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Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

- Άρθρα 210-225 (οριζόντιες διατάξεις των ειδικών καθεστώτων) και 237-242 του 

Καν. (ΕΕ) 952/13 για τη θέσπιση Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

- Άρθρα  161-183 (οριζόντιες διατάξεις των ειδικών καθεστώτων) και 201-203 του 

Καν. (ΕΕ) 2446/15, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από 

τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

- Άρθρα 258-271 (οριζόντιες διατάξεις των ειδικών καθεστώτων) του Καν. (ΕΕ) 

2447/15 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του 

Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

- Άρθρα 22-23 του Καν. (ΕΕ) 341/16, όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για 

ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

-  Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 (Β’ 810, ΑΔΑ: 7ΜΗ5Η-ΔΔ3) 

Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

«Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης». 

-  Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ 2017/24.3.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8) εγκύκλιος της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 

«Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφασης 

Διοικητή ΑΑΔΕ ”Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» 

(ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών”». 
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9. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΚΑΝ. (ΕΚ) 612/09 
 

Οι αποθήκες ανεφοδιασμού του άρθρου 37 του Καν. (ΕΚ) 612/09, είναι οι χώροι 

στους οποίους εισέρχονται κοινοτικά προϊόντα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(Κ.Α.Π.), τα οποία δικαιούνται επιστροφής κατά την εξαγωγή. 

Δικαίωμα σύστασης αποθήκης ανεφοδιασμού του άρθρου 37 του Καν. (ΕΚ) 612/09 

κατέχουν τα πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και, κυρίως, οι 

εφοδιαστικές επιχειρήσεις. 

Για την απόκτηση έγκρισης λειτουργίας αποθήκης ανεφοδιασμού του άρθρου 37 

του Καν. (ΕΚ) 612/09  πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

α) Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο Τελωνείο στο οποίο υπάγονται, κατά 

χωρική αρμοδιότητα, οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες ζητείται η 

έγκριση λειτουργίας αποθήκης ανεφοδιασμού, προκειμένου το Τελωνείο να 

διενεργήσει αυτοψία των χώρων. 

β) Μετά από την αυτοψία, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια 

Τελωνειακή Περιφέρεια (σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίδονται από το 

Τελωνείο), όπου συμπληρώνει την αίτηση για την έγκριση λειτουργίας της 

αποθήκης. 

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο εναποθηκευτής δεσμεύεται ότι θα 

φορτώνει τα προϊόντα ως έχουν ή κατεψυγμένα ή και συσκευασμένα για 

ανεφοδιασμό στην Κοινότητα των πλοίων που προορίζονται για την 

θαλάσσια ναυσιπλοία, των αεροσκαφών που εξυπηρετούν τις διεθνείς 

γραμμές, συμπεριλαμβανομένων και των ενδοκοινοτικών γραμμών και   

των εξέδρων γεώτρησης,  

 καταστατικό - έναρξη επιτηδεύματος, 

 απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του 

εναποθηκευτή, 

 τοπογραφικό σχέδιο και άδεια ανέγερσης του κτιρίου, 

 πιστοποιητικό πυροσβεστικής κάλυψης, 

 έγγραφα κυριότητας ή μίσθωσης του χώρου, 

 λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εμπορευμάτων, 

 έγκριση εφαρμογής απλοποιημένων διαδικασιών κατά τον εφοδιασμό. 
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Για την απόκτηση της έγκρισης λειτουργίας της αποθήκης απαιτείται, επίσης, 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής στο Τελωνείο, η οποία καλύπτει το 20% των 

δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων, που βρίσκονται ανά πάσα 

στιγμή στην αποθήκη. 

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία αποθήκης ανεφοδιασμού του άρθρου 37 του 

Καν. (ΕΚ) 612/09 και αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης στον ίδιο χώρο, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής της αποθήκης κατέχει τις σχετικές άδειες και 

εγκρίσεις που απαιτούνται. 

 

Τα κοινοτικά προϊόντα της Κ.Α.Π, τα οποία δικαιούνται επιστροφής κατά την 

εξαγωγή, εισέρχονται και τοποθετούνται στην αποθήκη υπό την κάλυψη 

παραστατικού εξαγωγής, το οποίο έχει κατατεθεί και έχει γίνει αποδεκτό από το 

αρμόδιο Τελωνείο. 

Με την είσοδο των εμπορευμάτων στην αποθήκη ανεφοδιασμού, η οποία βρίσκεται 

υπό τελωνειακό έλεγχο, το Τελωνείο ενημερώνει τον αρμόδιο Οργανισμό 

Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος προκαταβάλει στον δικαιούχο το ποσό της επιδότησης 

που δικαιούται. 

 

 

 

 

Τα προϊόντα που εξέρχονται από τις αποθήκες ανεφοδιασμού μπορούν να πάρουν 

μόνο έναν προορισμό, δηλαδή να αποτελέσουν εφόδια πλοίων, αεροσκαφών ή 

εξεδρών γεώτρησης. 

Για την έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη ανεφοδιασμού, ο 

ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ένα Δελτίο Παράδοσης Επιδοτούμενων Εφοδίων, το 



46 
 

οποίο μπορεί ταυτόχρονα να είναι και Δελτίο Αποστολής και οδηγεί τα προϊόντα 

στο πλοίο, στο αεροσκάφος ή στην εξέδρα γεώτρησης, όπου γίνεται πράξη 

παράδοσης-παραλαβής, ενώ μπορεί κατά την φόρτωση να υποστεί και τελωνειακό 

έλεγχο. 

 

Κατά την διάρκεια της εναποθήκευσης, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των 

εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη ανεφοδιασμού, εντός της χώρας ή της Κοινότητας, 

υπό την κάλυψη παραστατικού Τ5, το οποίο κατατίθεται στο Τελωνείο, πριν από την 

έξοδο των προϊόντων από την αποθήκη. 

Στην περίπτωση που τα αποθηκευμένα προϊόντα δεν μπορούν να πάνε στον 

προορισμό τους για οποιοδήποτε λόγο (όπως, στις περιπτώσεις που παρήλθε η 

ημερομηνία λήξεως τους), ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό 

των δασμών προσαυξημένο κατά 20% ή προσαυξημένο κατά 40%, σε περίπτωση 

που η επιστροφή έχει γίνει σε άλλο κράτος-μέλος, λόγω του ότι οι επιδοτήσεις είχαν 

προκαταβληθεί ωσάν το εμπόρευμα να είχε γίνει ήδη εφόδιο. 

 

Οι διατάξεις που αφορούν στις αποθήκες ανεφοδιασμού του άρθρου 37 του Καν. 

(ΕΚ) 612/09 είναι: 

-    Το άρθρο 37 του Καν. (ΕΚ) 612/09 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του 

καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα. 

-  Η αριθ. Τ.1950/42/Γ0019/03/14-4-2003 Α.Υ.Ο. «Αποθήκες ανεφοδιασμού άρθρου 

40 Καν. (Ε.Κ.) 800/99» (Β’ 510). 
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10. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ 

 

10.1 Γενικές πληροφορίες 

Οι Ελεύθερες Ζώνες αποτελούν ειδικό καθεστώς και λειτουργούν σε τμήματα του 

τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, χωρισμένα από το υπόλοιπο εν λόγω 

τελωνειακό έδαφος, εντός των οποίων,  αφενός τα εισερχόμενα μη ενωσιακά 

εμπορεύματα, δεν υπόκεινται σε δασμοφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, 

καθώς και μέτρα εμπορικής πολιτικής, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν αφορούν σε 

απαγόρευση εισόδου-εξόδου προς/από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., αφετέρου  

τα εγχώρια ή τελούντα σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορεύματα αποτελούν, κατά 

κανόνα, αντικείμενα εξαγωγής. 

Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης υποβάλλει αίτηση στη Γενική 

Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε., 

η οποία συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία αναλύονται: 

α) η προσδοκώμενη συμβολή της Ελεύθερης Ζώνης στην αύξηση της 

εμπορευματικής διακίνησης μη κοινοτικών εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με τα 

αναμενόμενα, γενικότερα, οικονομικά οφέλη από την λειτουργία της, 

β) ο προβλεπόμενος και/ή υπάρχων όγκος διακινούμενων μη κοινοτικών 

εμπορευμάτων μέσω της προτεινόμενης Ελεύθερης Ζώνης,  

γ) τα παρεχόμενα εχέγγυα για την σωστή διοίκηση ή εκμετάλλευση της 

Ελεύθερης Ζώνης, καθώς και για την σωστή διαχείριση των εμπορευμάτων. 

Με την απόφαση ίδρυσης της Ελεύθερης Ζώνης, ορίζεται ο Φορέας Διοίκησης της 

Ελεύθερης Ζώνης, καθώς και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της. 

Η λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης αρχίζει μετά από την έκδοση Aπόφασης έναρξης 

λειτουργίας της από την Α.Α.Δ.Ε., που χορηγείται μετά την έκδοση Άδειας 

Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς την ασφάλεια και προστασία και 

έγκρισης τήρησης λογιστικής αποθήκης από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.  

 
 

10.2 Χαρακτηριστικά των Ελευθέρων Ζωνών 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Ελεύθερης Ζώνης είναι η ύπαρξη περίφραξης, της 

οποίας η περίμετρος και τα σημεία εισόδου-εξόδου, τα οποία καθορίζονται από την 

αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση. 
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Τα πρόσωπα, καθώς και τα οχήματα που εισέρχονται στην Ελεύθερη Ζώνη 

υποβάλλονται σε έλεγχο και μπορεί να απαγορευθεί η είσοδός τους, εφόσον δεν 

παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα. 

Ο έλεγχος των εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευμάτων ενεργείται από την 

αρμόδια Τελωνειακή Αρχή στα σημεία εισόδου-εξόδου της Ελεύθερης Ζώνης, γι’ 

αυτό πρέπει να προσκομίζονται και να κατατίθενται, στον οριζόμενο τελωνειακό 

υπάλληλο, αντίγραφα των εγγράφων μεταφοράς. 

Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη είναι απεριόριστη.  

Στην Ελεύθερη Ζώνη μπορούν να εισέρχονται ενωσιακά και μη ενωσιακά 

εμπορεύματα. 

 

Τα εμπορεύματα μπορούν να εισάγονται στην Ελεύθερη Ζώνη: 

 Άμεσα, δηλαδή απευθείας από τη θάλασσα, οπότε σε αυτή την περίπτωση 

δεν πραγματοποιούνται τελωνειακές διατυπώσεις, όμως, ο διαχειριστής είναι 

υποχρεωμένος να κάνει τις σχετικές εγγραφές στη λογιστική αποθήκης και να 

ενημερώνει το Τελωνείο Ελέγχου, εντός του χρονικού διαστήματος που έχει 

καθοριστεί από τη σχετική απόφαση της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας. 

 Έμμεσα, δηλαδή όταν η είσοδος πραγματοποιείται από σημείο που 

επικοινωνεί με το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Τα εμπορεύματα αυτά, εισέρχονται 

στην Ελεύθερη Ζώνη και εγγράφονται στη λογιστική αποθήκης, όπως και στην 

προηγούμενη περίπτωση. 

 

Ο βασικός σκοπός ίδρυσης μίας Ελεύθερης Ζώνης είναι, κατά κύριο λόγο, η 

αποθήκευση μη ενωσιακών εμπορευμάτων και η εξυπηρέτηση του διεθνούς 

εμπορίου, με παράλληλη, όμως, διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων. 

 

Εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων βιομηχανικής ή 

εμπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών, με προηγούμενη, όμως, ενημέρωση των 

Τελωνειακών Αρχών. 

 

Στην Ελεύθερη Ζώνη μπορούν να εγκατασταθούν διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται εντός αυτής, με την υποχρέωση τήρησης λογιστικής αποθήκης, 
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η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, ύστερα από υποβολή 

σχετικής αίτησης. 

 

 

 

10.3 Υπάρχουσες Ελεύθερες Ζώνες στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα υπάρχουν και λειτουργούν 4 Ελεύθερες Ζώνες:  

1) Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα Πειραιώς, με Φορείς Διοίκησης, από κοινού, τις εταιρίες 

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά 

Α.Ε.».  

2) Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα Θεσσαλονίκης, με Φορέα Διοίκησης την εταιρία 

«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.». 

3) Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα Ηρακλείου, με Φορέα Διοίκησης την εταιρία «Οργανισμός 

Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.». 

4) Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, με Φορέα Διοίκησης την 

εταιρία «ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.» 

 

10.4 Σχετικές διατάξεις 

Οι  διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών είναι οι εξής: 

- Άρθρα 210-225 (οριζόντιες διατάξεις των ειδικών καθεστώτων) και 237-239, 243-

249 του Καν. (ΕΕ) 952/13 για τη θέσπιση Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

- Άρθρα  161-183 (οριζόντιες διατάξεις των ειδικών καθεστώτων) του Καν. (ΕΕ) 

2446/15, όσον αφορά σε λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις 

διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

- Άρθρα 258-271 (οριζόντιες διατάξεις των ειδικών καθεστώτων) του Καν. (ΕΕ) 

2447/15 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του 

Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

- Το άρθρο 39 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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- Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-9-2018 (Β’ 4513/15-10-18, ΑΔΑ: 

ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7)  Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ίδρυση και λειτουργία 

των Ελευθέρων Ζωνών».  

- Η αριθ. Ε.2176/25-9-2019 Εγκύκλιος Διαταγή, «Οδηγίες για την διακίνηση 

εμπορευμάτων προς/από την Ελεύθερη Ζώνη -  Εφαρμογή της αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 

1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10-18-

ΑΔΑ:ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» 

(ΑΔΑ:644Α46ΜΠ3Ζ-ΚΟΦ).  
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11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

11.1 Γενικές πληροφορίες 

Με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, επιτρέπεται η εισαγωγή, χωρίς την 

είσπραξη των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων, των μεταφορικών μέσων 

ιδιωτικής χρήσης (επιβατικών οχημάτων με κινητήρα και των οχημάτων που 

ρυμουλκούνται από αυτά, σκαφών αναψυχής, αεροπλάνων και αλόγων ιππασίας), 

τα οποία προορίζονται να παραμείνουν προσωρινά στη χώρα και στη συνέχεια να 

επανεξαχθούν, μέσα στην προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, προθεσμία.  

Στο εν λόγω καθεστώς τίθενται και τα είδη ατομικής χρήσης, που εισάγουν τα 

δικαιούχα προσωρινής εισαγωγής πρόσωπα, καθώς, επίσης, τα συνήθη 

ανταλλακτικά, εξαρτήματα και εξοπλισμός, που εισάγονται μαζί με τα μεταφορικά 

μέσα. 

 

Α. Δικαιούχα πρόσωπα είναι: 

α) Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που επισκέπτονται προσωρινά την 

Ελλάδα (Τουρίστες): 

Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης χορηγείται στην κατηγορία 

αυτή για μέσα μεταφοράς και είδη ατομικής χρήσης, με τους εξής ειδικότερους 

όρους:  

- το πρόσωπο να έχει την συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδας , 

- να έρχεται προσωρινά στην Ελλάδα , 

- να χρησιμοποιεί το μέσο μεταφοράς και τα είδη ατομικής χρήσης για ιδιωτική του 

χρήση. 

Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης 

ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο.  

Σε έκτακτες περιστάσεις τα αρμόδια Τελωνεία μπορούν, κατά την κρίση τους, να 

χορηγήσουν επί πλέον παράταση μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες.  

Ειδικά, τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται-μεταφέρονται προσωρινά από 

πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό, που δεν ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον δεν επανεξάγονται-επαναποστέλονται με την 

λήξη της διάρκειας των (6) μηνών, πρέπει να ακινητοποιούνται από την αρμόδια 



52 
 

τελωνειακή αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και να παραμένουν 

ακινητοποιημένα το λιγότερο (6) μήνες και το ανώτερο (24) μήνες. 

Η  κατά τα παραπάνω ακινητοποίηση γίνεται, ύστερα από αίτηση και με δαπάνες 

του δικαιούχου προσώπου, με μολυβδοσφράγιση του οχήματος από την κατά 

τόπον  αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σε χώρους στάθμευσης,  που κατά την κρίση της 

πληρούν τους όρους ασφαλείας και αφού κατατεθεί εγγύηση αξιόχρεου τρίτου 

προσώπου, που να καλύπτει τους αναλογούντες στο όχημα δασμούς και φόρους. 

Για να μπορέσει ο δικαιούχος να κυκλοφορήσει εκ νέου το ακινητοποιημένο 

επιβατικό όχημα πρέπει, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την αποσφράγιση του 

οχήματος, να αποδεικνύει ότι είχε τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, δηλαδή 

ότι παρέμεινε ο δικαιούχος στο εξωτερικό επί εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες 

τουλάχιστον μετά από τη σφράγιση του οχήματος.  

Αν παρέλθουν εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ακινητοποίηση, το όχημα 

κηρύσσεται αζήτητο.  

Αν ο δικαιούχος το αποσφραγίσει πριν από τους 24 μήνες και έχει δικαίωμα 

κυκλοφορίας, μπορεί να το κυκλοφορήσει εκ νέου για 6 μήνες με καταβολή τελών 

κυκλοφορίας για όλο το διάστημα αυτό.  

β) Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και έρχονται 

προσωρινά στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο για να σπουδάσουν σε ανώτερα ή 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές επιμόρφωσης, που ανήκουν σε Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Η διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 

περιορίζεται στην πραγματική διάρκεια των σπουδών, ενώ το έτος σπουδών θα 

υπολογίζεται με αφετηρία την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 30η 

Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. 

γ) Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και έρχονται 

προσωρινά στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές επιμόρφωσης, που ανήκουν σε Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή  Πανεπιστημιακές κλινικές. 

Η διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ορίζεται σε 

τέσσερα (4) έτη, από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης. 
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δ) Αλλοδαποί υπήκοοι που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και 

έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, με σκοπό να εργαστούν, σε εκτέλεση σύμβασης 

ορισμένου χρόνου με το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, 

Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το Δημόσιο, σε αλλοδαπά Εμπορικά ή 

Βιομηχανικά Επιμελητήρια ή σε εγκατεστημένους στην Ελλάδα ξένους κρατικούς 

Οργανισμούς και Ινστιτούτα, που προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία 

προσωρινής μορφής. 

 Η διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ορίζεται 

για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση. 

ε) Αλλοδαποί υπήκοοι που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και 

έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, για να εργαστούν με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου, ως διδακτικό προσωπικό σε ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της Ελλάδας ή σε ιδρύματα που λειτουργούν στην χώρα μας με βάση διμερείς 

μορφωτικές συμφωνίες. 

Η διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ορίζεται για  

όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση. 

στ) Οι Έλληνες Διπλωματικοί, Προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του Υπουργείου 

Εξωτερικών, καθώς και οι εξομοιούμενοι με αυτούς υπάλληλοι, που επιστρέφουν 

προσωρινά στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Η διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ορίζεται για 

διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη,  από την ημερομηνία άφιξης των υπαλλήλων στην 

Ελλάδα, για εκτέλεση υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω πρόσωπα 

εξακολουθούν να παραμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας. 

ζ) Τα πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που παραμένουν και εργάζονται 

στο εξωτερικό τουλάχιστον έξι (6) μήνες το δωδεκάμηνο, 

 Η διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ορίζεται σε 

έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο. 

η) Οι Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που σπουδάζουν στο 

εξωτερικό ως φοιτητές, σπουδαστές ή μετεκπαιδευόμενοι σε σχολές εξωτερικού, 

εφόσον παραμένουν για σπουδές εκτός Ελλάδος κατά το μεγαλύτερο διάστημα του 

έτους σπουδών. 
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 Η διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ορίζεται σε 

τρεις (3) μήνες, συνεχείς ή όχι ανά ημερολογιακό έτος. 

θ) Οι Ελληνικής υπηκοότητας ναυτικοί, που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία γραμμών 

εξωτερικού, τουλάχιστον για έξι (6) μήνες το δωδεκάμηνο, καθώς και οι 

επαναπατριζόμενοι Έλληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες. 

ι)  Μισθωτοί και μη μισθωτοί εργαζόμενοι που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην 

Ελλάδα, εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και χρησιμοποιούν στην Ελλάδα 

επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος-μέλος, στο όνομα εταιρείας 

που εδρεύει σε αυτό, δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 

- χρησιμοποίησης Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, εφόσον: 

 η σύμβαση εργασίας προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη 

παροχή,  

 το εταιρικό όχημα δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπο μόνιμο εντός της 

Ελλάδος,  

 η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος έχει δευτερεύοντα 

χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και προβλέπεται 

ρητά στη σύμβαση εργασίας, αποτελώντας μέρος, από οικονομικής 

απόψεως, της αμοιβής του εργαζομένου και  

 το όχημα καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα. 

 

 
 

 

Β. Μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης και είδη ατομικής χρήσης που μπορούν να 

παραληφθούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης. 

Μεταφορικά μέσα θεωρούνται: 

-Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ήτοι τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι εννέα 

(9) θέσεις, περιλαμβανομένου και του οδηγού ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με τα 

ρυμουλκούμενά τους.  
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- Οι μοτοσικλέτες ή τα μοτοποδήλατα (αποκλείονται τα οχήματα δημόσιας χρήσης).  

- Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.  

- Τα αεροπλάνα ιδιωτικής χρήσης.  

- Τα άλογα ιππασίας. 

Είδη ατομικής χρήσης θεωρούνται τα είδη που έχει ο επισκέπτης στις προσωπικές 

του αποσκευές, τις οποίες παρουσιάζει στο Τελωνείο κατά την άφιξή του και 

προορίζονται για τις ανάγκες κατά την προσωρινή παραμονή του στην Ελλάδα, 

όπως:  

- Τα είδη ρουχισμού.  

- Η φωτογραφική μηχανή.  

- Η φορητή κινηματογραφική μηχανή λήψεως.  

- Η φορητή VIDEO CAMERA.  

- Το φορητό ραδιόφωνο. 

- Το κασετόφωνο.  

- Το φορητό μουσικό όργανο. 

 - Η σκηνή και ο εξοπλισμός κατασκηνώσεως.  

- Τα είδη αθλήσεως (WIND SURFING, σκι, ποδήλατο, ρακέτες τένις κ.λπ.).  

- Ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Τα επιβατικά οχήματα, κατά την είσοδό τους στη Ελλάδα, πρέπει:  

α) να φέρουν επίσημες πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής ή προσωρινής 

σειράς της χώρας, που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας τους και  

             β) να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας, που έχει εκδώσει η χώρα, 

στην οποία έχουν καταχωρηθεί και να είναι ασφαλισμένα.  

Εάν κατά την είσοδό τους στην χώρα δεν ισχύει η προσωρινού τύπου άδεια 

κυκλοφορίας, τότε δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο καθεστώς της προσωρινής 

εισαγωγής-χρησιμοποίησης.  

Επίσης, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να παραμένουν στη χώρα με τα 

παραπάνω καθεστώτα, πέραν της ημερομηνίας ισχύος της άδειας κυκλοφορίας 

προσωρινού τύπου. Για τη συνέχιση της παραμονής των οχημάτων στο παραπάνω 

καθεστώς πρέπει οι κάτοχοι να εφοδιάζονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με 

ελληνικές πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.  

Το δικαιούχο πρόσωπο πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης επιβατικού οχήματος. 
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Γ. Περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται τα μεταφορικά μέσα και τα είδη 

ατομικής χρήσης, τα οποία παραλαμβάνονται με το καθεστώς προσωρινής 

εισαγωγής-χρησιμοποίησης 

Τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης που τίθενται στο καθεστώς της 

προσωρινής εισαγωγής, με τις διατάξεις της Δ.247/13/6.4.1988 Α.Υ.Ο. πρέπει να 

επανεξάγονται το αργότερο την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραμονής τους στο 

καθεστώς που προβλέπεται κατά περίπτωση. Τα ρυμουλκούμενα οχήματα πρέπει 

να επανεξάγονται μαζί με το κυρίως όχημα. 

Παράδειγμα: αν έχει εισαχθεί-μεταφερθεί προσωρινά επιβατικό όχημα Ι.Χ. μαζί με 

ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, πρέπει να επανεξαχθούν-επαναποσταλούν μαζί, 

διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.  

- Τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται:  

 να μεταβιβαστούν,  

  να εκμισθωθούν,  

 να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου,  

 να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους, 

 να οδηγούνται (για μέσα μεταφοράς), έστω και για μία μόνον φορά από 

τρίτους, ανεξάρτητα της υπαιτιότητας ή όχι του δικαιούχου προσώπου. 

 

 

 

Δ. Παραβάσεις - Πρόσθετα τέλη (Πρόστιμα):  

- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επαναποστολής ή εξαγωγής ή εγκατάλειψης ή 

καταστροφής ή ακινητοποίησης του οχήματος οφείλεται πρόστιμο για κάθε μέρα 

καθυστέρησης, ανάλογα με τον κυβισμό του επιβατικού οχήματος, ως ακολούθως:  

 5 € για επιβατικά οχήματα μέχρι 900 κυβικά εκατοστά, 6 € για επιβατικά 

οχήματα από 901κ.ε. μέχρι 1200κ.ε., 7,50 € για επιβατικά οχήματα από 

1201κ.ε. μέχρι 1600κ.ε., 10 € για επιβατικά οχήματα από 1601κ.ε. μέχρι 
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1800κ.ε., 12,50 € για επιβατικά οχήματα από 1801κ.ε. μέχρι 2000κ.ε., 15 € 

για επιβατικά οχήματα από 2001κ.ε. μέχρι 2500κ.ε., 20 € για επιβατικά 

οχήματα από 2501κ.ε. μέχρι 3000κ.ε, 22,50 € για επιβατικά οχήματα από 

3001κ.ε. μέχρι 4000κ.ε., 25 € για επιβατικά οχήματα από 4001κ.ε. και πάνω.  

  5 € για μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυλινδρισμού  

Επιβάλλεται πρόστιμο 300 € στα οχήματα που φέρουν ληγμένες προσωρινού τύπου 

άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας.  

- Σε περίπτωση μη επανεξαγωγής-επαναποστολής σκαφών αναψυχής και 

αεροπλάνων, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, οφείλονται εφάπαξ πρόστιμο 88 € 

για τη μη εμπρόθεσμη επανεξαγωγή-επαναποστολή και πρόστιμο 14 € για κάθε 

ημέρα παραμονής τους στην Ελλάδα, μετά από τη λήξη της προς επανεξαγωγή-

επαναποστολή προθεσμίας.  

Για επιβατικό όχημα, που έχει τεθεί εμπρόθεσμα σε τελωνειακή ακινητοποίηση και 

μεταγενέστερα έχει λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής-επαναποστολής του, δεν 

οφείλονται πρόστιμα. Με τη λήξη, όμως, της προθεσμίας επανεξαγωγής-

επαναποστολής κηρύσσονται αζήτητα και στη συνέχεια περιέρχονται στην 

κυριότητα του Δημοσίου.  

- Αν διαπιστωθεί ότι η προσωρινή εισαγωγή-χρησιμοποίηση μεταφορικού μέσου, 

πλην οχημάτων ή ειδών ατομικής χρήσης, επετράπη με βάση ανακριβή στοιχεία 

που προσκόμισε στο Τελωνείο ο ενδιαφερόμενος, οφείλονται κατά περίπτωση 

πρόστιμα παράνομης παραμονής, από την ημέρα εισαγωγής-μεταφοράς, όπως 

αυτά ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της Δ.247/13/1.3.1988 (Β’ 195) 

Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  

- Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης οχημάτων, που βρίσκονται στο 

καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης επιβάλλεται πρόστιμο 900 €.  

- Σε περίπτωση ρήξης, αφαίρεσης, αντικατάστασης και αλλοίωσης των τελωνειακών 

σφραγίδων, που τίθενται στα οχήματα κατά την ακινητοποίησή τους από τις 

τελωνειακές αρχές, επιβάλλεται πρόστιμο 500 €. Αν διαπιστωθεί χιλιομετρική 

διαφορά, επιβάλλονται, επιπλέον, πρόστιμα ανά ημέρα, όπως αναφέρονται 

παραπάνω.  

- Σε περίπτωση οδήγησης κοινοτικού οχήματος, που τέθηκε σε καθεστώς 

προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, από μη δικαιούχο πρόσωπο, επιβάλλεται 
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πρόστιμο 700 € αν το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που 

συντελέστηκε η παράβαση, διαφορετικά επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο, ανάλογα 

με τον κυβισμό του οχήματος, ως ακολούθως:  

 2.500 € για επιβατικά οχήματα μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά, 3.000 € για 

επιβατικά οχήματα από 1401κ.ε. μέχρι 1600κ.ε., 5.000 € για επιβατικά 

οχήματα από 1601κ.ε. μέχρι 2000κ.ε., 8.000 € για επιβατικά οχήματα από 

2001κ.ε. μέχρι 3000κ.ε., 10.000 € για επιβατικά οχήματα από 3001κ.ε. και 

πάνω.  

 300 € για μοτοσικλέτες μέχρι 500 κ.ε., 400 € για μοτοσικλέτες από 501 κ.ε. 

μέχρι 750 κ.ε., 700 € για μοτοσικλέτες από 751 κ.ε. μέχρι 1000 κ.ε, 1.000 € 

για μοτοσικλέτες από 1001 κ.ε. και πάνω.  

- Σε περίπτωση οδήγησης μεταφορικού μέσου τρίτης χώρας, που τέθηκε σε 

καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, από μη δικαιούχο πρόσωπο, 

επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο 733 € αν το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στην 

Ελλάδα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση, διαφορετικά επιβάλλεται το 

διπλάσιο του προστίμου αυτού, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας 

διατάξεων του εθνικού τελωνειακού κώδικα. 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να οδηγούν τα μεταφορικά μέσα και άλλα πρόσωπα 

εκτός του δικαιούχου, ύστερα από έγκριση του Τελωνείου και εφόσον τα άλλα 

πρόσωπα έχουν δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης μεταφορικών 

μέσων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που έχει και ο δικαιούχος, ο οποίος 

εισήγαγε στο όνομά του το μεταφορικό μέσο.  

Για να δοθεί η έγκριση του Τελωνείου, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα τρίτα 

πρόσωπα που επιθυμεί να οδηγούν το αυτοκίνητό του, τα οποία πρέπει να 

παρουσιαστούν στο Τελωνείο και να αποδείξουν ότι έχουν το ίδιο ακριβώς 

δικαίωμα με τον δικαιούχο. Δεν απαιτείται έγκριση του Τελωνείου για την οδήγηση 

του μεταφορικού μέσου, όταν πρόκειται για τον ή την σύζυγο, τα παιδιά και τους 

γονείς του δικαιούχου προσώπου, εφόσον βέβαια έχουν και οι συγγενείς του αυτοί, 

το ίδιο δικαίωμα με τον δικαιούχο. 
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11.2 Ιδιωτικά πλοία αναψυχής 

1) Όταν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής έχει μήκος πάνω από 7 μέτρα, φέρει σημαία 

τρίτης χώρας και το πρόσωπο που το φέρνει για να το χρησιμοποιήσει, ανεξάρτητα 

αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα, 

εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με Δελτίο Κίνησης ισχύος δεκαοκτώ 

(18) μηνών. Με τη λήξη του δικαιώματος κυκλοφορίας, το πλοίο πρέπει να 

επανεξάγεται, καταθέτοντας στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το Δελτίο Κίνησης.  

Το Δελτίο Κίνησης χορηγείται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία τρίτης (μη 

κοινοτικής) χώρας, που έχουν ολικό μήκος πάνω από 7 μέτρα, διαθέτουν ή όχι 

χώρους ενδιαίτησης, έχουν τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή τους, να 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή περιήγησης, 

εφόσον δεν χαρακτηρίζονται επαγγελματικά και υπάγονται στο καθεστώς 

προσωρινής εισαγωγής ή στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, που δεν υπάγονται στο 

καθεστώς αυτό, επειδή οι κάτοχοι – χρήστες έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε 

Κράτος – Μέλος της Ε.Ε., αλλά επιθυμούν να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής 

στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, διατηρώντας παράλληλα σημαία και νηολόγιο τρίτης 

χώρας.  

2) Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος κάτω από 7 μέτρα, που υπάγονται 

στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, εφοδιάζονται με δελτίο προσωρινής 

εισαγωγής (ΔΕ.Π.Ε.), όπως τα λοιπά μεταφορικά μέσα που τίθενται σε καθεστώς 

προσωρινής εισαγωγής (Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κλπ.) και όχι με δελτίο 

κίνησης. 

 

11.3 Δελτίο ΑΤΑ  

Το δελτίο ΑΤΑ είναι διεθνές τελωνειακό παραστατικό και τίτλος εγγύησης 

συγχρόνως, το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της 

Κοινότητας και των τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου που 

χρησιμοποιείται, για να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων από τελωνειακής 

πλευράς, αλλά και την προσωρινή εισαγωγή-παραμονή σε ένα κράτος, χωρίς να 

καταβληθούν οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Τα Εμπορικά και 
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Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών – Πειραιά –Θεσσαλονίκης – Πάτρας – 

Καλαμάτας – Καβάλας – Βόλου – Ιωαννίνων – Αγρινίου – Εύβοιας – Ρόδου – 

Μυτιλήνης – Ηρακλείου – Καστοριάς – Λάρισας –Λευκάδας – Τρικάλων και Έβρου 

είναι εξουσιοδοτημένα για την έκδοση των δελτίων ΑΤΑ και τη χορήγηση αυτών σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.  

 Το δελτίο ΑΤΑ εκδίδεται μόνο εφόσον πρόκειται για προσωρινή εξαγωγή-εισαγωγή:  

 Επαγγελματικού υλικού,  

 Επιστημονικού υλικού,  

 Παιδαγωγικού υλικού,  

 Εμπορικών δειγμάτων και διαφημιστικού υλικού,  

 Ειδών για επίδειξη ή χρησιμοποίηση σε εκθέσεις, πανηγύρεις, συνέδρια.  

Το δελτίο ΑΤΑ πρέπει να περιλαμβάνει εμπορεύματα, που προορίζονται για ένα 

μόνο σκοπό, δηλαδή δεν μπορεί να εκδοθεί ένα δελτίο για έκθεση και για 

επαγγελματικό υλικό.  

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι γραμμένος σε ένα Επιμελητήριο και να είναι 

ταμειακώς εντάξει.  

 

11.4 Σχετικές διατάξεις 

Οι  διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του ανασταλτικού καθεστώτος της 

προσωρινής εισαγωγής είναι οι εξής: 

- Η αριθ. Δ.247/13/1.3.1988 Α.Υ.Ο. (Β’ 195), η οποία έχει κυρωθεί με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α’ 90). 

- Η αριθ. Δ. 257/139/23-2-2000 Α.Υ.Ο. (Β’ 378). 

- Άρθρα 210-225, 250-253 του Καν. (ΕΕ) 952/13 περί της θέσπισης Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα. 

- Άρθρα 161-183 και 204-238 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15.  

- Άρθρα 258-271 και 322-323 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15. 

- Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης «Περί προσωρινής εισαγωγής».      
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12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

 

12.1 Γενικές πληροφορίες 

Ειδικός προορισμός είναι το ειδικό καθεστώς θέσης εισαγομένων (μη κοινοτικών) 

εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με πλήρη ή μερική αναστολή 

δασμού, δηλαδή με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση, λόγω συγκεκριμένης ειδικής 

χρήσης τους. Η ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση ισχύει, μόνο, όσον αφορά το 

συμβατικό δασμό του Κοινού Δασμολογίου, ενώ δεν παρέχεται απαλλαγή από 

τυχόν δασμούς αντιντάμπινγκ, Φ.Π.Α. κλπ. 

 Όταν τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο ή μηδενικό 

εισαγωγικό δασμό, λόγω της χρησιμοποίησής τους για ειδικούς σκοπούς, 

παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, η οποία λήγει όταν οι όροι που 

καθορίσθηκαν για την παραχώρηση του μειωμένου ή μηδενικού δασμού, δεν 

ισχύουν πλέον, όταν τα εμπορεύματα εξαχθούν ή καταστραφούν ή όταν επιτραπεί, 

έναντι καταβολής των οφειλόμενων δασμών, η χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων 

για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπονται για την εφαρμογή του 

μειωμένου ή μηδενικού εισαγωγικού δασμού.  

 

Για ποια προϊόντα προβλέπεται: 

α) βάσει των προκαταρτικών διατάξεων του Κοινού Δασμολογίου: 

 για τα είδη που προορίζονται να ενσωματωθούν σε ορισμένα πλοία, πλωτές 

εξέδρες ή πολιτικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο της κατασκευής, επισκευής ή 

συντήρησής τους ή προορίζονται για χρήση σε αυτά, στα πλαίσια του 

εξοπλισμού τους και 

  για τα ίδια τα πολιτικά αεροσκάφη και τις συσκευές εδάφους για 

εκπαίδευση στην πτήση, 

β) βάσει της δασμολογικής κατάταξης ορισμένων προϊόντων στο Κοινό Δασμολόγιο, 

γ)  βάσει Κανονισμών ποσοστώσεων και αναστολών. 
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Άδεια υπαγωγής στο καθεστώς: 

Για την εφαρμογή του καθεστώτος του ειδικού προορισμού και κατά συνέπεια την 

παραμονή των εμπορευμάτων σε τελωνειακή επιτήρηση απαιτείται γραπτή άδεια. 

Στην άδεια αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εμπορεύματα που παραλαμβάνονται με 

ειδικό προορισμό, οι εργασίες στις οποίες θα υποβληθούν, τα παράγωγα προϊόντα 

και ο συντελεστής απόδοσης, όπου είναι δυνατόν να προσδιορισθεί. Η διάρκεια 

ισχύος δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, ενώ δύναται να ανανεωθεί/τροποποιηθεί.  

Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, οι Τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν την 

χρήση απλοποιημένης άδειας, δηλαδή η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη 

κυκλοφορία, που υποβάλλεται εγγράφως ή με τεχνικές επεξεργασίες δεδομένων, 

στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας, να αποτελεί και αίτηση για χορήγηση 

άδειας.  

 

 

 

Λήξη του Καθεστώτος 

Τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με μηδενικό ή μειωμένο 

ποσοστό δασμού, λόγω του ειδικού προορισμού τους, παραμένουν υπό τελωνειακή 

επιτήρηση μέχρις ότου αυτά: 

 υπαχθούν στον ειδικό προορισμό τους ή 

 τεθούν σε άλλο εγκεκριμένο τελωνειακό προορισμό ή χρήση, δηλαδή 

καταβολή των οφειλόμενων δασμών, εξαγωγή ή καταστροφή, οπότε λήγει η 

τελωνειακή επιτήρηση 

 

12.2 Σχετικές διατάξεις 

- Άρθρα 210-225, 254 του Καν. (ΕΕ) 952/13, περί της θέσπισης Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα. 

- Άρθρα 161-183 και 239 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15. 
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- Άρθρα 258-271  του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15. 

- Η αριθ. Δ.1538/831/8-11-2000 Α.Υ.Ο. (Β’ 1437), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθ. Δ.161/103/31-1-2006 Α.Υ.Ο.Ο. (Β’ 195) και Δ17 5017464 ΕΞ2011/14-4-2011 

Α.Υ.Ο. (Β’ 727), περί καθορισμού αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του 

καθεστώτος του ειδικού προορισμού.  

- Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017/9.8.2017 (Β’ 2909, ΑΔΑ: ΩΕ2Μ46ΜΠ3Ζ-Ν29) 

Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού 

προορισμού». 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


