςοτιτων και τθν καταγραφι των πράγματι 

παραλθφκειςϊν ςτθν εγκατάςταςθ ποςοτιτων, ανάλογα με το είδοσ τθσ ςυςκευαςίασ των 

εμπορευμάτων, προκειμζνου να κακίςτανται τα ςχετικά είδθ διακζςιμα για πίςτωςθ. 

Τα ανωτζρω προβλιματα προκφπτουν ςυνικωσ λόγω ζλλειψθσ επαρκϊν χϊρων για τθν πλιρθ 

εκφόρτωςθ μεγάλων ποςοτιτων κυρίωσ χφδθν μεταφερόμενων εμπορευμάτων, γεγονόσ που δεν 

επιτρζπει τθν επαλικευςθ των δθλωμζνων ποςοτιτων και τθν αποςτολι παρατθριςεων παραλαβισ 

αποκθκαρίου για το ςφνολο των ποςοτιτων που ζχουν δθλωκεί ςτο παραςτατικό. 
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Επιπλζον, ςτθν υπάρχουςα υλοποίθςθ του Υποςυςτιματοσ Δθλωτικϊν  του ICISnet ο κφκλοσ ηωισ του 

Δθλωτικοφ/Διαςάφθςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ προβλζπει απαραιτιτωσ τθν αποςτολι παρατθριςεων 

παραλαβισ αποκθκαρίου, «καλϊσ» ι «με διαφορζσ», κατόπιν φυςικισ καταμζτρθςθσ, προκειμζνου ζνα 

είδοσ να αποκτιςει κατάλλθλθ κατάςταςθ (status) που να επιτρζπει τθν πίςτωςι του, γεγονόσ που 

δθμιουργεί προβλιματα ςτθν ομαλι ροι τθσ διαδικαςίασ και τελωνιςμοφ των εμπορευμάτων. 

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ τα προβλιματα κα μποροφςαν να ξεπεραςκοφν από τθν φπαρξθ, εντόσ τθσ 

χωρικισ αρμοδιότθτασ του τελωνείου εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ υπό τθ διαχείριςθ τρίτων 

προςϊπων (είτε για τθν εξυπθρζτθςθ πολλϊν παραλθπτϊν, είτε μόνο για τα φορτία ενόσ παραλιπτθ) με 

επαρκείσ υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ τζτοιων φορτίων, οπότε και θ προςκόμιςθ των εμπορευμάτων 

κα γινόταν απ’ευκείασ ςτισ εν λόγω εγκαταςτάςεισ και θ αποςτολι των παρατθριςεων παραλαβισ 

αποκθκαρίου κα γινόταν από τον διαχειριςτι τθσ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ. 

Εντοφτοισ και μζχρι τθν αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων και τον αναςχεδιαςμό  τόςο των πλθροφοριϊν που 

περιζχονται ςτθ διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ  όςο και τθσ ροισ/κφκλου ηωισ του παραςτατικοφ, 

οπότε και κα λυκοφν πρακτικά προβλιματα όπωσ τα προαναφερκζντα, ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που, για 

αντικειμενικοφσ λόγουσ, τα εν λόγω προβλιματα δεν μποροφν να ξεπεραςκοφν από τισ υποςτθριηόμενεσ 

εναλλακτικζσ που προβλζπονται ςτον κϊδικα (εγκατάςταςθ εναπόκεςθσ υπό τθ διαχείριςθ τρίτου, 

ζγκριςθ/κακοριςμό χϊρου  ωσ χϊρου εναπόκεςθσ) και προκειμζνου να διευκολυνκοφν τόςο τα τελωνεία  

όςο και οι ςυναλλαςςόμενοι μπορεί να εφαρμόηεται θ ακόλουκθ διαδικαςία : 

Για τα παραςτατικά που ζχουν υποβλθκεί με κωδικό αποκικθσ χϊρο του τελωνείου για τισ εξαιρετικζσ 

εκείνεσ περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να γίνει αποςτολι παρατθριςεων παραλαβισ αποκθκαρίου για τθ 

ςυνολικι ποςότθτα των εμπορευμάτων, δεν κα γίνεται από το τελωνείο παραλαβι των ποςοτιτων ςτο 

Δθλωτικό/Διαςάφθςθ Ρροςωρινισ εναπόκεςθσ και το βιμα τθσ επαλικευςθσ ςε ότι αφορά τισ 

δθλωκείςεσ ςτο παραςτατικό ποςότθτεσ κα μετακυλφεται  ςτθν επαλικευςθ τθσ διαςάφθςθσ 

υπαγωγισ των εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία (κακεςτϊσ 40) ι αποταμίευςθ (κακεςτϊσ 71).  

Στθ κζςθ 40 «προθγοφμενο παραςτατικό» των εν λόγω διαςαφιςεων κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ι 

αποταμίευςθσ  δεν κα ςυμπλθρϊνεται το ΜRN του Δθλωτικοφ/Διαςάφθςθσ Ρροςωρινισ εναπόκεςθσ  

μετά  τον κωδικό Χ337, αλλά μετά τον Κωδικό ΗΗΗΗ. Τα παραςτατικά αυτά κα αναβακμίηονται αυτόματα 

από το ςφςτθμα, όταν απαιτείται, ςε «ζλεγχοσ εγγράφων», διατθρουμζνθσ τθσ δυνατότθσ του αρμόδιου 

υπαλλιλου να τα αναβακμίςει περαιτζρω ςε «φυςικόσ ζλεγχοσ». 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επαλικευςθσ των δθλωμζνων ςτθ διαςάφθςθ ποςοτιτων κατά το ςτάδιο του 

τελωνιςμοφ, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του Τελωνείου, κα παραλαμβάνει το αντίςτοιχο είδοσ του δθλωτικοφ 

είτε  «καλϊσ» ι «με διαφορζσ». 

Λόγω τθσ ςυμπλιρωςθσ του κωδικοφ ΗΗΗΗ ςτθ κζςθ 40 τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ, το είδοσ του 

δθλωτικοφ δεν κα πιςτϊνεται αυτόματα και για το λόγο αυτό προκειμζνου να εξοφλείται ςτο ςφςτθμα το 

ςχετικό είδοσ κα πρζπει υπάλλθλοσ του τελωνείου να προβαίνει ςτθν ειδικι πίςτωςι του, αναγράφοντασ 

το MRN τθσ ςχετικισ διαςάφθςθσ ςτο προβλεπόμενο πεδίο παρατθριςεων που ανοίγει κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ λειτουργίασ ειδικισ πίςτωςθσ. 

Ι. Μελλοντικι Κατάςταςθ – Αναβάκμιςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων - Εφαρμογι του 
Ραραρτιματοσ Β του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446 τθσ Επιτροπισ . 

 
Ππωσ είναι γνωςτό, με τθ νομοκετικι δζςμθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα επιδιϊκεται, μεταξφ 

άλλων, να εφαρμοςτεί πλιρωσ το θλεκτρονικό τελωνείο γεγονόσ  που κακιςτά αναγκαία τθν αναβάκμιςθ 

των ιδθ υφιςτάμενων και τθν ανάπτυξθ νζων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τα οποία κα προετοιμάηονται 

κατά τθ μεταβατικι περίοδο και κα τίκενται ςταδιακά ςε ιςχφ. 
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Στόχοσ είναι θ κάκε είδουσ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, όπωσ διαςαφιςεων, γνωςτοποιιςεων, αιτιςεων ι 

αποφάςεων, μεταξφ τελωνειακϊν αρχϊν και μεταξφ οικονομικϊν φορζων και τελωνειακϊν αρχϊν και θ 

διατιρθςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν, όπωσ απαιτείται από τθν τελωνειακι νομοκεςία, να 

πραγματοποιείται με τθ χρθςιμοποίθςθ θλεκτρονικϊν τεχνικϊν επεξεργαςίασ δεδομζνων.  

Πςον αφορά τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να ανταλλάςςονται, αυτζσ κακορίηονται αναλυτικά για κάκε 

διαςάφθςθ/γνωςτοποίθςθ ςτο Ραράρτθμα Β του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 2446/15, το οποίο δεν 

εφαρμόηεται ακόμθ. 

Σε ό,τι αφορά τθν υποβολι Δθλωτικϊν/Διαςαφιςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ, θ πιο ςθμαντικι αλλαγι 

που πθγάηει από τθν εφαρμογι του Ραραρτιματοσ Β, είναι ο διαχωριςμόσ των πλθροφοριϊν 

προςκόμιςθσ, με δθμιουργία ξεχωριςτοφ ςυνόλου Δεδομζνων, από τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν 

προςωρινι Εναπόκεςθ των εμπορευμάτων. Οι πλθροφορίεσ προςκόμιςθσ και εναπόκεςθσ, όπωσ ζχουν 

οριςκεί ςτο Ραράρτθμα Β, κα μποροφν να παρζχονται ςτο τελωνείο ανεξάρτθτα ι ςυνδυαςτικά με δφο 

ξεχωριςτζσ ι μία ενιαία υποβολι. 

Επιπλζον, με τθν αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων κα μποροφν να εφαρμοςκοφν οι πλιρωσ οι διατάξεισ του 

Ενωςιακοφ Κϊδικα, ςχετικά με τθν διακίνθςθ εμπορευμάτων από τον κάτοχο άδειασ λειτουργίασ 

εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ μεταξφ διαφόρων εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ, 

χωρίσ τθ χριςθ του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ,  με τθν κάλυψθ τθσ εγγφθςθσ που  καλφπτει τθ 

λειτουργία  εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ από τθν οποία αποςτζλλονται τα εμπορεφματα, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι θ διακίνθςθ δεν αυξάνει τον κίνδυνο απάτθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο 

άρκρο 148 ςθμείο 5 του Ε.Τ.Κ και του άρκρου 118 του Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ αρ.2015/2446.  

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ δυνατότθτα διακίνθςθσ εμπορευμάτων μεταξφ εγκαταςτάςεων προςωρινισ 

εναπόκεςθσ χωρίσ τθν χριςθ διαμετακόμιςθσ δεν ζχει υλοποιθκεί ςτο υπάρχον μθχανογραφικό ςφςτθμα, 

κακϊσ προχποκζτει τθν φπαρξθ λειτουργιϊν (ανταλλαγι μθνυμάτων, πιςτϊςεισ παραςτατικϊν κλπ) οι 

οποίεσ δεν μποροφν να υποςτθριχκοφν μθχανογραφικά από το ICISnet, ενϊ προβλζπεται να 

εφαρμοςκοφν με τθ κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία του νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ Τελωνείων, 

οπότε και κα παραςχεκοφν αναλυτικζσ οδθγίεσ. 

 

ΜΕΟΣ  Β – ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΡΟΣΩΙΝΘΣ 
ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ ΥΡΟ ΤΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΛΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΧΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ  -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΙΣΘΣ/ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΧΩΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΩΙΝΘ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘ 
ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ  
 

Ι .ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΧΟΘΓΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΡΟΣΩΙΝΘΣ 
ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ 

1. Θ άδεια λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ  χορθγείται μόνο ςτα πρόςωπα που 

πλθροφν όλεσ τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ : 

 

Α) είναι εγκατεςτθμζνα ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Στθν περίπτωςθ που ο αιτϊν είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, ςτθν αίτθςθ δθλϊνεται ο ΑΦΜ του αιτοφντοσ που ζχει αποδοκεί 

ςτθ χϊρα μασ (μζςω τθσ ΡΟΛ 1113/2013 ΑΥΟ ι μζςω οριςμοφ φορολογικοφ αντιπροςϊπου) κακϊσ και ο 

ΑΦΜ που διακζτει ςτο Κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του. 

Β) παρζχουν τα αναγκαία εχζγγυα για τθν ορκι διεξαγωγι των εργαςιϊν· οι εγκεκριμζνοι οικονομικοί 
φορείσ με άδεια για τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ (AEOC) κεωρείται ότι πλθροφν τθν προχπόκεςθ αυτι, 
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εφόςον θ λειτουργία εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ λαμβάνεται υπόψθ ςτθν άδεια 
εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα, ωσ προσ τισ τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ. 

 

Γ) παρζχουν εγγφθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 89 του Ε.Τ.Κ.  

 

Για τθν επιτιρθςθ τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ, ιδίωσ όςον αφορά τθν 
εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ των αποκθκευμζνων εμπορευμάτων, τον τελωνειακό τουσ χαρακτιρα και τισ 
διακινιςεισ τουσ, ο κάτοχοσ τθσ άδειασ τθρεί κατάλλθλεσ καταχωρίςεισ.  

 

Επιπλζον, θ  άδεια λειτουργίασ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ  χορθγείται  μόνο εφόςον : 

- οι τελωνειακζσ αρχζσ είναι ςε κζςθ να αςκιςουν τελωνειακι επιτιρθςθ χωρίσ να υποχρεωκοφν  

        να κεςπίςουν διοικθτικζσ ρυκμίςεισ δυςανάλογεσ προσ τισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ανάγκεσ  

- οι εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ δεν χρθςιμοποιοφνται με ςκοπό τθ λιανικι πϊλθςθ. 

-  τα αποκθκευμζνα εμπορεφματα τα οποία παρουςιάηουν κίνδυνο ι ενδζχεται να αλλοιϊςουν  

        άλλα εμπορεφματα ι χρειάηονται, για άλλουσ λόγουσ, ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, αποκθκεφονται ςε    

        ειδικά εξοπλιςμζνεσ για τθν αποκικευςι τουσ εγκαταςτάςεισ. 

-  θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ γίνεται αποκλειςτικά από τον κάτοχο  

        τθσ άδειασ. Αυτό δεν αποκλείει τθν διεξαγωγι οριςμζνων εργαςιϊν από τρίτα πρόςωπα, υπό τθν  

        ευκφνθ του κατόχου τθσ άδειασ.  

 

 2. Καταλλθλότθτα Αποκθκευτικϊν χϊρων Εγκαταςτάςεων προςωρινισ Εναπόκεςθσ 

 

Με ςκοπό αφ' ενόσ μεν τθν διευκόλυνςθ και εξυπθρζτθςθ των εμπορευματικϊν ςυναλλαγϊν και αφ' 
ετζρου τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και τθν αςφαλι εναπόκεςθ των 
εμπορευμάτων, πρζπει θ εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ να είναι προςβάςιμθ ςτθν Τελωνειακι 
Υπθρεςία, ςτα μζςα μεταφοράσ των εμπορευμάτων και ςτουσ εμπλεκόμενουσ με τισ τελωνειακζσ 
διατυπϊςεισ φορείσ και να πλθροί από άποψθ υποδομισ τισ παρακάτω χωροταξικζσ προχποκζςεισ: 

α) Να είναι λειτουργικι, αςφαλισ και επαρκισ, για εναπόκεςθ εμπορευμάτων, να ζχει κατάλλθλθ 
διαμόρφωςθ χϊρων, τα απαραίτθτα μζςα πυρόςβεςθσ και εξαεριςμό, κατάλλθλο φωτιςμό, 
εξαςφαλίηοντασ τθ δυνατότθτα εναπόκεςθσ διαφορετικϊν ειδϊν εμπορευμάτων, τα οποία ανικουν ςε 
πολλοφσ παραλιπτεσ. Να διακζτει κατάλλθλο εξοπλιςμό φορτοεκφόρτωςθσ, ηφγιςθσ, μζτρθςθσ και 
ελζγχου των εμπορευμάτων. 

β) Να διακζτει ειδικά διαρρυκμιςμζνα ιδιαίτερα διαμερίςματα ι χϊρουσ για εμπορεφματα, θ εναπόκεςθ 
των οποίων μπορεί να επθρεάςει, λόγω τθσ φφςθσ ι τθσ κατάςταςισ τουσ, άλλα εμπορεφματα ι να 
προκαλζςουν κίνδυνο ςτθ δθμόςια υγεία, τάξθ, αςφάλεια ι ςτισ αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

γ) Οι υπαίκριοι χϊροι να είναι περιφραγμζνοι κατά τρόπο αςφαλι, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
αρμόδιασ Τελωνειακισ Αρχισ, ϊςτε θ αποκικθ και οι υπαίκριοι χϊροι αυτισ να διαχωρίηονται πλιρωσ. 

3. Λογιςτικι διαχείριςθ των εμπορευμάτων που εναποτίκενται ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ 

εναπόκεςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραμονισ των εμπορευμάτων ςε προςωρινι εναπόκεςθ από τθ ςτιγμι τθσ 
ειςόδου τουσ ςτθν εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ μζχρι και τθν ζξοδό τουσ από αυτιν, 
εφαρμόηεται από το διαχειριςτι, ςφςτθμα λογιςτικισ αποκικθσ, επιφυλαςςομζνων άλλων πρόςκετων 
μζτρων που λαμβάνει θ Τελωνειακι Υπθρεςία, εφόςον κρικεί αναγκαίο. Θ τθροφμενθ από το διαχειριςτι 
λογιςτικι  αποκικθσ, πρζπει να εμφανίηει ανά πάςα ςτιγμι τα πραγματικά αποκζματα εμπορευμάτων 
που βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ, εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ. 
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Για τθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ εγκατάςταςθσ τθροφνται από τον διαχειριςτι μθχανογραφικά 
ςυςτιματα λογιςτικισ καταχϊριςθσ και παρακολοφκθςθσ των εναποτικζμενων εμπορευμάτων, ςτα οποία 
περιλαμβάνονται οι  ακόλουκεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία:  
 
Α) παραπομπι ςτθ ςχετικι διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ για τα εμπορεφματα που ζχουν 
εναποτεκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του και παραπομπι ςτθν αντίςτοιχθ θμερομθνία λιξθσ τθσ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ, 

Β) τθν θμερομθνία και τα ςχετικά ςτοιχεία αναγνϊριςθσ των τελωνειακϊν εγγράφων που αφοροφν τα 
αποκθκευμζνα εμπορεφματα, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλα ζγγραφα ςχετικά με τθν προςωρινι 
εναπόκεςθ των εμπορευμάτων, 

Γ) τα ςτοιχεία, τουσ αρικμοφσ αναγνϊριςθσ, τον αρικμό και το είδοσ των δεμάτων, τθν ποςότθτα και τθ 
ςυνικθ εμπορικι  ι τεχνικι περιγραφι των εμπορευμάτων και ενδεχομζνωσ τα ςθμεία αναγνϊριςθσ των 
εμπορευματοκιβωτίων που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ των εμπορευμάτων, 

Δ) τον τόπο των εμπορευμάτων και τα ςτοιχεία κάκε διακίνθςισ τουσ, 

Ε) τον τελωνειακό χαρακτιρα των εμπορευμάτων, 

ΣΤ) το είδοσ των ςυνικων εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 147 παράγραφοσ 2 του Ε.Τ.Κ, ιτοι των 
εργαςιϊν που εξαςφαλίηουν τθ διατιρθςθ των εμπορευμάτων ςτθν ίδια κατάςταςθ, χωρίσ μεταβολι τθσ 
εμφάνιςθσ ι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ  

Οι ανωτζρω καταχωρίςεισ διατθροφνται από το διαχειριςτι επί μία τριετία, εκτόσ εάν για ειδικοφσ λόγουσ 
ηθτθκεί διαφορετικά από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ολοκλθρωκεί οι 
ςχετικοί περιοδικοί διαχειριςτικοί ζλεγχοι από το Τελωνείο ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται θ 
εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ. 

Στο ςθμείο αυτό εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ ζκδοςθσ των αδειϊν και των αρμόδιων 
κατά περίπτωςθ Τελωνείων να λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να ολοκλθρϊνονται οι 
περιοδικοί ζλεγχοι λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ χωρίσ αδικαιολόγθτεσ 
κακυςτεριςεισ δεδομζνου ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ δθμιουργοφνται ςθμαντικά προβλιματα ςτουσ 
διαχειριςτζσ των εγκαταςτάςεων λόγω μθ αποδζςμευςθσ των ςχετικϊν εγγυιςεων που ζχουν 
προςκομίςει και αφοροφν παρελκόντα ζτθ για τα οποία δεν ζχει ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ 

 
 4. Ραροχι Εγγφθςθσ 
 

Σε εφαρμογι του άρκρου 148 ςθμείο γ) του Ε.Τ.Κ ο διαχειριςτισ προςκομίηει εγγφθςθ, πριν από τθν 
ζναρξθ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ, ςτθν αρμόδια για τθν λιψθ απόφαςθσ 
Τελωνειακι αρχι, εγγφθςθ, με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ανωτζρω υπ.αρ.2 ςχετικι εγκφκλιο Α.Α.Δ.Ε. 
 

 
 
ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΡΟΣΩΙΝΘΣ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ ΥΡΟ ΤΘΝ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΛΛΩΝ, ΡΛΘΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΧΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ Θ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 
 

 

1. Υποβολι αίτθςθσ και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν 
 

Ρροκειμζνου να εκδοκεί άδεια λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ υποβάλλεται ςτθν 
αρμόδια  για τθ λιψθ απόφαςθσ Τελωνειακι αρχι, αίτθςθ από το ενδιαφερόμενο πρόςωπο, με τθν οποία 
παρζχονται οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, προκειμζνου να λθφκεί θ απόφαςθ. Θ άδεια εκδίδεται ςτο 
όνομα του αιτοφντοσ διαχειριςτι και για ςυγκεκριμζνο αποκθκευτικό χϊρο. 
 
Για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ, υποβάλλονται από τον αιτοφντα τα ακόλουκα δικαιολογθτικά και ζγγραφα ωσ 
ακολοφκωσ : 
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1.1 Στθν αρμόδια  για τθ λιψθ απόφαςθσ Τελωνειακι Αρχι  :  

 
 

α) Αίτθςθ με βάςθ τα διαλαμβανόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ, ςτοιχεία. 

β) Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Φορολογικι Υπθρεςία ι εκτφπωςθ 
προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ από το TAXISnet που περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του αιτοφντα 
και πλθροφορίεσ για τθ δραςτθριότθτα και τισ εγκαταςτάςεισ του. 

γ)Το τελευταίο εν ιςχφ δθμοςιευμζνο καταςτατικό τθσ εταιρείασ, προκειμζνου περί Α.Ε και ΕΡΕ και το 
ΦΕΚ δθμοςίευςθσ αυτοφ.  

δ) Ρρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν πρόκειται περί Α.Ε, περί εκπροςϊπθςισ τθσ και το 
ΦΕΚ δθμοςίευςισ του. 

ε) καταςτατικό ςφςταςθσ κεωρθμζνο από το οικείο Ρρωτοδικείο, προκειμζνου περί Ο.Ε και Ε.Ε. 

ςτ) Λογιςτικό ςχζδιο παρακολοφκθςθσ των εναποτικζμενων εμπορευμάτων. 

η) Ρρόβλεψθ όγκου κίνθςθσ εγκατάςταςθσ. 

θ) Φορολογικι ενθμερότθτα 

κ) φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του αιτοφντοσ ι του νομίμου εκπροςϊπου ,εάν 
πρόκειται για νομικό πρόςωπο, για τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ ποινικοφ μθτρϊου. 

ι) Θ προβλεπόμενθ ςτο ςθμείο 4 του Μζρουσ Β-Ι τθσ παροφςασ, εγγφθςθ.  

Στθν περίπτωςθ που ο αιτϊν είναι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου δεν υποβάλλονται τα υπό τα 
ςτοιχεία γ) ζωσ κ) προβλεπόμενα δικαιολογθτικά. 

1.2 Στο αρμόδιο τελωνείο  προκειμζνου να διενεργθκεί αυτοψία ςτουσ περιλαμβανόμενουσ ςτθν αίτθςθ 
χϊρουσ : 

 
α) Αρχιτεκτονικό ι και τοπογραφικό διάγραμμα των προσ ζγκριςθ αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων, 

ςτο οποίο ςθμειϊνονται οι είςοδοι και ζξοδοι αυτοφ κακϊσ και το είδοσ τθσ περίφραξθσ, όπου 
αυτι απαιτείται. 

β) ζγκριςθ ι βεβαίωςθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ ςχετικά με τθν επάρκεια και καταλλθλότθτα 
των πυροςβεςτικϊν μζςων, όπου απαιτείται, 

 Πςον αφορά τθν επάρκεια και καταλλθλότθτα των πυροςβεςτικϊν μζςων, εάν θ αποκικθ 
εμπίπτει ςε κατθγορία επιχείρθςθσ για τθν οποία δεν απαιτείται θ λιψθ πιςτοποιθτικοφ 
πυροπροςταςίασ, ο αιτϊν προςκομίηει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Ρυροςβεςτικισ Αρχισ περί τθσ 
απαλλαγισ από τθ ςχετικι υποχρζωςθ ι υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 ςτθν οποία 
δθλϊνει ότι ο αποκθκευτικόσ χϊροσ εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ επιχειριςεων για τισ οποίεσ δεν 
απαιτείται θ κατοχι πιςτοποιθτικοφ πυροπροςταςίασ. 

γ) Εφ' όςον ςυντρζχει περίπτωςθ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων που κεωροφνται επικίνδυνα για τθ 
δθμόςια υγεία, τάξθ και αςφάλεια, βεβαίωςθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων αρχϊν για τθ 
νομιμότθτα λειτουργίασ των αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων. 

Θ ςχετικι ζκκεςθ αυτοψίασ αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ Τελωνειακι αρχι και 
λαμβάνεται υπόψθ κατά το ςτάδιο ζκδοςθσ τθσ άδειασ. 
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Ο αιτϊν τθν άδεια υποχρεοφται να παράςχει ςτθν αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ Τελωνειακι αρχι, 
οποιαδιποτε πρόςκετθ πλθροφορία ι ςτοιχείο, κρίνεται απαραίτθτθ  για τθν εξζταςθ και αξιολόγθςθ τθσ 
αίτθςθσ. 
 

2. Σε ότι αφορά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ και ειδικότερα για :  
 
 Τισ προχποκζςεισ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ 
 Τθν παράταςθ προκεςμίασ για τθ λιψθ απόφαςθσ 
 Το δικαίωμα ακρόαςθσ 
 Τθν λιψθ απόφαςθσ απόρριψθσ αίτθςθσ  
 Τισ υποχρεϊςεισ του δικαιοφχου τθσ απόφαςθσ  
 Τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ μεταξφ των τελωνειακϊν αρχϊν  

ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτθ υπ.αρικμ. 3 ςχετικι ΕΔΥΟ 
 

3. Λιψθ απόφαςθσ 
 

Θ αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ Τελωνειακι αρχι λαμβάνει απόφαςθ ςχετικά με τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 
εντόσ 120 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ.  

Ρροκειμζνου να λθφκεί απόφαςθ εξετάηονται τα ακόλουκα: 

α) θ αναγκαιότθτα λειτουργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αποκικθσ, ζχοντασ ωσ βαςικζσ παραμζτρουσ 
αξιολόγθςισ τθσ, τθν εξυπθρζτθςθ του εμπορίου, τθν φπαρξθ ι μθ ικανοποιθτικϊν αποκθκευτικϊν 
χϊρων ςτο αρμόδιο Τελωνείο κακϊσ και τισ εναλλακτικζσ μορφζσ προςωρινισ εναπόκεςθσ 
εμπορευμάτων, που υφίςτανται κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ άδειασ για το ςυγκεκριμζνο Τελωνείο. 

β) θ ακρίβεια των δθλουμζνων ςτθν αίτθςθ και ςτα ςυνθμμζνα ς’ αυτι δικαιολογθτικά και ζγγραφα και θ 
ςυνδρομι των προχποκζςεων ζκδοςθσ τθσ άδειασ, μζςω τθσ διενζργειασ από το Τελωνείο ελζγχου, 
αυτοψίασ του χϊρου.  

Πταν διαπιςτωκεί ότι πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ που προβλζπονται από τθν παροφςα, θ 
αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ Τελωνειακι αρχι προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ 
εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ, μζςω του Υποςυςτιματοσ Αδειϊν Εγκρίςεων, ςε ζντυπο 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙ.  Στθν άδεια κακορίηεται θ θμερομθνία ζναρξθσ λει-
τουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, κακϊσ και το είδοσ και φψοσ τθσ εγγφθςθσ. 

Θ άδεια εκτυπϊνεται ςε τζςςερα (4) αντίτυπα από τα οποία το πρϊτο παραδίδεται ςτον δικαιοφχο, το 
δεφτερο παραμζνει ςτθν εκδοφςα Αρχι, το τρίτο κοινοποιείται ςτο αρμόδιο Τελωνείο και το τζταρτο 
αποςτζλλεται ςτθν Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν. 

 Θ εκχϊρθςθ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ από τον διαχειριςτι ςε άλλο πρόςωπο δεν επιτρζπεται. 

4. Ιςχφσ απόφαςθσ 

Θ απόφαςθ για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ αρχίηει να παράγει 
αποτελζςματα από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο αιτϊν λαμβάνει, ι κεωρείται ότι λαμβάνει γνϊςθ 
αυτισ και ιςχφει χωρίσ χρονικό περιοριςμό. 

Εάν ο αιτϊν ζχει ηθτιςει διαφορετικι θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ, τότε θ απόφαςθ αρχίηει να εφαρμόηεται 
από τθν θμερομθνία που ζχει ηθτιςει ο αιτϊν, εφόςον αυτι είναι μεταγενζςτερθ εκείνθσ κατά τθν οποία 
λαμβάνει ι κεωρείται ότι λαμβάνει γνϊςθ τθσ απόφαςθσ 
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5. Ραρακολοφκθςθ απόφαςθσ για τθν άδεια λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ 
 

Κατόπιν τθσ λιψθσ απόφαςθσ για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ, 
θ Αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι παρακολουκεί τουσ όρουσ και τα κριτιρια που 
πρζπει να πλθροί ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ και τθ ςυμμόρφωςι του με τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τθν απόφαςθ αυτι.  

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΟΣΩΙΝΘΣ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ 

1. Προι αποκικευςθσ  

Τα εμπορεφματα που βρίςκονται ςε κατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ, δεν επιτρζπεται να 
μετακινθκοφν ι να απομακρυνκοφν από τθν εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ, όπου αρχικά 
τοποκετικθκαν χωρίσ τθν άδεια του αρμόδιου Τελωνείου.  

Εφόςον δεν προκαλοφνται προβλιματα ι δυςχζρειεσ ςτθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ, επιτρζπεται ςτον κάτοχο των εμπορευμάτων, φςτερα από ζγκριςθ τθσ Τελωνειακισ Αρχισ, 
να εξετάηει τα εμπορεφματα που βρίςκονται υπό τελωνειακι επιτιρθςθ εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ 
προςωρινισ εναπόκεςθσ ι να προβαίνει ςε δειγματολθψία αυτϊν, ιδίωσ για να προςδιορίςει τθ 
δαςμολογικι τουσ κατάταξθ, τθ δαςμολογθτζα αξία ι τον τελωνειακό τουσ χαρακτιρα. 

 Με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, επιτρζπεται επίςθσ, όπωσ ενεργοφνται 
επί των εναποτικζμενων εμπορευμάτων ςυνικεισ εργαςίεσ που αποςκοποφν ςτθ διατιρθςι τουσ ςτθν 
αρχικι τουσ κατάςταςθ ι ςτθν από εμπορικισ πλευράσ βελτίωςθ τθσ εμφάνιςισ τουσ ι ςτθν 
προετοιμαςία αυτϊν για περαιτζρω μεταφορά, με τον όρο ότι δια των εργαςιϊν αυτϊν, δεν επζρχεται 
μεταβολι τθσ εμφάνιςθσ ι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ ι τθσ βάςθσ των δαςμοφορολογικϊν 
επιβαρφνςεων ι τθσ καταγωγισ τουσ. Στισ παραπάνω επιτρεπόμενεσ εργαςίεσ περιλαμβάνονται,  
ενδεικτικά,  ο κακαριςμόσ, θ ανατάραξθ υγρϊν, θ αφαίρεςθ, θ διαλογι, θ επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ 
κατεςτραμμζνθσ ι ελαττωματικισ ςυςκευαςίασ, θ ςτοιβαςία, θ ηφγιςθ και θ επιςιμανςθ. 

Θ απόκεςθ, αποκικευςθ, ταξινόμθςθ και διαλογι των εμπορευμάτων μζςα ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, οι 
εργαςίεσ για τθν επαλικευςθ, εξζταςθ και τον ζλεγχο αυτϊν, θ μεταφορά των αηιτθτων, κακϊσ και οι 
λοιπζσ απαραίτθτεσ εργαςίεσ πραγματοποιοφνται από το εργατικό και λοιπό προςωπικό τθσ 
εγκατάςταςθσ με μεταφορικά και λοιπά μζςα του διαχειριςτι και διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και τισ υποδείξεισ τθσ τελωνειακισ υπθρεςίασ. 

Ο διαχειριςτισ υποχρεοφται να λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τελωνειακισ 
επιτιρθςθσ των εμπορευμάτων, να τοποκετεί αυτά κατά τρόπο ϊςτε να διευκολφνεται ο τελωνειακόσ 
ζλεγχοσ και να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ και διατάξεισ τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ. 

Στισ περιπτϊςεισ που διενεργείται ζλεγχοσ των εμπορευμάτων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ τελωνειακισ 
νομοκεςίασ, τα εμπορεφματα μεταφζρονται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ ελζγχου με τθν μζριμνα 
του διαχειριςτι. 

 
2. Διαδικαςία ειςόδου των εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ 
 
Θ εκφόρτωςθ, παράδοςθ και εναπόκεςθ των εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ, 
γίνεται με βάςθ τθ γνωςτοποίθςθ του αρικμοφ αναφοράσ κίνθςθσ (MRN) του Δθλωτικοφ/ Διαςάφθςθσ 
Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτο αρμόδιο τελωνείο. Ο διαχειριςτισ καταχωρίηει τα 
προβλεπόμενα  ςτο Μζροσ Β-Ι ςθμείο 3 τθσ παροφςασ ςτο μθχανογραφικό του ςφςτθμα. Ο διαχειριςτισ 
επιλζγει τθ κζςθ τθσ αποκικθσ ςτθν οποία κα αποκθκευτοφν τα εμπορεφματα και επιβλζπει τθν κανονικι 
ςτοιβαςία /αποκικευςι τουσ. 

Κατά τθν εκφόρτωςθ και παραλαβι των εμπορευμάτων από τον διαχειριςτι, θ Τελωνειακι Αρχι δφναται 
να παρίςταται με όργανό τθσ. Θ παρουςία τελωνειακοφ υπαλλιλου είναι υποχρεωτικι για τθν 
αποςφράγιςθ των υπό τελωνειακι ςφράγιςθ μεταφερομζνων εμπορευμάτων. 
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Αν κατά τθν εκφόρτωςθ των εμπορευμάτων διαπιςτωκοφν ελλείμματα ι βρεκοφν δζματα, δοχεία, κιβϊτια 
ι άλλα μζςα ςυςκευαςίασ που φζρουν ςαφι ςθμεία παραβίαςθσ ι διαρροισ ι είναι κενά περιεχομζνου, 
θ παραλαβι των εμπορευμάτων από τον διαχειριςτι γίνεται δια πρωτοκόλλου, που ςυντάςςεται και 
υπογράφεται από τον διαχειριςτι τθσ εγκατάςταςθσ και από τον μεταφορζα ι τον αντιπρόςωπο αυτοφ. 

Ο διαχειριςτισ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτο αρμόδιο Τελωνείο κάκε επιπλζον ι επί ζλαττον 
διαπιςτοφμενθ διαφορά μεταξφ των αναγραφομζνων ςτο Δθλωτικό/ Διαςάφθςθ Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ 
δεμάτων, δοχείων, κιβωτίων και γενικά ςυςκευαςιϊν και εκείνων που πραγματικά εκφορτϊκθκαν και 
εναποτζκθκαν, κάνοντασ επίςθσ ςχετικι πράξθ ςτο μθχανογραφικό του ςφςτθμα.  

Επί ζλαττον διαφορζσ εμπορευμάτων αν δεν γνωςτοποιθκοφν ςτο αρμόδιο Τελωνείο εντόσ 24 ωρϊν από 
το τζλοσ τθσ εκφόρτωςθσ, δεν λαμβάνονται υπόψθ από το αρμόδιο Τελωνείο, ο δε διαχειριςτισ 
υποχρεοφται, επιφυλαςςομζνων των περί λακρεμπορίασ διατάξεων, ςτθν καταβολι των επί των 
διαφορϊν αυτϊν αναλογουςϊν επιβαρφνςεων. Για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ ςε βάροσ του διαχειριςτι 
των οφειλομζνων υπ' αυτοφ δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων επί των διαπιςτουμζνων κάκε 
φορά ελλειμμάτων ι διαφορϊν εμπορευμάτων, εκδίδεται από το αρμόδιο Τελωνείο καταλογιςτικι πράξθ. 

 
3. Χρόνοσ παραμονισ των εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ. 
 

 Θ διάρκεια παραμονισ των εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ είναι θ 
προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 149 του Ε.Τ.Κ προκεςμία, ιτοι 90 θμζρεσ, για όλουσ τουσ τρόπουσ μεταφοράσ 
των εμπορευμάτων. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και εφόςον τα εμπορεφματα δεν 
υπαχκοφν ςε τελωνειακό κακεςτϊσ, δεν επανεξαχκοφν, καταςτραφοφν, ι περιζλκουν ςτθν κυριότθτα του 
Δθμοςίου, κθρφςςονται αηιτθτα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 43 και επόμενων του Εκνικοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα Ν. 2960/2001. 

 Ο διαχειριςτισ υποχρεοφται : 

α) να  ενθμερϊνει ανελλιπϊσ το αρμόδιο Τελωνείο για τα εμπορεφματα που δεν παραλαμβάνονται από 
τουσ κατόχουσ τουσ εντόσ τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ προκεςμίασ. 

β) να μεταφζρει ςε οριηόμενο εντόσ των αποκθκϊν κατάλλθλο χϊρο, τα μθ παραλαμβανόμενα εντόσ των 
νομίμων προκεςμιϊν  αηιτθτα εμπορεφματα. 

Ο διαχειριςτισ δικαιοφται, προνομιακϊσ, των τυχόν οφειλομζνων αποκθκεφτρων και εξόδων, εργατικϊν 
και μεταφορικϊν, από το εκπλειςτθρίαςμα που επιτυγχάνεται κατά τθν εκποίθςθ των εμπορευμάτων ωσ 
αηιτθτων από το αρμόδιο Τελωνείο. Για τα εμπορεφματα όμωσ που κθρφςςονται αηιτθτα και 
περιζρχονται ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 48 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ 
Κϊδικα, οι απαιτιςεισ του διαχειριςτι εκ δικαιωμάτων του αποςβζνονται, το δε Δθμόςιο δεν φζρει καμία 
ευκφνθ για πλθρωμι των δικαιωμάτων του διαχειριςτι. 

 
4. Ζξοδοσ των εμπορευμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ 
 
Τα εμπορεφματα που εναποτίκενται ςτισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ το αργότερο μζχρι τθν 
90θ μζρα από τθν προςκόμιςι τουσ ςτθν εγκατάςταςθ πρζπει να : 
 
Α) τεκοφν ςε ελεφκερθ κυκλοφορία 
Β) επανεξαχκοφν εκτόσ του Τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Γ)  υπαχκοφν ςε ειδικό κακεςτϊσ 
Δ) εγκαταλειφκοφν υπζρ του Δθμοςίου 
Ε) καταςτραφοφν 
 
Θ ζξοδοσ των εμπορευμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ γίνεται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, με τθν υποβολι και διαχείριςθ του κατά περίπτωςθ προβλεπόμενου από τισ 
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διατάξεισ παραςτατικοφ. Ο διαχειριςτισ καταχωρίηει τθν ζξοδο των εμπορευμάτων ςτο μθχανογραφικό 
του ςφςτθμα. 
 
Για τα εμπορεφματα για τα οποία κατατζκθκε ςτο αρμόδιο Τελωνείο οποιοδιποτε τελωνειακό 
παραςτατικό ι ζγγραφο και δεν παραλαμβάνονται εμπρόκεςμα, εφαρμόηονται από το αρμόδιο Τελωνείο 
οι διατάξεισ του άρκρου 198 παράγραφοσ 1 του Ε.Τ.Κ. 
 
5. Ευκφνθ διαχειριςτι εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ 
 

 Θ εγκατάςταςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ, και τα εντόσ αυτισ εναποτικζμενα εμπορεφματα, τελοφν υπό 
τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του "διαχειριςτι" τθσ εγκατάςταςθσ. Ειδικότερα, ο διαχειριςτισ τθσ 
εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ευκφνεται για τθν ορκι εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από τθν εκδοκείςα άδεια, για τθν παραμονι των εμπορευμάτων ςτθν εγκατάςταςθ 
προςωρινισ εναπόκεςθσ από τθ φυςικι και λογιςτικι είςοδό τουσ, μζχρι και τθν ζξοδό τουσ από αυτι και 
εν γζνει για τθ μθ διαφυγι των εμπορευμάτων από τθν τελωνειακι επιτιρθςθ, προσ εξαςφάλιςθ τθσ 
τιρθςθσ των τελωνειακϊν και ςυναφϊν διατάξεων. 

Ο διαχειριςτισ ευκφνεται ζναντι του Δθμοςίου για τουσ αναλογοφντεσ δαςμοφσ, φόρουσ και λοιπζσ 
επιβαρφνςεισ, περιλαμβανομζνων και των προςτίμων, ποινϊν ι πρόςκετων τελϊν και δικαιωμάτων που 
μπορεί να προκφψουν από τθν μθ ορκι τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν του, από δόλο ι αμζλεια. 

Ο διαχειριςτισ ευκφνεται ζναντι των κυρίων των εμπορευμάτων για τθν αξία αυτϊν, μθ υπζχοντοσ του 
Δθμοςίου καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε βλάβθ, φκορά ι καταςτροφι αυτϊν, από οποιαδιποτε αιτία. 

6.  Διοικθτικό κόςτοσ υπερθμερίασ – ελλείμματα 
 

Τα εμπορεφματα που ζχουν εναποτεκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ  προςωρινισ εναπόκεςθσ επιβαρφνονται με το 
διοικθτικό κόςτοσ υπερθμερίασ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 41 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ. 
 
Εάν από τθν Τελωνειακι Αρχι διαπιςτωκεί ότι ελλείπουν εμπορεφματα που ζχουν εναποτεκεί ςτισ 
εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ, χωρίσ να ζχουν τθρθκεί γι' αυτά οι προβλεπόμενεσ τελωνειακζσ 
και λοιπζσ ςυναφείσ διατυπϊςεισ, εφαρμόηονται οι περί λακρεμπορίασ διατάξεισ του Εκνικοφ 
Τελωνειακοφ Κϊδικα, αςχζτωσ λιψθσ από τθν Τελωνειακι Αρχι εγγφθςθσ ι άλλου διαςφαλιςτικοφ, των 
δαςμϊν και λοιπϊν φόρων, μζτρου. 

 
7. Ζλεγχοσ και εποπτεία των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ 
 

Θ επί των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ εποπτεία και ζλεγχοσ αςκείται από τθν τελωνειακι 
υπθρεςία, μζςω των αρμόδιων οργάνων τθσ, προσ εξαςφάλιςθ, τθσ είςπραξθσ των δαςμοφορολογικϊν 
και λοιπϊν επιβαρφνςεων, τθσ εφαρμογισ απαγορευτικϊν και περιοριςτικϊν μζτρων, τθσ αςφάλειασ των 
χϊρων και των εμπορευμάτων και τθσ αποτροπισ παράτυπων και παράνομων πράξεων. 
 
 
Για το ςκοπό αυτό: 
 
1 - Ο διαχειριςτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Τελωνειακι Υπθρεςία κάκε ςυνδρομι, πλθροφορία και 
ςτοιχείο που του ηθτθκεί και ζχει ςχζςθ με τθν άςκθςθ του Τελωνειακοφ ζργου. 
 
2 - Θ Τελωνειακι Αρχι ελζγχει τθν ορκι τιρθςθ των προβλεπόμενων ςτο Μζροσ Β-Ι ςθμείο 3 τθσ 
παροφςασ, καταχωρίςεων. 
 
3-  Θ Τελωνειακι Αρχι δφναται να ελζγχει τθ ςωςτι ςυντιρθςθ και λειτουργία του μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ του βάρουσ ι του όγκου των εμπορευμάτων. 
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4- Διενεργοφνται λογιςτικοί και φυςικοί ζλεγχοι επί των εμπορευμάτων από τθν Τελωνειακι Υπθρεςία. 
 
5 - Διενεργοφνται περιοδικά απογραφζσ των εντόσ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ, 
εμπορευμάτων. 
 
IV. Ρροχποκζςεισ ζγκριςθσ/κακοριςμοφ χϊρων, άλλων από τισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ, για τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων και για τθν προςωρινι τουσ εναπόκεςθ 
 

ΖΓΚΙΣΘ ΧΩΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΩΙΝΘ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 
1. Ρροκειμζνου να εγκρικεί χϊροσ για τουσ ςκοποφσ τθσ προςκόμιςθσ και προςωρινισ εναπόκεςθσ των 

εμπορευμάτων, άλλοσ από τισ εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ, πρζπει να πλθροφνται κατ’ 
αναλογία οι απαιτιςεισ του άρκρου 148 παράγραφοι 2 και 3 του Ε.Τ.Κ και του άρκρου 117 του Κατϋ 
εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ αρ. 2015/2446, ιτοι :  

 
Α) Τα πρόςωπα που διαχειρίηονται το χϊρο εναπόκεςθσ των εμπορευμάτων : 
 

- να είναι εγκατεςτθμζνα  ςτο Τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Στθν περίπτωςθ που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, πρζπει να τουσ ζχει αποδοκεί ΑΦΜ ςτθ χϊρα μασ (μζςω 

τθσ ΡΟΛ 1113/2013 ΑΥΟ ι μζςω οριςμοφ φορολογικοφ αντιπροςϊπου), 

- να είναι καταχωριςμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 9 του  Ε.Τ.Κ,  
 

Β) να παρζχονται όλα τα εχζγγυα για τθν ορκι διεξαγωγι των εργαςιϊν  

Γ) να παρζχεται εγγφθςθ, θ οποία πρζπει να καλφπτει το ακριβζσ ποςό του ειςαγωγικοφ δαςμοφ που 
αντιςτοιχεί ςτθν τελωνειακι οφειλι και των άλλων επιβαρφνςεων. 

Δ) να εξαςφαλίηεται θ τελωνειακι επιτιρθςθ των εμπορευμάτων, χωρίσ να απαιτείται θ κζςπιςθ 
διοικθτικϊν ρυκμίςεων δυςανάλογων προσ τισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ανάγκεσ. 

 
Ε) οι χϊροι  να μθ  χρθςιμοποιοφνται με ςκοπό τθ λιανικι πϊλθςθ. 
 
ΣΤ) όταν τα αποκθκευμζνα εμπορεφματα παρουςιάηουν κίνδυνο ι ενδζχεται να αλλοιϊςουν άλλα 

εμπορεφματα ι χρειάηονται, για άλλουσ λόγουσ, ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, τότε οι ο χϊροσ να είναι ειδικά 
εξοπλιςμζνοσ για τθν αποκικευςι τουσ. 

 
Η) θ λειτουργία του χϊρου γίνεται αποκλειςτικά από το πρόςωπο που ζχει λάβει τθν ζγκριςθ. 
 
Θ) τα εμπορεφματα να διαςαφίηονται για τελωνειακό κακεςτϊσ  εντόσ 3 ι 6 (περίπτωςθ που ο αιτϊν 

είναι εγκεκριμζνοσ παραλιπτθσ ςφμφωνα με το άρκρο 233 παράγραφοσ 4 ςτοιχείο β) του Ε.Τ.Κ) 
θμερϊν  από τθν προςκόμιςι τουσ, εκτόσ εάν οι τελωνειακζσ αρχζσ απαιτιςουν τθν εξζταςθ των 
εμπορευμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 140 παράγραφοσ 2 του Ε.Τ.Κ. 

 
2. Θ ζγκριςθ χορθγείται από το αρμόδιο τελωνείο ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται ο 

ςχετικόσ χϊροσ, κατόπιν αιτιςεωσ του ενδιαφερόμενου. 
 

3. Για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ το αρμόδιο Τελωνείο εξετάηει τα ακόλουκα :  
 

α) Μθ φπαρξθ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ ι λόγω τθσ φφςθσ του εμπορεφματοσ, 
ακαταλλθλότθτα αυτϊν για τθν προςωρινι του εναπόκεςθ. 

β)Διαπίςτωςθ από το Τελωνείο τθσ καταλλθλότθτασ των εν λόγω χϊρων. Ππου απαιτείται μπορεί να 
ηθτείται βεβαίωςθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πυροπροςταςίασ αυτϊν. 
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4. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ταυτότθτασ των εμπορευμάτων, το Τελωνείο δφναται να προβαίνει ςε 
ςτοιχειϊδθ εξζταςι τουσ, λαμβάνοντασ τα απαραίτθτα, κατά τθν κρίςθ του, μζτρα. 

5. Θ τοποκζτθςθ και ςτοίβαςθ των εμπορευμάτων ςτουσ εν λόγω χϊρουσ κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να διευκολφνεται  ο ζλεγχοσ από το αρμόδιο Τελωνείο. 

 

 

ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΧΩΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΩΙΝΘ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 
Κατά τον κακοριςμό ενόσ χϊρου ωσ χϊρου προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων το τελωνείο που 
προβαίνει ςτον εν λόγω κακοριςμό αναλαμβάνει τθν πλιρθ ευκφνθ διαςφάλιςθσ τθσ επιτιρθςθσ των 
εμπορευμάτων κατά το χρονικό διάςτθμα παραμονισ ςε προςωρινι εναπόκεςθ, δεδομζνου ότι οι χϊροι 
αυτοί αντιμετωπίηονται ωσ εγκαταςτάςεισ του Τελωνείου και για τθν εναπόκεςθ εμπορευμάτων ςε 
αυτοφσ εφαρμόηονται κατ’ αναλογία οι διατάξεισ που αφοροφν ςτισ εγκαταςτάςεισ εναπόκεςθσ υπό τθ 
διαχείριςθ του Τελωνείου. 
 
Ριο ςυγκεκριμζνα , για τον κακοριςμό χϊρου εναπόκεςθσ δεν απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ ενϊ ιςχφει θ 

πλιρθσ προκεςμία παραμονισ εμπορευμάτων ςε προςωρινι εναπόκεςθ (90 θμζρεσ). 

 
Δεδομζνων των ανωτζρω, προκειμζνου να κακοριςτεί ζνα χϊροσ ωσ χϊροσ προςωρινισ εναπόκεςθσ κα 
πρζπει να είναι απολφτωσ διαςφαλιςμζνθ θ τελωνειακι επιτιρθςθ των εμπορευμάτων  γιατί θ ευκφνθ 
οποιαδιποτε ενδεχόμενθσ απϊλειασ βαρφνει αποκλειςτικά το Τελωνείο και επί πλζον ο χϊροσ να είναι 
κατάλλθλοσ για τθν αποκικευςθ των εμπορευμάτων. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι ςτισ κατευκυντιριεσ ενωςιακζσ οδθγίεσ για τθν είςοδο των εμπορευμάτων ςτθν Ε.Ε 
αναφζρεται ότι οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να κακορίςουν μία εγκατάςταςθ αποταμίευςθσ ωσ χϊρο 
προςωρινισ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων, χωρίσ να απαιτιςουν ειδικι, για τθν εναπόκεςθ, εγγφθςθ. 
 
Ωςτόςο, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να γίνεται ειδικι μνεία ςτθν εγγφθςθ που ζχει προςκομιςκεί  
από τον διαχειριςτι ςτο πλαίςιο ζκδοςθσ τθσ άδειασ αποταμίευςθσ,  ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι θ εν 
λόγω εγγφθςθ καλφπτει και τα εμπορεφματα που αποκθκεφονται ςε κατάςταςθ  προςωρινισ εναπόκεςθσ 
ςτθν υπό τθ διαχείριςι του εγκατάςταςθ αποταμίευςθσ . 
 
Με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ κακοριςμοφ μίασ εγκατάςταςθσ αποταμίευςθσ ωσ χϊρο εναπόκεςθσ 
εμπορευμάτων, ο κακοριςμόσ ενόσ χϊρου ωσ χϊρου εναπόκεςθσ των εμπορευμάτων γίνεται με 
πρωτοβουλία του τελωνείου και προσ διευκόλυνςι του, ειδικότερα ςτο κζμα τθσ διεξαγωγισ ελζγχων πχ 
ςτισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ αναφζρονται ωσ κακοριςκζντεσ από το τελωνείο χϊροι 
εναπόκεςθσ, οι χϊροι εκτόσ των εγκαταςτάςεων του τελωνείου ςτουσ οποίουσ μπορεί να μεταφζρονται τα 
εμπορεφματα προκειμζνου να διεξαχκοφν αποτελεςματικότεροι ι πιο εξειδικευμζνοι ζλεγχοι. 

Ρροκειμζνου να είναι εφικτι θ ςυμπλιρωςθ των κακοριςκζντων χϊρων ςτο πεδίο με τα ςτοιχεία 
αποκικθσ κατά τθν υποβολι διαςαφιςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ, το Τελωνείο πρζπει να προβεί ςτθν 
καταχϊριςι τουσ ςτο Υποςφςτθμα Αδειϊν/Εγκρίςεων – Διαχείριςθ Αποκθκϊν, για τθν απόκτθςθ 
«κωδικοφ αποκικθσ».  

Δεδομζνου ότι οι χϊροι αυτοί βρίςκονται υπό τθν εποπτεία του Τελωνείου, κατά τθ δθμιουργία του  
κωδικοφ αποκικθσ επιλζγεται ωσ είδοσ αποκικθσ θ «Ρροςωρινι Εναπόκεςθ – Δθμόςια» και 
ςυμπλθρϊνονται τα απαιτοφμενα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τον εν λόγω χϊρο. 

Θ ανωτζρω διαδικαςία καταχϊριςθσ ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ κακοριςμοφ εγκαταςτάςεων 

αποταμίευςθσ ωσ χϊρων προςωρινισ εναπόκεςθσ, δεδομζνου ότι οι κωδικοί των αποκθκϊν 
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αποταμίευςθσ δεν μποροφν να ςυμπλθρωκοφν ςτο πεδίο «ςτοιχεία αποκικθσ» τθσ Διαςάφθςθσ 

προςωρινισ εναπόκεςθσ.  

Με τθ λιψθ τθσ παροφςασ θ υπ.αρικμ.1 ςχετικι παφει να ιςχφει. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ   ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΘΣ 
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Ραράρτθμα Ι 

Υπόδειγμα  

Αίτθςθ για Ζκδοςθ 

Άδειασ Λειτουργίασ Εγκατάςταςθσ Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ 

 

Ρροσ: ……………………….. 

 

1. Στοιχεία αιτοφντοσ διαχειριςτι (φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου) 
Ονοματεπϊνυμο ι εταιρικι επωνυμία………………………………………………………………. 
Α.Τ. / Αρ. Μθτρϊου………………………….. ΑΦΜ…………………… Αρ.EORI………………… 
Οδόσ ………………………………. Αρ. ……………… Διμοσ……………………  τ.κ. …………… 
Τθλ. ……………………………….. FAX …………………. E-mail …………………………………….. 
 
2. Διεφκυνςθ Αποκθκευτικϊν Εγκαταςτάςεων: 
Οδόσ……………………………… Αρ. ………………. Διμοσ…….............…… τ.κ. ……………. 
Τθλ. ……………………………….. FAX …………………. E-mail ………………………………………. 
 
3.  Ρεριγραφι αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων (Διαςτάςεισ, αρ. κτιρίων, υπαίκριοι χϊροι κλπ) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Αιτοφμενθ ζναρξθ ιςχφοσ άδειασ: Από ……………………… 
 
5. Αιτιολόγθςθ ςκοπιμότθτασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.  Μθχανογραφικό ςφςτθμα που τθρείται ι προβλζπεται να τθρθκεί 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Είδθ εμπορευμάτων που κα εναποτίκενται 

Κωδικόσ Σ.Ο.    Ρεριγραφι 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.  Εμπορεφματα για τα οποία απαιτείται άδεια άλλων αρμόδιων αρχϊν 

Είδοσ Εμπορευμάτων   Εκδοφςα Αρχι 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
9. Συνθμμζνα δικαιολογθτικά ι ζγγραφα: 

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

 

 

 

 

 

Θμερομθνία ………………………………… 

 

Ονοματεπϊνυμο υπογράφοντοσ 

 

Υπογραφι ……………………………………. 
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Ραράρτθμα ΙΙ 

(Υπόδειγμα) 

 

Άδεια Λειτουργίασ Εγκατάςταςθσ Ρροςωρινισ Εναπόκεςθσ 

 

Ελλθνικι Δθμοκρατία 

Υπουργείο Οικονομικϊν     Τόποσ & Θμερομθνία ζκδοςθσ 

Γεν. Δ/νςθ Τελωνείων & ΕΦΚ    …………………………………………….. 

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 

………………………………………. 

 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΡΟΣΩΙΝΘΣ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ 

Αρ. άδειασ       Ζναρξθ Ιςχφοσ Άδειασ ................. 

…………………………..       

Αρμόδιο Τελωνείο  

………………………….. 

Κωδ. Αποκικθσ    

………………………….. 

Θμερομθνία Ζναρξθσ Λειτουργίασ Εγκατάςταςθσ …………………………………... 

 

Θ παροφςα άδεια χορθγείται ςτον/ ςτθν ……………………………………………………………………… 

Α.Τ. / Αρ. Μθτρϊου………………………….. ΑΦΜ……………………… Αρ..EORI ……………………………. 
Οδόσ ………………………………. Αρ. ……………… Διμοσ……………………  τ.κ. …………… 
Τθλ. ……………………………….. FAX …………………. E-mail ……………………………………. 
Φςτερα από τθν αρ. πρωτ. ………………………… αίτθςθ και των ςυνθμμζνων ςε αυτιν δικαιολογθτικϊν και 
εγγράφων, για τισ αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ (περιγραφι αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων, διαςτάςεισ, 
αρ. κτιρίων, υπαίκριοι χϊροι κλπ)…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Βρίςκονται ςτο Διμο ………………………….. οδόσ ………………………………… Αρ. ……………………. 

τ.κ. …………………. Τθλ. ………………………….. FAX …………………………. E-mail ………………………… 

για τθν προςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων ……………………………………………………………. 

Κωδικόσ    Ρεριγραφι 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Συμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν για τα οποία ζχουν εκδοκεί οι ακόλουκεσ άδειεσ από τισ κατά 
περίπτωςθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
Είδοσ Εμπορεφματοσ   Αρ. Απόφαςθσ   Εκδ. Αρχι Ραρατθριςεισ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Για τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ κατετζκθ ……………………… εγγφθςθ ποςοφ ……………………. 
 

Εκδοφςα Αρχι  
Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
…………………………………….. 
Ο Διευκυντισ 
 
Σφραγίδα 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

Α.  ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ    

 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνειακϊν 
Αρχϊν αρμοδιότθτάσ τουσ)  

 
Β.  ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ       

1. Α.Α.Δ.Ε 

1.1  Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ) 
1.2  Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
1.3 Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 

1.4 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν –Υποδιεφκυνςθ 
Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν 

1.5 Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν – Υποδιεφκυνςθ Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν 
Τελωνείων  

1.6 Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
2. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (elstat@statistics.gr) 
3. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (oete@oete.gr) 
4. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιϊσ (sepa@otenet.gr) 
5. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (info@seth.gr)   
6. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) 
7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) 
8. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Τςιμιςκι 29, 54624 Θες/νίκθ) 
9. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Λουδοβίκου 1 – Ρλ. Οδθςςοφ, 18531 Ρειραιάσ) 
10. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (Καποδιςτρίου 24, 

10682 Ακινα) 
11. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (Μθτροπόλεωσ 42, 10563 Ακινα) 
12. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 18,  10671 Ακινα) 
13. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Αριςτοτζλουσ 27, 54624 Θεςςαλονίκθ) 
14. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Καραΐςκου 111, 18532 Ρειραιάσ) 
15. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β. (Ξενοφϊντοσ 5, 10557 Ακινα) 
16. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (Αμερικισ 10,  10671 Ακινα) 
17. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκθ) 
18. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4, 38221 Βόλοσ) 
19. Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Μ.Αντφπα 2, 41222 Λάριςα) 
20. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (Αγ. Σοφίασ 21 & Κόνδρου 3, Ν. Ψυχικό) 
21. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων (Ρλ. Θεάτρου 24, 10552 Ακινα) 
22. ΟΦΑΕ-Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ρατθςίων 351, 11141 Ακινα) 
23. Ρανελλινιο Συνδικάτο Χερςαίων Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν (Ρ.Σ.Χ.Ε.Μ.) (Ρειραιϊσ 4, 10431 Ακινα) 
24. Σφνδεςμοσ Διεκνϊν Διαμεταφορζων Ελλάδοσ (Συγγροφ 137, 11721  Ν.Σμφρνθ) 
25. Διεκνισ Ναυτικι Ζνωςθ (Κολοκοτρϊνθ 99, 18535 Ρειραιάσ) 
26. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων (Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 18535 Ρειραιάσ) 
27. Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Θες/κθσ (Βενιηζλου 4, 54624 Θες/κθ) 
28. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων (Λουδοβίκου 1, 18531 Ρειραιάσ) 
29. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιά ΟΛΡ (Ακτι Μιαοφλθ 10, 18538 Ρειραιάσ) 
30. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θες/νίκθσ ΟΛΘ (Λιμάνι Θες/νίκθσ, 54000 Θες/νίκθ) 
31. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου ΟΛΘ ( Λιμάνι Θράκλειο Κριτθσ) 
32. ΣΕΡ ΑΕ – Στακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Ρειραιά ΑΕ (ΣΕΜΡΟ Ν.Ικόνιο, 18863 Ρζραμα) 
33. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Μθτροπόλεωσ 12-14, 10562 Ακινα) 
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34. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν Α.Ε  
35. Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. (19004 Σπάτα) 
36. Skyserv Handling Services (Δ.Α.Α., κτίριο 23, Τ.Κ. 19019 Σπάτα) 
37. Goldair Handling (19004 Σπάτα) 
38. UPS Greece (19004 Σπάτα) 
39. ΤΝΤ Greece (19004 Σπάτα) 
40. FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 Σπάτα) 
41. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 Σπάτα)  
42. Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528 Ιλίςια) 
43. Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε. (Χειμάρρασ 8Α, 15125 Μαροφςι) 
44. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.- ΔΙΥΛΙΣΤΘΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ Α.Ε.- Θρϊδου Αττικοφ 12Α, 15124 Μαροφςι) 

 

 
Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

 
1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε 

2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ 

3. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 

4. Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 

5. Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
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