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ΘΔΜΑ

: Οδεγίεο γηα ηελ είζνδν εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη ηελ
ππνβνιή πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ (ENS) γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο, ελ φςεη ηεο ζέζεο ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα

ΥΔΣ.

:

1.
Ζ αξ. Γ19Α 5050431 ΔΞ 2010/02-12-2010 ΔΓΤΟΟ ζρεηηθά κε ηηο «Οδεγίεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Δηζαγσγψλ (Import Control System - ICS) θαη γηα ηηο λέεο
ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ απφ 1-1-2011 θαηά ηελ είζνδν εκπνξεπκάησλ ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο, γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο»
2.
Ο Καλ. (ΔΔ) 952/2013 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα
3.
Ο Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/2015 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 952/2013, φζνλ αθνξά ιεπηνκεξείο θαλφλεο ζρεηηθνχο κε νξηζκέλεο απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα
4.
Ο Δθηειεζηηθφο Καλ. (ΔΔ) 2447/2015, γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ
εθαξκνγήο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ
Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα
5.
Ο Καη' Δμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 341/2016, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 952/2013, φζνλ αθνξά κεηαβαηηθνχο θαλφλεο γηα νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ
Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα
6.
Ζ αξ. ΓΣΓ Α 1055689 ΔΞ 2016/07-04-2016, ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
λνκνζεηηθήο δέζκεο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ 3-5, κε ηνπο νπνίνπο ηίζεηαη ζε πιήξε εθαξκνγή ν Δλσζηαθφο
Σεισλεηαθφο Κψδηθαο απφ 01/05/2016, παξέρνληαη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνβνιή ηεο πλνπηηθήο
Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ θαη ζε άιια ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δηαηππψζεσλ εηζφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. Οη νδεγίεο απηέο έξρνληαη πξνο επηθαηξνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ
νδεγηψλ πνπ είραλ δνζεί κε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ 1 έγγξαθν θαη απνηεινχλ ζπλέρεηα ηεο θάζεο 1 ηνπ
πζηήκαηνο Διέγρνπ Δηζαγσγψλ (ICS-1), πνπ εθαξκφδεηαη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Ζκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ θαη παχζεο ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ 1 εγγξάθνπ είλαη ε
εκεξνκελία ζέζεο ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ήηνη ε 1ε Μαΐνπ 2016.

Κεθάιαην 1
χζηεκα Διέγρνπ Δηζαγσγψλ Φάζε 1 (ICS- 1)

1.1. Γεληθά
Σν χζηεκα Διέγρνπ Δηζαγσγψλ (ICS) 1.0 θαιχπηεη απφ 01/01/2011 ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ ησλ
εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη έρεη εηζαγάγεη ηελ ππνρξέσζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο λα ππνβάιινπλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ειεθηξνληθά πλνπηηθή Γηαζάθεζε Δηζφδνπ (Δntry
Summary Declaration-ENS), ε νπνία πεξηιακβάλεη δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, πξηλ ηελ
είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
πγθεθξηκέλα, ην ICS 1.0, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Σεισλείσλ
ICISnet, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα:
α)

ειεθηξνληθή ππνβνιή, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ δηεζλνχο εθηξνπήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ απφ ηνλ
αξρηθά δεισζέληα πξννξηζκφ.

β)

ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ αξηζκνχ αλαθνξάο θίλεζεο (Movement Reference Number-MRN) γηα ηηο
ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ

γ)

ειεθηξνληθή δηελέξγεηα αλάιπζεο θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, επεμεξγαζία θαη
αληαιιαγή ησλ απνηειεζκάησλ απηήο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

δ)

ειεθηξνληθή ππνβνιή, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ηεο Γλσζηνπνίεζεο Άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην
πξψην ηεισλείν εηζφδνπ θαζψο θαη ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ.
1.2. Ννκηθφ πιαίζην
Οη δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
2447/2015 θαη ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/2015 απνηεινχλ ην λνκηθφ πιαίζην ηεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ, πξηλ ηελ άθημε
ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 182 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2447/2015, γηα ηελ ππνβνιή, ηελ
επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο
εηζφδνπ, πξέπεη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λέν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο, πνπ
δεκηνπξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ)
952/2013. Γεδνκέλνπ φκσο, φηη ην λέν ζχζηεκα ειέγρνπ εηζαγσγψλ, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, δελ έρεη αθφκε αλαβαζκηζηεί, ζπλερίδεηαη ε
ρξήζε ησλ επί ηνπ παξφληνο ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηελ απνζήθεπζε
πιεξνθνξηψλ. Έηζη, έσο ηελ εκεξνκελία αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα άξζξα πνπ πξνβιέπνπλ ηελ
παξνρή δεδνκέλσλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζχλνια δεδνκέλσλ αλαζηέιινληαη θαη ηα θξάηε κέιε
ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ππάξρνλ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ ππνβνιή θαη
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ, ICS 1.0.
Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο θαη κέρξη
ηελ εκεξνκελία αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζαγσγψλ:
 Άξζξν 6 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη φηη ε αληαιιαγή θαη ε
δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ θαη νξίδεη θνηλέο απαηηήζεηο πεξί δεδνκέλσλ
 Άξζξν 5, ζεκείν 9 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
 Άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, γηα ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξηλ ηελ
είζνδφ ηνπο ζην έδαθνο απηφ θαη νη βαζηθνί θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ
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 Άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηελέξγεηα
αλάιπζεο θηλδχλσλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
 Άξζξν 129 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο κε
ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ή αθχξσζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
 Άξζξν 130 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, κε ην νπνίν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην
ηεισλείν εηζφδνπ λα άξεη ηελ απαίηεζε ππνβνιήο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ γηα εκπνξεχκαηα γηα ηα
νπνία έρεη θαηαηεζεί ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, εθφζνλ ε ηειεπηαία
πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ θαη θαηαηίζεηαη ζηηο πξνζεζκίεο
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
 Άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, γηα ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο
άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ θαηά ηελ άθημε ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο
 Άξζξν 104 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/2015, κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα γηα
ηα νπνία δελ απαηηείηαη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
 Άξζξα 105-111 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/2015, κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνζεζκίεο
ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ αλά ηξφπν κεηαθνξάο
 Άξζξν 189 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2447/2015, ζρεηηθά κε ηελ εθηξνπή πνληνπφξνπ πινίνπ ή
αεξνζθάθνπο
 Άξζξν 55 ζεκεία 3-6 ηνπ Καη' εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 341/2016, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 φζνλ αθνξά κεηαβαηηθνχο θαλφλεο γηα νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, κε ην νπνίν κεηαηίζεηαη ε εθαξκνγή νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε
Καλ. (ΔΔ) 2446/2015 απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ICS θαη κεηά.

3

Κεθάιαην 2
πλνπηηθή Γηαζάθεζε Δηζφδνπ

2.1. Τπνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
/Με ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/2015
(Κεθάιαην 6 ηεο παξνχζαο), ε ελσζηαθή λνκνζεζία απαηηεί ηελ ππνρξεσηηθή ππνβνιή ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ (Entry Summary Declaration – ENS) γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ζην πξψην
ζεκείν εηζφδνπ, πξηλ ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη εληφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 130 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλ. (ΔΔ) 952/2013, ε ππνβνιή
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ηεισλεηαθή
δηαζάθεζε, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
θαη ππνβάιιεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηζρχεη γηα ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. Ζ ηεισλεηαθή
δηαζάθεζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, επέρεη ζέζε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ έσο ηελ ζηηγκή ηεο
απνδνρήο ηεο. πγθεθξηκέλα, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν εηζφδνπ, νη ηεισλεηαθέο
αξρέο απνδέρνληαη ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε θαη ηα εκπνξεχκαηα ηίζεληαη ζην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο γηα
ην νπνίν δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην θαζεζηψο απηφ.
Δπίζεο, ε ελσζηαθή λνκνζεζία παξέρεη απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ φζνλ αθνξά εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη δηαζάθεζε πξνζσξηλήο
ελαπφζεζεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ δηαζάθεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε
δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. Έσο φηνπ ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη δηαζάθεζε
πξνζθνκηζηνχλ ζην ηεισλείν, ε δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ή δηαζάθεζεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο
ζηε ζέζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ δελ εθαξκφδεηαη κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ICISnet.
2.2. Τπεχζπλν πξφζσπν γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, ην πξφζσπν πνπ
ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη ην πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα ή έρεη ηελ
επζχλε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο. Σν πξφζσπν απηφ είλαη ν
κεηαθνξέαο, δειαδή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο κε ην νπνίν ηα εκπνξεχκαηα εηζέξρνληαη
ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.
Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεηαθνξψλ φπνπ ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ βαξχλεη πξφζσπν, δηαθνξεηηθφ απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο.
Δηδηθφηεξα:
α) ζηελ πεξίπησζε ζαιάζζηαο ή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο ζην πιαίζην ζπκθσλίαο θαηακεξηζκνχ ή λαχισζεο
πινίνπ/ αεξνζθάθνπο, σο «κεηαθνξέαο» λνείηαη ην πξφζσπν πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε θαη εθδίδεη ζαιάζζηα ή
αεξνπνξηθή θνξησηηθή γηα ηε κεηαθνξά απηή θαζαπηή (master) ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο
ηεο Έλσζεο
β) ζηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο (π.ρ. θνξηεγφ φρεκα κεηαθεξφκελν επί πινίνπ), σο
«κεηαθνξέαο» λνείηαη ην πξφζσπν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην κέζν κεηαθνξάο ην νπνίν, αθνχ εηζέιζεη ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, θπθινθνξεί απηφλνκα σο ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο (ην θνξηεγφ φρεκα).
2.3. Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ ηξίην ζπκβαιιφκελν πξφζσπν:
Αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαθνξέα, ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ κπνξεί λα ππνβάιιεηαη
αλη’ απηνχ απφ έλα απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ
Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013:
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α) ηνλ εηζαγσγέα ή ηνλ παξαιήπηε ή θάζε άιιν πξφζσπν εμ’ νλφκαηνο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ
ελεξγεί ν κεηαθνξέαο,
β) θάζε πξφζσπν πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα ή λα θξνληίζεη γηα ηελ
πξνζθφκηζή ηνπο ζην ηεισλείν εηζφδνπ.
Γεδνκέλνπ φκσο φηη, ν κεηαθνξέαο είλαη λνκηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηελ
παξάγξαθν 2.5 ηεο παξνχζαο, έλα ηξίην πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ, αληί ηνπ κεηαθνξέα, ελ γλψζεη θαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ.
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ ηξίην πξφζσπν αληί ηνπ κεηαθνξέα, απαηηείηαη ε
χπαξμε ζπκβαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ. Αληηθείκελν ηεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαοζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δχλαληαη λα είλαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ε δηάξθεηα ηεο
ζρεηηθήο ζπκθσλίαο θαη άιια επηκέξνπο ζέκαηα.
Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί ηνπ αληηζέηνπ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζεσξνχλ δεδνκέλν
φηη ν κεηαθνξέαο έρεη ήδε δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί
κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη φηη ε ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ ην ηξίην
πξφζσπν γίλεηαη ελ γλψζεη ηνπ κεηαθνξέα. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηβεβαίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
πξναλαθεξφκελεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο δελ εκπίπηεη ζηελ επζχλε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ. ηελ ελ ιφγσ
πεξίπησζε ην πεξηερφκελν, ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ,
θαζίζηαηαη επζχλε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ πνπ ηελ ππνβάιεη.
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ην ηξίην πξφζσπν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ηνλ
αξηζκφ ηνπ εγγξάθνπ κεηαθνξάο πνπ εθδίδεη ν κεηαθνξέαο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ κεηαθνξέα.
Ακέζσο κεηά ηελ απνδνρή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ γλσζηνπνηεί
ζην ηξίην πξφζσπν ην MRN ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ. Ο ελ ιφγσ MRN
θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ κεηαθνξέα. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε πξέπεη ν
κεηαθνξέαο λα είλαη ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλνο κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ ηεισλείνπ θαη λα έρεη
κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε παξνρή ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (αξηζκφο EORI) ζην ηξίην πξφζσπν.
Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ MRN ζηνλ κεηαθνξέα, απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθε είλαη έγθπξε θαη έρεη θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα ηνπ ηεισλείνπ, επνκέλσο ε
λνκηθή ππνρξέσζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ
Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013 πεξί ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, έρεη εθπιεξσζεί.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ ηξίην πξφζσπν, ν κεηαθνξέαο δελ ζα
πξέπεη λα ππνβάιιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ην ίδην θνξηίν/απνζηνιή. Οκνίσο, έλα ηξίην
πξφζσπν δελ πξέπεη λα ππνβάιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε θαη
ζπγθαηάζεζε ηνπ κεηαθνξέα.
ηελ πεξίπησζε αθνχζηαο δηπιήο ππνβνιήο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε πην
πξφζθαηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ απφ ηνλ κεηαθνξέα θαη απφ ηξίην πξφζσπν, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ κεηαθνξέα. Απηφ ηζρχεη αθφκα θαη αλ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε ηνπ κεηαθνξέα
είλαη πξνγελέζηεξε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ. Παξφια απηά, νη πιεξνθνξίεο θαη
απφ ηηο δχν ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ζθνπνχο αλάιπζεο θηλδχλνπ.
2.4. Αξκφδην ηεισλείν ππνβνιήο ηεο πλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην ηεισλείν γηα ην πξψην ζεκείν εηζφδνπ ζηελ
Έλσζε (πξψην ηεισλείν εηζφδνπ).
Σν ηεισλείν εηζφδνπ είλαη ην ηεισλείν ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ην ζεκείν εηζφδνπ ησλ
εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. ην ελ ιφγσ ηεισλείν ππνβάιιεηαη ε ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ θαη ην ελ ιφγσ ηεισλείν είλαη αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα θαηάιιεισλ ειέγρσλ κε βάζε
ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ, πξσηίζησο γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.
ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά δηαθξίλνληαη θαη νη εμήο εηδηθέο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ έλα πινίν πνπ πξνέξρεηαη απφ ιηκέλα εθηφο Έλσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ εηζέξρεηαη θαη
εμέξρεηαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο πξνζεγγίδνληαο πνιινχο ελσζηαθνχο ιηκέλεο, ρσξίο
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ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζε κε ελσζηαθνχο ιηκέλεο, σο πξψηνο ιηκέλαο εηζφδνπ νξίδεηαη ν πξψηνο ιηκέλαο ζηελ
Έλσζε, ζηνλ νπνίν είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε πξνζέγγηζε ηνπ πινίνπ.
Σεισλείν εηζφδνπ είλαη επνκέλσο ην ηεισλείν πνπ είλαη ρσξηθά αξκφδην γηα ηνλ πξψην ιηκέλα εηζφδνπ
ζηελ Έλσζε, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε θηλδχλσλ, πξσηίζησο γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο.
Παξάδεηγκα: ηελ πεξίπησζε ελφο πινίνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δξνκνιφγην αγθάε (ΛΓΚ)- ΠεηξαηάοΜαζζαιία (Γαιιία) -Φέιημζηννπ (Ζλσκέλν Βαζίιεην), ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ είλαη ην Σεισλείν ηνπ
Πεηξαηά. ηνπο επφκελνπο ιηκέλεο ηεο Έλσζεο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο Μαζζαιίαο θαη ηνπ Φέιημζηννπ,
δελ ππνβάιιεηαη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
β) φηαλ έλα πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ πξνζεγγίδεη ζε ιηκέλα εθηφο Έλσζεο, ελδηάκεζα ησλ
ζηάζεψλ ηνπ ζε ελσζηαθνχο ιηκέλεο, πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ λένπ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζην
ηεισλείν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηνλ πξψην ελσζηαθφ ιηκέλα πνπ πξνζεγγίδεη κεηά ηελ επαλείζνδφ ηνπ ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
πεξηιακβάλεη φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξεη ην πινίν, αλεμάξηεηα εάλ νξηζκέλα ή φια είραλ ήδε
δεισζεί ζηελ αξρηθή, φηαλ ην πινίν πξνζέγγηζε ηνλ πξψην ιηκέλα εηζφδνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ ελδερνκέλσο θνξηψζεθαλ ζηνπο
ελσζηαθνχο ιηκέλεο πνπ πξνεγνπκέλσο είρε πξνζεγγίζεη.
Παξάδεηγκα: ηελ πεξίπησζε ελφο πινίνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δξνκνιφγην Υάηθα (Ηζξαήι) – Λεκεζφο
(Κχπξνο) – Πεηξαηάο – Μαζζαιία (Γαιιία)- Καδακπιάλθα (Μαξφθν) – Πφξην (Πνξηνγαιία)
ππνβάιιεηαη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζηε Λεκεζφ (πξψηνο ιηκέλαο εηζφδνπ ζηελ Έλσζε) γηα φια ηα
εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξεη ην πινίν. ηνπο ελδηάκεζνπο ελσζηαθνχο ιηκέλεο ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο
Μαζζαιίαο δελ απαηηείηαη ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ. Χζηφζν, ζην Πφξην πξέπεη λα
ππνβιεζεί λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα φια ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα. ηελ πεξίπησζε
απηή, εκπνξεχκαηα πνπ είραλ θνξησζεί ζηε Υάηθα κε πξννξηζκφ ην Πφξην ζα πξέπεη λα δεισζνχλ μαλά,
παξφηη είραλ ήδε δεισζεί ζηελ πξψηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθε ζηε Λεκεζφ.
2.5. Πξνζεζκία ππνβνιήο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν
κεηαθνξάο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ην είδνο ζπζθεπαζίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία
εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα νη πξνζεζκίεο έρνπλ σο εμήο:
A. Θαιάζζηα κεηαθνξά
Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ

Πξνζεζκία

1 Φνξηία εληφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (ππεξπφληηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηε θφξησζε ζην
κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) πιελ ησλ πινίν ζην ιηκέλα αλαρψξεζεο·
πεξηπηψζεσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο πίλαθα,
2 Φνξηία ρχδελ/ρχδελ εληφο ζπζθεπαζίαο πιελ ησλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε
πεξηπηψζεσλ 3 θαη 4 ζηνλ παξφληα πίλαθα,
ηνπ πινίνπ ζηνλ πξψην ιηκέλα εηζφδνπ ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο
3 Γηαθίλεζε κεηαμχ:

ην αξγφηεξν δχν ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ
πινίνπ ζηνλ πξψην ιηκέλα εηζφδνπ ζην
Γξνηιαλδίαο, Νήζσλ Φεξφε, Ηζιαλδίαο, ιηκέλσλ
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο
ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο, ιηκέλσλ ηεο Βφξεηαο
Θάιαζζαο, ιηκέλσλ ηεο Μεζνγείνπ, φισλ ησλ
ιηκέλσλ ηνπ Μαξφθνπ,
θαη ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο
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4 Γηαθίλεζε πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ ζεκείνπ 3, ην αξγφηεξν δχν ψξεο πξηλ ηελ άθημε ηνπ
κεηαμχ:
πινίνπ ζηνλ πξψην ιηκέλα ζην ηεισλεηαθφ
έδαθνο ηεο Έλσζεο.
εδάθνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο
Έλσζεο,
θαη ησλ γαιιηθψλ ππεξπφληησλ δηακεξηζκάησλ,
ησλ Αδνξψλ, ηεο Μαδέξαο ή ησλ Καλαξίσλ Νήζσλ
φηαλ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη κηθξφηεξε ησλ
24 σξψλ.
B. Αεξνπνξηθή Μεηαθνξά
Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ

Πξνζεζκία

1

Γηα πηήζεηο φπνπ ε δηάξθεηά ηνπο είλαη κηθξφηεξε ην αξγφηεξν έσο ηελ πξαγκαηηθή
ησλ 4 σξψλ,
αλαρψξεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο

ψξα

2

Γηα πηήζεηο φπνπ ε δηάξθεηά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ην αξγφηεξν ηέζζεξηο ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε
ή ίζε ησλ 4 σξψλ,
ηνπ αεξνζθάθνπο ζηνλ πξψην αεξνιηκέλα ηνπ
ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο

Γ. ηδεξνδξνκηθή Μεηαθνξά
Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ

Πξνζεζκία

1 φηαλ ε δηαδξνκή ηνπ ζπξκνχ απφ ηνλ ηειεπηαίν
ζηαζκφ ζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπξκνχ ζε ηξίηε ρψξα
έσο ην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ δηαξθεί ιηγφηεξν
απφ δχν ψξεο
2 ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο

Σν αξγφηεξν κία ψξα πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ
εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηφπν γηα ηνλ νπνίν είλαη
αξκφδην ην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ
Σν αξγφηεξν δχν ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ
εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηφπν γηα ηνλ νπνίν είλαη
αξκφδην ην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ

Γ. Δζσηεξηθή Πισηή Μεηαθνξά
Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ
1 Δζσηεξηθή πισηή κεηαθνξά

Πξνζεζκία
ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο πξηλ ηελ άθημε ζην
ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ ζην ηεισλεηαθφ
έδαθνο ηεο Έλσζεο

Δ. Οδηθή Μεηαθνξά
Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ
1 Οδηθή κεηαθνξά

Πξνζεζκία
Σν αξγφηεξν κία ψξα πξηλ ηελ άθημε ζην
ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ ζην ηεισλεηαθφ
έδαθνο ηεο Έλσζεο

Σ. πλδπαζκέλε Μεηαθνξά
Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο κε κεηαθνξηθφ κέζν πνπ
κεηαθέξεηαη θαη ην ίδην ζε ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο, ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο
εηζφδνπ είλαη εθείλε πνπ ηζρχεη γηα ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο. (πρ. ηελ πεξίπησζε φπνπ έλα θνξηεγφ
φρεκα κεηαθέξεηαη εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο επί πινίνπ, ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνζεζκία ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο θαη φρη ζηελ
πξνζεζκία ηεο νδηθήο κεηαθνξάο).
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, σο ψξα έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ θαζνξίδεηαη ε ψξα Διιάδνο.
Ε. Πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο
Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίεο δελ ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
2.6. Αθχξσζε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ δελ εηζέξρνληαη ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο αθπξψλνπλ ηε δηαζάθεζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) είηε θαη' αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή,
β) είηε εληφο 200 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο.
Η εθαπμογή ηηρ ανωηέπω διάηαξηρ εκκπεμεί μέσπι ηην ςλοποίηζη ηων απαπαίηηηων αλλαγών ζηο ICISnet.
2.7. Αλάιπζε θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο απφ ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ
χκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ην ηεισλείν ηεο πξψηεο εηζφδνπ ζηελ Κνηλφηεηα δηελεξγεί αλάιπζε
θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα φια ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξακέλνπλ επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (FROB-Freight
Remaining On Board) θαη παξεκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο απφ ην ζχζηεκα ηεο
αλάιπζεο θηλδχλσλ. Ζ παξεκβαηηθή δξάζε ηνπ ηεισλείνπ δηαβαζκίδεηαη αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο
αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α)
ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξπφληηαο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα (deep-sea
containerized traffic) πνπ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ
θφξησζε ζην ιηκέλα αλαρψξεζεο, εθφζνλ απφ ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ πξνθχπηνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη ε
είζνδνο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ζπληζηά ηδηαίηεξα ζνβαξή απεηιή γηα
ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ηεο Κνηλφηεηαο (π.ρ. έθξεμε, κφιπλζε, κεηάδνζε αζζελεηψλ,
επηθίλδπλα πιηθά γηα ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο), νη ηεισλεηαθέο αξρέο παξεκβαίλνπλ άκεζα κε ηελ απνζηνιή
κελχκαηνο πξνο ηνλ κεηαθνξέα λα κελ θνξηψζεη ηα εκπνξεχκαηα ζην πινίν γηα ηε κεηαθνξά ηνπο
πξνο ηελ Κνηλφηεηα – κήλπκα «Γλσζηνπνίεζε παξέκβαζεο εθ ησλ πξνηέξσλ » (IE351).
β)
ηηο αεξνπνξηθέο, νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ
ππεξπφληηαο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, εθφζνλ ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ:


δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε θηλδχλσλ, ηδηαίηεξα ζνβαξήο θχζεσο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε α), ή



ιακβάλεη, κεηά ηελ θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ, πιεξνθνξία χπαξμεο θηλδχλσλ ηδηαίηεξα
ζνβαξήο θχζεσο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε α),

πξνβαίλεη ζηελ ιήςε απαγνξεπηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ άθημή ηνπο αθφκα θαη γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ
παξακέλνπλ ζην κεηαθνξηθφ κέζν, θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, δηαβηβάδεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο θηλδχλσλ ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ ησλ θνηλνηηθψλ ιηκέλσλ ή αεξνιηκέλσλ.
γ)
ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ δηαπηζηψλεη θίλδπλν γηα ηα
κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα, είηε δηελεξγείηαη έιεγρνο εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα εθθνξηψλνληαη ζην ελ ιφγσ
ηεισλείν, είηε δηαβηβάδεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ
ηεο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα λα ππαρζνχλ ζε ηεισλεηαθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα εθθφξησζήο ηνπο.
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Κεθάιαην 3
πκπιήξσζε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ

3.1. Γεληθά
Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 έσο 5 ηνπ
Παξαξηήκαηνο 9, Πξνζάξηεκα Α, ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα,
Καλνληζκφο (ΔΔ) 341/2016. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ.
Δηδηθφηεξα:


Πίλαθαο 1: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζηε ζαιάζζηα
κεηαθνξά, ζηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη ζηηο εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο, θαζψο θαη γηα άιινπο
ηξφπνπο κεηαθνξάο ή πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2 έσο 4.



Πίλαθαο 2: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ηαρπκεηαθνξέο.



Πίλαθαο 3: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο.



Πίλαθαο 4: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο.



Πίλαθαο 5: πεξηιακβάλεη ηα κεησκέλα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο
εηζφδνπ απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Οηθνλνκηθνχο θνξείο γηα θάζε ηξφπν κεηαθνξάο.



Πίλαθαο 6: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο.
Σα ζηνηρεία ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζπκπιεξψλνληαη :



είηε ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ είδνπο εκπνξεχκαηνο (έλδεημε Υ),



είηε ζε επίπεδν δηαζάθεζεο (δειαδή ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ φια ηα είδε
ηεο - έλδεημε Τ),



είηε ζε επίπεδν εγγξάθνπ κεηαθνξάο ( θνξησηηθήο - έλδεημε Ε).
Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία κπνξεί λα απαηηνχληαη ζε έλα ή δχν επίπεδα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη ηηο
εηδηθέο πεξηζηάζεηο, θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην αλσηέξσ
παξάξηεκα θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Δηζαγσγψλ (ICS).
3.2 Γιψζζα ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Ζ ειιεληθή γιψζζα θαζνξίδεηαη σο ε επίζεκε γιψζζα ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ,
φζνλ αθνξά ζηα κε θσδηθνπνηεκέλα πεδία ηεο δηαζάθεζεο. Γεδνκέλεο, σζηφζν, ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο
θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Σεισλείσλ ICISnet ππνζηεξίδεη
ελαιιαθηηθά, ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζηα κε
θσδηθνπνηεκέλα πεδία. Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ζηε ζέζε «Κσδηθφο εκπνξεχκαηνο» θαη γηα ιφγνπο
δηεπθφιπλζεο ηεο δηελέξγεηαο ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
λα ζπκπιεξψλνπλ ησλ θσδηθφ πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο, απνθεχγνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα.
3.3. Πεξηερφκελν πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ
Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξνζάξηεκα Α ηνπ
Παξαξηήκαηνο 9 ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ)
341/2016, αλά ηξφπν κεηαθνξάο θαη δηαδηθαζία απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ (ηαρπκεηαθνξέο) θαη
ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ελ ιφγσ παξαξηήκαηνο.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο θπξψζεσλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο
εηζφδνπ, ην πξφζσπν πνπ ηελ ππνβάιιεη είλαη ππεχζπλν έλαληη ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 15 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, σο πξνο:



ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
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ηελ εθπιήξσζε, θαηά πεξίπησζε, φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε φηη ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία εηζφδνπ
ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.
Δηδηθφηεξα:



ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα ή ηνλ λφκηκν
αληηπξφζσπφ ηνπ, ππεχζπλνο έλαληη ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ θαζψο θαη γηα ην πεξηερφκελν, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηεο είλαη ν
κεηαθνξέαο.



ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ ηξίην πξφζσπν ή απφ λφκηκν
αληηπξφζσπν ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, ππεχζπλνο έλαληη ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο είλαη ν κεηαθνξέαο, σζηφζν γηα ην πεξηερφκελν, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ
πιεξφηεηά ηεο είλαη ην ηξίην πξφζσπν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αληηπξφζσπνο ελεξγεί πάληα ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ
επζχλε ηεο ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ.
3.4. πκπιήξσζε Αξηζκνχ ΔΟRI ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
Καηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ην πξφζσπν πνπ ηελ ππνβάιεη
ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ εηζφδνπ θαη θαηά πεξίπησζε ηνπο αληίζηνηρνπο
αξηζκνχο EORI σο αθνινχζσο:

α)

ην πξφζσπν πνπ ππνβάιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ηνλ αξηζκφ EORI
καδί κε ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ (δειαδή νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θιπ.),

β)

ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ δελ είλαη ν
κεηαθνξέαο, ν αξηζκφο EORI ηνπ κεηαθνξέα ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη
ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα έρεη κεξηκλήζεη εθ ησλ
πξνηέξσλ γηα ηελ ππνβνιή θαη ησλ δηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο (δειαδή ηνλ αξηζκφ EORI,
νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θιπ.).

γ)

φηαλ ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιεη ηελ ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ, ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο EORI ηνπ αληηπξνζψπνπ καδί κε ηα ζηνηρεία
ηαπηνπνίεζήο ηνπ (δει. αξηζκφο EORI, νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θιπ.),

δ)

φηαλ ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα, ν αξηζκφο EORI πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηά κφλνλ εθφζνλ
είλαη δηαζέζηκνο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζπκπιεξψλνληαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα,

ε)

φηαλ ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε, ν αξηζκφο EORI πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηά κφλνλ
εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζπκπιεξψλνληαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ
παξαιήπηε. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ EORI ηνπ παξαιήπηε είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ζηε ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ έρεη δεισζεί έλδεημε εηδηθήο πεξίζηαζεο Δ = Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο,
δειαδή ν παξαιήπηεο είλαη Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο κε πηζηνπνηεηηθφ Αζθάιεηαο θαη
Πξνζηαζίαο (ΑΔΟS) ή πηζηνπνηεηηθφ Σεισλεηαθψλ Απινπζηεχζεσλ/Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (ΑΔΟF).

ζη)

φηαλ ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πξνο εηδνπνίεζε, ν αξηζκφο EORI πεξηιακβάλεηαη ζ’
απηά κφλνλ εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζπκπιεξψλνληαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία
ηνπ πξνζψπνπ πξνο εηδνπνίεζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ EORI ηνπ κεηαθνξέα, επηηξέπεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο, εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ ζνβαξή απεηιή, λα
εηδνπνηήζνπλ ηνλ κεηαθνξέα φηη ηα εκπνξεχκαηα δελ πξέπεη λα θνξησζνχλ επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ
(πινίνπ). Ζ ελ ιφγσ εηδνπνίεζε κε θφξησζεο εκπνξεπκάησλ, κε ηελ απνζηνιή κελχκαηνο
«Γλσζηνπνίεζε παξέκβαζεο εθ ησλ πξνηέξσλ», αθνξά κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ππεξπφληηαο
κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
ηελ πεξίπησζε φπνπ ην πξφζσπν, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ππνβάιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ δελ έρεη
ιάβεη αξηζκφ EORI απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, πξέπεη λα πξνβεί ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ
λα ιάβεη έγθαηξα ηνλ ελ ιφγσ αξηζκφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ δελ αλαγξάθνληαη νη εηδηθνί αξηζκνί «ad-hoc».
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Κεθάιαην 4
Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο

4.1. Τπνβνιή πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ
Οη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο
(AEOC) ή σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία (AEOS), φπσο αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Καλ. (ΔΔ) 952/2013, δχλαληαη λα ππνβάινπλ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ κε κεησκέλα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο 9 ησλ
Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ) 341/2016.
4.2. Αλάιπζε θηλδχλσλ θαη δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηνπο εγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο:
Όζνλ αθνξά ζηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηνπο εγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε
ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ, δηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο:
α)

χκθσλα κε ην άξζξν 24, παξάγξαθνο 1 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015, ν
εγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφθεηηαη ζε ιηγφηεξνπο θπζηθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο βάζεη
παξαζηαηηθψλ ζε ζρέζε κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. Χζηφζν, νη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα
απνθαζίζνπλ δηαθνξεηηθά πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ππφςε κηα ζπγθεθξηκέλε απεηιή ή ππνρξεψζεηο
ειέγρνπ πνπ θαζνξίδνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο.

β)

χκθσλα κε ην άξζξν 24, παξάγξαθνο 4 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015, φηαλ
απνζηνιέο θνξηίσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί δηαζάθεζε απφ ΑΔΟ, επηιέγνληαη γηα θπζηθφ
έιεγρν ή έιεγρν βάζεη παξαζηαηηθψλ, νη ελ ιφγσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Καηφπηλ
αηηήκαηνο ελφο ΑΔΟ, νη έιεγρνη δχλαληαη λα δηελεξγεζνχλ ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ
πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα ζην ηεισλείν.

γ)

Όηαλ έλαο AEOS έρεη ππνβάιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ή αληί ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο
εηζφδνπ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, θαη ε απνζηνιή ηνπ θνξηίνπ
έρεη επηιεγεί γηα θπζηθφ έιεγρν, ην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηνλ ελ
ιφγσ AEOS. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ κεηαθνξέα, εάλ δηαθέξεη απφ ηνλ
αλαθεξφκελν ζην πξψην εδάθην AEOS, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κεηαθνξέαο είλαη AEOS θαη είλαη
ζπλδεδεκέλνο κε ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαζαθήζεηο. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή
δελ θνηλνπνηείηαη εάλ δχλαηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηνπο ειέγρνπο πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ ή ηα
απνηειέζκαηά ηνπο.

(Για ηην καλύηεπη καηανόηζη ηων διαλαμβανομένων ζηο παπόν κεθάλαιο, λεπηομεπείρ οδηγίερ και
παπαδείγμαηα ανά πεπίπηωζη, παπαηίθενηαι ζηα ζςνημμένα ζηην παπούζα, παπαπηήμαηα).
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Κεθάιαην 5
Σξνπνπνίεζε ηεο πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ

5.1. Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο
χκθσλα κε ην άξζξν 129 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, χζηεξα απφ ηελ απνδνρή
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πξφζσπν
πνπ ηελ έρεη ππνβάιιεη, λα ηξνπνπνηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ζην ελ ιφγσ ηεισλείν.
Με ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο, ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ ελεκεξψλεη ην πξφζσπν πνπ
ππέβαιε ην ζρεηηθφ αίηεκα γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ κελχκαηνο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη απφ πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 127
παξ. 4 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, ην ηεισλείν εηζφδνπ ελεκεξψλεη ηνλ
κεηαθνξέα γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, εθφζνλ ν κεηαθνξέαο έρεη δεηήζεη απφ ην ηεισλείν λα
ηνπ παξέρεηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα ηνπ πξψηνπ ηεισλείνπ εηζφδνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη απφ αληηπξφζσπν ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππέβαιε ηε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, γηα λα γίλεη απνδεθηφ πξέπεη ηα ζηνηρεία ηνπ αληηπξνζψπνπ λα είραλ
δεισζεί αξρηθά απφ ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. Σν ηεισλείν εηζφδνπ
ελεκεξψλεη ηνλ κεηαθνξέα γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, εθφζνλ ν κεηαθνξέαο έρεη δεηήζεη απφ
ην ηεισλείν λα ηνπ παξέρεηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα ηνπ πξψηνπ
ηεισλείνπ εηζφδνπ.
Χζηφζν, δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ εθφζνλ:
α)

νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ φηη
ζθνπεχνπλ λα εμεηάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα,

β)

νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ δηαπηζηψζεη ηελ αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ,

γ)

ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ πξνζθνκηζηεί ήδε ζην ηεισλείν.
Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, εθφζνλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο:

α)

έρνπλ ήδε θάλεη απνδεθηφ ζρεηηθφ αίηεκα εθηξνπήο ή

β)

έρνπλ ήδε θάλεη απνδεθηή ηελ Γλσζηνπνίεζε Άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ.
Όζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ πνπ δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ δελ ππάξρεη
πεξηνξηζκφο, εθηφο απφ ηα αθφινπζα:

α)

ην πξφζσπν ην νπνίν ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ,

β)

ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο (εάλ έρεη δεισζεί) ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ θαη

γ)

ην δεισζέλ πξψην ηεισλείν εηζφδνπ.
ηελ πεξίπησζε φπνπ έλα απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δελ είλαη ζσζηά, ππνβάιιεηαη λέα ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ δελ ζπλεπάγεηαη εθ λένπ ππνινγηζκφ
ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο.
5.2. Αλάιπζε θηλδχλσλ κεηά απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ
Σν ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ, κεηά απφ ηε ιήςε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ θαη ηελ απφδνζε
ζρεηηθνχ αξηζκνχ MRN, δηελεξγεί αλάιπζε θηλδχλσλ πξσηίζησο γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.
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ηελ πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ε αλάιπζε θηλδχλσλ δηελεξγείηαη εθ
λένπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ιίγν πξηλ
ηελ άθημε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, είλαη ζαθέο φηη ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαηά
ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή ηεο
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζηελ αξρηθή ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ, πξέπεη λα πξνβεί άκεζα ζηελ ηξνπνπνίεζή ηεο.
Δθφζνλ, κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ πξνθχςνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα ελ ιφγσ
απνηειέζκαηα δηαβηβάδνληαη ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ καδί κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο
ηξνπνπνηεζείζαο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ.
(Για ηην καλύηεπη καηανόηζη ηων διαλαμβανομένων ζηο παπόν κεθάλαιο, λεπηομεπείρ οδηγίερ και
παπαδείγμαηα ανά πεπίπηωζη, παπαηίθενηαι ζηα ζςνημμένα ζηην παπούζα, παπαπηήμαηα).
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Κεθάιαην 6
Δμαηξέζεηο

6.1. Γεληθά
Γελ απαηηείηαη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
-

α) γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα νπνία δηέξρνληαη απιψο κέζσ ησλ
ρσξηθψλ πδάησλ ή ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ρσξίο ζηάζε εληφο ηνπ
εδάθνπο απηνχ, θαη

-

β) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δηθαηνινγείηαη δεφλησο απφ ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηεο
δηαθίλεζεο ή φηαλ απαηηείηαη απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο.
Οη αλαθεξφκελεο ζην (β) πεξηπηψζεηο είλαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ)
2446/2015, νη αθφινπζεο:
α) ειεθηξηθή ελέξγεηα·
β) εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη κέζσ δηθηχνπ αγσγψλ·
γ) αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο·
δ) νηθνζθεπέο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1186/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο
ηεισλεηαθψλ αηειεηψλ (1), εθφζνλ δελ κεηαθέξνληαη βάζεη ζχκβαζεο κεηαθνξάο·
ε) εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη πξνθνξηθή ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 135
θαη ην άξζξν 136 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015, εθφζνλ δελ
κεηαθέξνληαη βάζεη ζχκβαζεο κεηαθνξάο, ήηνη:


εκπνξεχκαηα ρσξίο θαλέλα εκπνξηθφ ραξαθηήξα


εκπνξεχκαηα εκπνξηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηαμηδησηψλ, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλνπλ ζε αμία ηα 1000 επξψ ή ζε θαζαξή κάδα ηα 1000 ρηιηφγξακκα (kg)

πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ ελσζηαθνχο γεσξγνχο ζε θηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηε ρψξα θαη
πξντφληα δξαζηεξηνηήησλ αιηείαο, πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ζήξαο, ηα νπνία ηπγράλνπλ δαζκνινγηθήο
αηέιεηαο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 35 έσο 38 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1186/2009

ζπφξνπο ζπνξάο, ιηπάζκαηα θαη πξντφληα γηα γεσξγηθή ρξήζε πνπ εηζάγνληαη απφ παξαγσγνχο
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε ηξίηεο ρψξεο γηα ρξήζε ζε παξακεζφξηα πξνο ηηο ρψξεο απηέο θηήκαηα, ηα νπνία
ηπγράλνπλ δαζκνινγηθήο αηέιεηαο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1186/2009.

παιέηεο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη αληαιιαθηηθά, εμαξηήκαηα θαη
εμνπιηζκνί γηα ηηο ελ ιφγσ παιέηεο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη κεηαθνξηθά κέζα, πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα
208 έσο 213 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015

πξνζσπηθά είδε θαη εκπνξεχκαηα γηα αζιεηηθνχο ζθνπνχο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 219
ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015

πιηθά επεκεξίαο γηα λαπηηιινκέλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζθάθνο ην νπνίν εθηειεί δηεζλείο
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 220 ζηνηρείν α) ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ
(ΔΔ) 2446/2015

ηαηξηθφο, ρεηξνπξγηθφο θαη εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 222 ηνπ Καη’
Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015

δψα πνπ αλήθνπλ ζε πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη πξννξίδνληαη γηα δηαρείκαζε ή βφζθεζε ή γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ή κεηαθνξψλ·

εμνπιηζκφο πνπ αλήθεη ζε, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ, πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζε παξακεζφξηα
πεξηνρή ηξίηεο ρψξαο παξαθείκελε ζηελ παξακεζφξην πεξηνρή εληφο ηεο Έλσζεο, φπνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εκπνξεχκαηα
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φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη νη γηαηξνί γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε αζζελείο πνπ
αλακέλνπλ ηελ πξνζθνξά νξγάλνπ πξνο κεηακφζρεπζε, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 226
παξάγξαθνο 1 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015

πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην κέηξσλ
πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηαζηξνθψλ ή παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ πνπ
πιήηηνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο

θνξεηά κνπζηθά φξγαλα πνπ εηζάγνληαη πξνζσξηλά απφ ηαμηδηψηεο θαη ηα νπνία πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο

ζπζθεπαζίεο νη νπνίεο εηζάγνληαη πιήξεηο θαη πξννξίδνληαη γηα επαλεμαγσγή, είηε άδεηεο είηε
πιήξεηο, πνπ θέξνπλ κφληκα θαη αλεμίηεια ζεκεία ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εθηφο
ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο

εμνπιηζκφο παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαη νρήκαηα πνπ
έρνπλ εηδηθά πξνζαξκνζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε θαη παξαγσγή ξαδηνθσληθψλ θαη
ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο, ηα νπνία εηζάγνληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
νξγαληζκνχο εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη εγθεθξηκέλνπο απφ ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο έθδνζεο ηεο άδεηαο ππαγσγήο ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ηνπ ελ ιφγσ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ νρεκάησλ·
ζη) εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 138 ζηνηρεία β) έσο δ) ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ
(ΔΔ) 2446/2015 ή ζην άξζξν 139 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015 γηα
ηα νπνία ζεσξείηαη φηη δηαζαθίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 141 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015, εθφζνλ δελ κεηαθέξνληαη βάζεη ζχκβαζεο κεηαθνξάο, ήηνη:

πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ ελσζηαθνχο γεσξγνχο ζε θηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηε ρψξα θαη
πξντφληα δξαζηεξηνηήησλ αιηείαο, πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ζήξαο, ηα νπνία ηπγράλνπλ δαζκνινγηθήο
αηέιεηαο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 35 έσο 38 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1186/2009·

ζπφξνπο ζπνξάο, ιηπάζκαηα θαη πξντφληα γηα γεσξγηθή ρξήζε πνπ εηζάγνληαη απφ παξαγσγνχο
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε ηξίηεο ρψξεο γηα ρξήζε ζε παξακεζφξηα πξνο ηηο ρψξεο απηέο θηήκαηα, ηα νπνία
ηπγράλνπλ δαζκνινγηθήο αηέιεηαο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1186/2009.

κεηαθνξηθά κέζα πνπ απαιιάζζνληαη απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο σο επαλεηζαγφκελα εκπνξεχκαηα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013

θνξεηά κνπζηθά φξγαλα πνπ επαλεηζάγνληαη απφ ηαμηδηψηεο θαη ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ
εηζαγσγηθνχο δαζκνχο σο επαλεηζαγφκελα εκπνξεχκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Καλ. (ΔΔ) 952/2013

δψα πνπ αλήθνπλ ζε πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη πξννξίδνληαη γηα δηαρείκαζε ή βφζθεζε ή γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ή κεηαθνξψλ·

εμνπιηζκφο πνπ αλήθεη ζε, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ, πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζε παξακεζφξηα
πεξηνρή ηξίηεο ρψξαο παξαθείκελε ζηελ παξακεζφξην πεξηνρή εληφο ηεο Έλσζεο φπνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εκπνξεχκαηα·

φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη νη γηαηξνί γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε αζζελείο πνπ
αλακέλνπλ ηελ πξνζθνξά νξγάλνπ πξνο κεηακφζρεπζε, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 226
παξάγξαθνο 1·

πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην κέηξσλ
πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηαζηξνθψλ ή παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ πνπ
πιήηηνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο·

θνξεηά κνπζηθά φξγαλα πνπ εηζάγνληαη πξνζσξηλά απφ ηαμηδηψηεο θαη ηα νπνία πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο·

ζπζθεπαζίεο νη νπνίεο εηζάγνληαη πιήξεηο θαη πξννξίδνληαη γηα επαλεμαγσγή, είηε άδεηεο είηε
πιήξεηο, πνπ θέξνπλ κφληκα θαη αλεμίηεια ζεκεία ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εθηφο
ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο·
δ) εκπνξεχκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηαμηδησηψλ
ε) εκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη κε βάζε ην έληππν 302, ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο
κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Βνξεηναηιαληηθφ ζχκθσλν ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ
δπλάκεψλ ηνπο, πνπ ππεγξάθε ζην Λνλδίλν ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1951
15

ζ) φπια θαη ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο
πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηε ζηξαηησηηθή άκπλα θξάηνπο κέινπο, κε ζηξαηησηηθή κεηαθνξά ή κεηαθνξά
πνπ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ
η) ηα αθφινπζα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο απεπζείαο απφ
ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχεηαη πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
Έλσζεο:
i) εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο ελ ιφγσ ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
θαηαζθεπήο, επηδηφξζσζεο, ζπληήξεζεο ή κεηαηξνπήο ηνπο·
ii) εκπνξεχκαηα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ππεξάθηησλ
εγθαηαζηάζεσλ·
iii) εθνδηαζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή θαηαλαιψλεηαη ζηηο ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο·
iv) κε επηθίλδπλα απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ ηηο ελ ιφγσ ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο·
ηα) εκπνξεχκαηα πνπ δηθαηνχληαη αηέιεηαο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηεο Βηέλλεο πεξί ησλ δηπισκαηηθψλ
ζρέζεσλ ηεο 18εο Απξηιίνπ 1961, ηε ζχκβαζε ηεο Βηέλλεο πεξί ησλ πξνμεληθψλ ζρέζεσλ ηεο 24εο
Απξηιίνπ 1963 ή κε άιιεο πξνμεληθέο ζπκβάζεηο ή ηε ζχκβαζε ηεο Νέαο Τφξθεο ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ
1969 πεξί ησλ εηδηθψλ απνζηνιψλ
ηβ) ηα αθφινπζα εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη επί πινίσλ ή αεξνζθαθψλ:
i) εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ σο κέξε ή εμαξηήκαηα ζηα ελ ιφγσ πινία θαη
αεξνζθάθε·
ii) εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία θηλεηήξσλ, κεραλψλ θαη άιινπ
εμνπιηζκνχ ησλ ελ ιφγσλ πινίσλ ή αεξνζθαθψλ·
iii) ηξφθηκα θαη άιια πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε ή πψιεζε επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ·
ηγ) εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο απφ ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ην
Γηβξαιηάξ, ηελ Διηγνιάλδε, ηε Γεκνθξαηία ηνπ Αγίνπ Μαξίλνπ, ην Κξάηνο ηνπ Βαηηθαλνχ, ηνπο δήκνπο
Livigno θαη Campione d’Italia, ή απφ ηα ηηαιηθά εζληθά χδαηα ηεο ιίκλεο ηνπ Lugano πνπ πεξηιακβάλνληαη
κεηαμχ ηεο φρζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζπλφξσλ ηεο πεξηνρήο κεηαμχ Ponte Tresa θαη Porto Ceresiν·
ηδ) πξντφληα ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο θαη άιια πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε ζάιαζζα εθηφο ηνπ
ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο απφ ελσζηαθά αιηεπηηθά ζθάθε·
ηε) ζθάθε, θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ, ηα νπνία εηζέξρνληαη ζηα ρσξηθά χδαηα θξάηνπο κέινπο κε
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε θφξησζε εθνδίσλ ρσξίο ζχλδεζε κε νπνηεζδήπνηε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο·
ηζη) εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ δειηία ΑΣΑ ή CPD, εθφζνλ δελ κεηαθέξνληαη βάζεη ζχκβαζεο
κεηαθνξάο.
ηδ) εκπνξεχκαηα ζε ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο
ηε) κεηαθεξφκελα ζε απνζηνιή εκπνξεχκαηα, φηαλ ε πξαγκαηηθή αμία ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 22
επξψ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηεισλεηαθέο αξρέο απνδέρνληαη, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, λα δηελεξγήζνπλ αλάιπζε θηλδχλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζχζηεκα
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή παξέρνληαη απφ απηφ.
6.2. Γηεζλείο ζπκθσλίεο (Ννξβεγία - Διβεηία)
Γελ απαηηείηαη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχνπλ δηεζλείο ζπκθσλίεο ζηνλ
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ηξίησλ ρσξψλ (άξζξν 127 Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα
(ΔΔ) 952/2013).
Ζ Έλσζε έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο κε ηε Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ληρηελζηάηλ), νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηα εμήο:
Σα πκβαιιφκελα Μέξε πηνζεηνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηεισλεηαθά κέηξα αζθάιεηαο γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ
εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ ηνπο έδαθνο, δηαζθαιίδνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έλα ηζνδχλακν επίπεδν
αζθάιεηαο ζηα εμσηεξηθά ηνπο ζχλνξα. Σα ελ ιφγσ κέηξα δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθίλεζεο
εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ εδαθψλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
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Παξάδεηγκα 1: ηελ πεξίπησζε αεξνζθάθνπο πνπ εθηειεί δξνκνιφγην Επξίρε-Αζήλα δελ ζα απαηηείηαη ε
ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζην Σεισλείν Αεξνδξνκίνπ ζηελ Αζήλα.
Παξάδεηγκα 2: ηελ πεξίπησζε αεξνζθάθνπο πνπ εθηειεί δξνκνιφγην Μφζρα- Επξίρε-Αζήλα, ε ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Επξίρε.
(Για ηην καλύηεπη καηανόηζη ηων διαλαμβανομένων ζηο παπόν κεθάλαιο, λεπηομεπείρ οδηγίερ και
παπαδείγμαηα ανά πεπίπηωζη, παπαηίθενηαι ζηα ζςνημμένα ζηην παπούζα, παπαπηήμαηα).
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Κεθάιαην 7
Δθηξνπή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ

7.1. Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο θαη ζηνηρεία Δθηξνπήο
ηελ πεξίπησζε πνπ πνληνπφξν πινίν ή αεξνζθάθνο πνπ εηζέξρεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο
εθηξέπεηαη θαη αλακέλεηαη λα αθηρζεί πξψηα ζε ηεισλείν πνπ βξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο ην νπνίν δελ
αλαθέξεηαη ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ σο ρψξα δξνκνινγίνπ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ελ
ιφγσ κέζνπ κεηαθνξάο ελεκεξψλεη ην ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ σο
ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ γηα ηελ ελ ιφγσ εθηξνπή.
Σν αλσηέξσ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ εκπνξεχκαηα έρνπλ εηζέιζεη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ππφ
θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 141 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα.
Παξάδεηγκα: Πινίν πξνεξρφκελν απφ Κίλα, έρεη δειψζεη ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ σο
δξνκνιφγην κε ζεηξά πξνζέγγηζεο ζηνπο ιηκέλεο: Πεηξαηάο- Γέλνβα- Μαζζαιία- Βαξθειψλε, σζηφζν αληί
γηα ηνλ Πεηξαηά, σο πξψην ιηκάλη ζηελ Έλσζε, πξνζεγγίδεη ιηκέλα ηεο Κχπξνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην
αίηεκα εθηξνπήο ζα ππνβιεζεί ζην πξψην δεισζέλ ηεισλείν εηζφδνπ, δειαδή ζην Σεισλείν Πεηξαηά.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αίηεκα εθηξνπήο ππνβάιιεηαη κφλνλ φηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν εθηξέπεηαη απφ
ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη δελ αθνξά ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ
εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.
Σν αίηεκα εθηξνπήο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην πξψην δεισζέλ ηεισλείν εηζφδνπ, πεξηιακβάλεη ηα
ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ησλ Μεηαβαηηθψλ
Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ) 341/2016 θαη ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα
κε ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απηνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο.
Δηδηθφηεξα ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ην αίηεκα εθηξνπήο είλαη:


ν ηξφπνο κεηαθνξάο ζηα ζχλνξα,



ν θσδηθφο ρψξαο ηνπ δεισζέληνο πξψηνπ ηεισλείνπ εηζφδνπ,



ν θσδηθφο ηνπ δεισζέληνο πξψηνπ ηφπνπ άθημεο,



ν θσδηθφο ηνπ πξαγκαηηθνχ πξψηνπ ηφπνπ άθημεο,
θαη επίζεο



ηα ΜRNs φισλ ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα γηα ηηο
απνζηνιέο/θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ κεηαθνξάο,
ή ελαιιαθηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ νλνκάδνληαη «ζηνηρεία Entry Κey»:



ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (π.ρ. ην ζηνηρείν αλαγλψξηζεο ελφο πινίνπ είλαη ν αξηζκφο
ΗΜΟ) θαη



ε αλακελφκελε εκεξνκελία θαη ψξα άθημεο ζην δεισζέλ πξψην ηεισλείν εηζφδνπ.
Με ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, ην δεισζέλ πξψην ηεισλείν εηζφδνπ απνζηέιιεη ηπρφλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ, ζην
πξαγκαηηθφ πξψην ηεισλείν εηζφδνπ.
Γελ απαηηείηαη ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν αιιάδεη πξννξηζκφ θαη πξνζεγγίδεη έλα πξψην ιηκέλα ή αεξνιηκέλα εηζφδνπ,
πνπ έρεη ήδε δεισζεί ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ σο επφκελν ζεκείν εηζφδνπ.
Παξάδεηγκα: Πινίν πξνεξρφκελν απφ Νέα Τφξθε ησλ ΖΠΑ έρεη δειψζεη ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ σο δξνκνιφγην κε ζεηξά πξνζέγγηζεο ηνπο ιηκέλεο: Βαξθειψλε-Γέλνβα-Πεηξαηάο, σζηφζν, ιφγσ
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ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ, αιιάδεη ηελ ζεηξά πξνζέγγηζεο θαη σο πξψην ιηκάλη πξνζεγγίδεη ηελ Γέλνβα.
Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο επεηδή ην ηεισλείν ζηελ Γέλνβα έρεη δεισζεί σο έλα απφ ηα
επφκελα ζεκεία εηζφδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα έρεη ήδε ιάβεη ηπρφλ ζεηηθά απνηειέζκαηα αλάιπζεο
θηλδχλσλ απφ ην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ ηεο Βαξθειψλεο, φπνπ είρε ππνβιεζεί ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ.
β) φηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν αιιάδεη δξνκνιφγην θαη πξνζεγγίδεη ιηκέλα ή αεξνιηκέλα ζην ίδην Κξάηνο
Μέινο, ν νπνίνο δελ αλαγξαθφηαλ ζηελ αξρηθά ππνβιεζείζα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Παξάδεηγκα: Πινίν έρεη δειψζεη ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ σο δξνκνιφγην κε ζεηξά
πξνζέγγηζεο ηνπο ιηκέλεο Πεηξαηάο-Βαξθειψλε-Γέλνβα θαη ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ δελ
πξνζεγγίδεη ηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά αιιά απηφλ ηεο Θεζζαινλίθεο (ε ρψξα δελ αιιάδεη). ηελ ελ ιφγσ
πεξίπησζε δελ απαηηείηαη ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο.
γ) Όηαλ ππνβάιιεηαη δηαζάθεζε δηακεηαθφκηζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο θαη ε ελ ιφγσ δηαζάθεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο νδηθήο κεηαθνξάο, φηαλ έλα θνξηεγφ πξνζεγγίδεη έλα ηεισλείν
εηζφδνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ Κξάηνο Μέινο απφ απηφ πνπ αξρηθά έρεη δεισζεί ζηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ππνβάιιεηαη λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ αληί γηα αίηεκα
εθηξνπήο.
(Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην παξφλ θεθάιαην, ιεπηνκεξείο νδεγίεο θαη
παξαδείγκαηα αλά πεξίπησζε, παξαηίζεληαη ζηα ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα, παξαξηήκαηα).
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Κεθάιαην 8
Γλσζηνπνίεζε Άθημεο

8.1. Γλσζηνπνίεζε Άθημεο ζην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ
ηε ζαιάζζηα θαη αεξνπνξηθή κεηαθνξά, κε ηελ άθημε ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο ζην πξψην ηεισλείν
εηζφδνπ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ, ππνβάιιεη ζην αξρηθά δεισζέλ ή ζην
πξαγκαηηθφ ηεισλείν εηζφδνπ, κήλπκα γλσζηνπνίεζεο άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλ. (ΔΔ) 952/2013, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα
εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη, δειαδή ηφζν εθείλα πνπ πξφθεηηαη λα εθθνξησζνχλ ζην πξψην ζεκείν
εηζφδνπ, φζν θαη εθείλα πνπ παξακέλνπλ επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθθνξησζνχλ ζε
επφκελα ζεκεία εηζφδνπ.
Ζ γλσζηνπνίεζε άθημεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ φια ηα εκπνξεχκαηα
πνπ κεηαθέξνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ κέζν λα ηαπηνπνηεζνχλ κε ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο
εηζφδνπ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
ηελ πεξίπησζε ηεο νδηθήο θαη ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, ε ππνρξέσζε ηεο ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο
άθημεο εθπιεξψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν εηζφδνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γλσζηνπνίεζε άθημεο ππνβάιιεηαη απφ αληηπξφζσπν ηνπ
κεηαθνξέα, σο πξφζσπν πνπ ηελ ππνβάιιεη, ζεσξείηαη ν κεηαθνξέαο.
Ζ γλσζηνπνίεζε άθημεο ππνβάιιεηαη θαηά ην ρξφλν θαηάπινπ ηνπ πινίνπ ζηνλ πξψην ιηκέλα εηζφδνπ
θαη ζηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά, θαηά ηνλ ρξφλν πξνζγείσζεο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηνλ αεξνιηκέλα.
Μεηά ηελ απνδνρή ηεο γλσζηνπνίεζεο άθημεο, ην πξφζσπν πνπ ηελ έρεη ππνβάιιεη, δχλαηαη λα
ηξνπνπνηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ζην
πξψην ηεισλείν εηζφδνπ.
Σα ζηνηρεία πνπ ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ζηε γλσζηνπνίεζε άθημεο, είλαη απηά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.1 ηεο
παξνχζαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηεισλεηαθέο αξρέο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ δηαπηζηψζνπλ φηη γηα
κέξνο ή γηα ην ζχλνιν ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ,
δελ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, απαηηείηαη άκεζε ππνβνιή ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ γηα ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα.
8.2. Γλσζηνπνίεζε Άθημεο ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ
ηελ ζαιάζζηα θαη αεξνπνξηθή κεηαθνξά, κε ηελ άθημε ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο ζην επφκελν
ηεισλείν εηζφδνπ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ,
ππνβάιιεη ζην επφκελν ηεισλείν, εθ λένπ κήλπκα γλσζηνπνίεζεο άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Σν
κήλπκα πεξηιακβάλεη κφλν ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξφθεηηαη λα εθθνξησζνχλ.
Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη είλαη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ ππνβνιή ηνπ
αηηήκαηνο εθηξνπήο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.1 ηεο παξνχζαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ, ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο άθημεο απνηειεί εζληθή
αξκνδηφηεηα ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Έλσζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο άθημεο
ηφζν ζην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ φζν θαη ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιφγσ γλσζηνπνηήζεηο, απνηεινχλ αληηθείκελν ζρεδηαζκνχ ησλ Δζληθψλ
Σεισλεηαθψλ Γηνηθήζεσλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ.
Παξαθάησ παξαηίζεληαη δχν παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο άθημεο ηνπ
κεηαθνξηθνχ κέζνπ φπνπ, είηε ην πξψην ζεκείν εηζφδνπ ζηελ Έλσζε είηε ην επφκελν ζεκείν εηζφδνπ,
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα:
Παξάδεηγκα 1: ηελ πεξίπησζε πινίνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δξνκνιφγην Υάηθα – Πεηξαηάο –
Θεζζαινλίθε, κε ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηνλ Πεηξαηά ζα ππνβιεζεί κήλπκα γλσζηνπνίεζεο άθημεο ηνπ
κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζηνλ πξψην ιηκέλα εηζφδνπ ζηελ Έλσζε, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φια ηα
εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξεη ην πινίν (κήλπκα ΗΔ 347). ηνλ Πεηξαηά ζα έρεη ήδε ππνβιεζεί ζπλνπηηθή
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δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξεη ην πινίν. Με ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηνλ
ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο, ζα ππνβιεζεί λέν κήλπκα γλσζηνπνίεζεο άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ ζα
πεξηιακβάλεη κφλν ηα εκπνξεχκαηα πνπ αλακέλεηαη λα εθθνξησζνχλ ζηνλ ελ ιφγσ ιηκέλα (κήλπκα ΗΔ
344).
Παξάδεηγκα 2: ηελ πεξίπησζε ελφο πινίνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δξνκνιφγην Υάηθα- Μαζζαιία –
Πεηξαηάο – Θεζζαινλίθε, κε ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά ζα ππνβιεζεί κήλπκα
γλσζηνπνίεζεο άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κφλν γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ αλακέλεηαη λα εθθνξησζνχλ
ζηνλ ελ ιφγσ ιηκέλα (κήλπκα ΗΔ 344). Όηαλ ην πινίν αθηρζεί ζηνλ ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο, ζα ππνβιεζεί
λέν κήλπκα γλσζηνπνίεζεο άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ην νπνίν, επίζεο, ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηα
εκπνξεχκαηα πνπ αλακέλεηαη λα εθθνξησζνχλ ζηνλ ελ ιφγσ ιηκέλα (κήλπκα ΗΔ 344).
(Για ηην καλύηεπη καηανόηζη ηων διαλαμβανομένων ζηο παπόν κεθάλαιο, λεπηομεπείρ οδηγίερ και
παπαδείγμαηα ανά πεπίπηωζη, παπαηίθενηαι ζηα ζςνημμένα ζηην παπούζα, παπαπηήμαηα).
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Κεθάιαην 9
Δθεδξηθέο Γηαδηθαζίεο
9.1. Έγγξαθε ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ
Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, θαηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή, ζε πξνζσξηλή βάζε, ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο
βιάβεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο:
α) ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ή
β) ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Όηαλ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο, νη πξνζεζκίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2.5 ηεο παξνχζαο ζηηο πεξηπηψζεηο 3 θαη 4 ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, θαζψο θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θαη νδηθήο κεηαθνξάο, θαζνξίδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ψξεο πξηλ
ηελ άθημε ζην πξψην ζεκείν εηζφδνπ ηεο Έλσζεο. Όζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε 1 ηεο αεξνπνξηθήο
κεηαθνξάο ηεο παξαγξάθνπ 2.5, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο θαζνξίδεηαη ζε
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ψξεο πξηλ ηελ απνγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζε
έγγξαθε κνξθή ζπληάζζεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ ηνπ εγγξάθνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην ππφδεηγκα πνπ νξίδεηαη ζην Πξνζάξηεκα Η1 ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλ. (ΔΔ) 341/2016. Όηαλ ε απνζηνιή γηα ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ε ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ, απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε εκπνξεπκάησλ, ην έγγξαθν αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο ζπκπιεξψλεηαη απφ θαηάινγν εηδψλ, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην ππφδεηγκα πνπ νξίδεηαη ζην
Πξνζάξηεκα Η2 ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ)
341/2016. ηελ πεξίπησζε απηή, ν θαηάινγνο εηδψλ ζπληζηά βαζηθφ κέξνο ηνπ εγγξάθνπ αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο.
Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζε έληππε κνξθή θαηά ηα αλσηέξσ, ππνγξάθεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ ηελ
θαηαζέηεη.

9.2. Έγγξαθε ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Ζ γλσζηνπνίεζε άθημεο θαηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή, ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο βιάβεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο:
α) ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ή
β) ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
Ζ γλσζηνπνίεζε άθημεο ζε έληππε κνξθή ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο, ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην ελ ιφγσ έληππν.
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ
ΔΗΡ. ΓΗΑΛΟΤΡΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
πκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Οη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο αθνξνχλ ηφζν ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ,
φζν θαη ζην Έγγξαθν Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Η1 ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ
Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ) 341/2016 θαη ηνπ Καηαιφγνπ Δηδψλ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Η2 ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ)
341/2016, πνπ ζπκπιεξψλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο
εηζφδνπ ζε έληππε κνξθή.
Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ αλά
πεδίν:
Αξηζκφο Δηδψλ
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
ηε ζαιάζζηα, αεξνπνξηθή, νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά, ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν
δηαζάθεζεο.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηε ζαιάζζηα, αεξνπνξηθή, νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά
ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ δειψλνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδε.
Γελ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο
ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία, θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηδψλ πνπ δειψλνληαη ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. Ο
αξηζκφο απηφο παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ εηζαγσγψλ.
Μνλαδηθφο αξηζκφο αλαθνξάο
απνζηνιήο – UCR (Unique
Consignment Reference)
Απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ πνπ πξνζδίδεηαη ζηα εκπνξεχκαηα γηα είζνδν, εηζαγσγή, έμνδν θαη εμαγσγή.
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο θαη ζε επίπεδν είδνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο φπσο θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο
Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ
Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Γελ ζπκπιεξψλεηαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά φηαλ δελ ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο εγγξάθνπ κεηαθνξάο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
Υξεζηκνπνηνχληαη νη θσδηθνί ηνπ ΠΟΣ (ISO15459) ή ηζνδχλακνη.

Αξηζκφο εγγξάθνπ κεηαθνξάο
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Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο θαη ζε επίπεδν είδνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο φπσο θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο
Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ
Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζε επίπεδν είδνπο
Γελ ζπκπιεξψλεηαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά φηαλ δελ ζπκπιεξψλεηαη ν κνλαδηθφο αξηζκφο αλαθνξάο απνζηνιήο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ
ηνλ κεηαθνξέα, ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο εγγξάθνπ κεηαθνξάο ηνπ κεηαθνξέα (master
θνξησηηθή).
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο γηα ηνλ ηχπν ηνπ εγγξάθνπ κεηαθνξάο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην πξνζάξηεκα Γ1
ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ) 341/2016,
αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ. Σν ζηνηρείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη
ελαιιαθηηθά αληί γηα ην κνλαδηθφ αξηζκφ αλαθνξάο απνζηνιήο [UCR], φηαλ ν ηειεπηαίνο δελ είλαη
δηαζέζηκνο θαη εμαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε κε άιιεο ρξήζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο νδηθήο κεηαθνξάο, ε πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη ζην βαζκφ πνπ είλαη δηαζέζηκε θαη
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλαθνξά ηφζν ζην δειηίν TIR, φζν θαη ζηε θνξησηηθή CMR.
Απνζηνιέαο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά είηε ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, είηε ζε επίπεδν είδνπο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο
κεηαθνξάο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο
ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Ο απνζηνιέαο είλαη ην πξφζσπν πνπ απνζηέιιεη ηα εκπνξεχκαηα ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο πνπ
έρεη ζπλαθζεί κε ην πξφζσπν πνπ δεηάεη ηε κεηαθνξά.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη φηαλ ν απνζηνιέαο είλαη έλαο γηα φια ηα εκπνξεχκαηα, δειψλεηαη ζε
επίπεδν δηαζάθεζεο. Όηαλ νη απνζηνιείο ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, δειψλνληαη ζε
επίπεδν είδνπο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο EORI ηνπ απνζηνιέα, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνο ζην πξφζσπν πνπ ππνβάιεη ηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Όηαλ παξαρσξνχληαη δηεπθνιχλζεηο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο εκπνξηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο ηξίηεο ρψξαο
πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Έλσζε, ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα ιακβάλεη ηε κνξθή κνλαδηθνχ αξηζκνχ
αλαγλψξηζεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ Έλσζε απφ ηελ ελδηαθεξφκελε ηξίηε ρψξα. Απηφο ν
αξηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε δηαζέηεη ηνλ
ελ ιφγσ αξηζκφ. Ζ δνκή ηνπ αξηζκνχ απηνχ αληηζηνηρεί ζηε δνκή πνπ νξίδεηαη ζην ηκήκα «πλνπηηθέο
δηαζαθήζεηο εμφδνπ» ηεο παξνχζαο επεμεγεκαηηθήο ζεκείσζεο γηα ηα ζηνηρεία.
Όηαλ παξέρεηαη αξηζκφο EORI απνζηνιέα ή κνλαδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο απνζηνιέα ηξίηεο ρψξαο, ην
φλνκα θαη ε δηεχζπλζή ηνπ δελ παξέρνληαη.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή εάλ ν αξηζκφο EORI δελ είλαη δηαζέζηκνο ζπκπιεξψλνληαη νη ππφινηπεο
πιεξνθνξίεο.
Πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
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Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο
ηαρπκεηαθνξέο θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο
Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα
εμαθξηβψλεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο δηαζάθεζεο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο EORI ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013. Με ηνλ
αξηζκφ EORI ηαπηνπνηείηαη ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνβιεζείζα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ.
Παξαιήπηεο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη αλάινγα, είηε ζε επίπεδν είδνπο είηε ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο
κεηαθνξάο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο
ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Ο παξαιήπηεο είλαη ην πξφζσπν ζην νπνίν απνζηέιινληαη πξαγκαηηθά ηα εκπνξεχκαηα.
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά φηαλ ν παξαιήπηεο είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ απηφ πνπ ππνβάιιεη
ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη κε κεηαβηβάζηκε θνξησηηθή ε νπνία είλαη «εηο δηαηαγήλ κε
νπηζζνγξάθεζε» φηαλ είλαη άγλσζηα ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε, ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο (εηδηθέο
κλείεο ) ν θσδηθφο 10600.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο:
πκπιεξψλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε:


ην νλνκαηεπψλπκν ή ε εηαηξηθή επσλπκία θαη ε πιήξεο δηεχζπλζή ηνπ,



ν κνλαδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο EORI, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1 ζεκείν 18 ηνπ Καη’
Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ 2446/2015, φηαλ απηφο είλαη γλσζηφο ζην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε ζπκπιεξψλνληαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, ε ζπκπιήξσζή
ηνπο θαη ζε επίπεδν είδνπο δελ είλαη δπλαηή.
πκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο EORI ηνπ παξαιήπηε ζε επίπεδν δηαζάθεζεο ή είδνπο κφλνλ φηαλ ην πξφζσπν
πνπ ππνβάιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ έρεη ζπκπιεξψζεη έλδεημε εηδηθήο πεξίπησζεο Δ=
Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ν αξηζκφο απηφο είλαη πξναηξεηηθφο θαη
ζηελ πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζήο ηνπ, παξέρεηαη ην πιήξεο νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ
παξαιήπηε.
Όηαλ παξαρσξνχληαη δηεπθνιχλζεηο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο εκπνξηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο ηξίηεο ρψξαο
πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Έλσζε, ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα ιακβάλεη ηε κνξθή κνλαδηθνχ αξηζκνχ
αλαγλψξηζεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ Έλσζε απφ ηελ ελδηαθεξφκελε ηξίηε ρψξα. Απηφο ν
αξηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε δηαζέηεη ηνλ
ελ ιφγσ αξηζκφ. Ζ δνκή ηνπ αξηζκνχ απηνχ αληηζηνηρεί ζηε δνκή πνπ νξίδεηαη ζην ηκήκα «πλνπηηθέο
δηαζαθήζεηο εμφδνπ» ηεο παξνχζαο επεμεγεκαηηθήο ζεκείσζεο γηα ηα ζηνηρεία.

Μεηαθνξέαο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ κεηαθνξάο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο
ηαρπκεηαθνξέο, κφλνλ φηαλ ν κεηαθνξέαο είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
25

Ζ πιεξνθνξία απηή δελ παξέρεηαη φηαλ ηαπηίδεηαη κε ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ, εθηφο εάλ παξαρσξνχληαη δηεπθνιχλζεηο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο εκπνξηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο
ηξίηεο ρψξαο πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Έλσζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα
παξέρεηαη θαη λα ιακβάλεη ηε κνξθή κνλαδηθνχ αξηζκνχ αλαγλψξηζεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ
Έλσζε απφ ηελ ελδηαθεξφκελε ηξίηε ρψξα. Ζ δνκή ηνπ αξηζκνχ απηνχ αληηζηνηρεί ζηε δνκή πνπ νξίδεηαη
ζην ηκήκα «πλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εμφδνπ» ηεο επεμεγεκαηηθήο ζεκείσζεο γηα ην ζηνηρείν
«Απνζηνιέαο».
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
Όηαλ ε πιεξνθνξία απηή δηαθέξεη απφ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ,
ιακβάλεη ηε κνξθή πιήξνπο νλνκαηεπψλπκνπ θαη δηεχζπλζεο ηνπ κεηαθνξέα.
Λακβάλεη ηε κνξθή αξηζκνχ EORI κεηαθνξέα ή κνλαδηθνχ αξηζκνχ αλαγλψξηζεο κεηαθνξέα ηξίηεο ρψξαο:
— εθφζνλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε δηαζέηεη ηνλ ελ ιφγσ αξηζκφ, ή/θαη
— φηαλ πξφθεηηαη γηα ζαιάζζηεο, εζσηεξηθέο πισηέο ή αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο.
Παίξλεη ηε κνξθή ηνπ αξηζκνχ EORI ηνπ κεηαθνξέα, εάλ ν κεηαθνξέαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα
ηνπ ηεισλείνπ θαη επηζπκεί λα ιάβεη θνηλνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 185 παξάγξαθνο 3 ή ζην
άξζξν 187 παξάγξαθνο 2 ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2447.
Όηαλ παξέρεηαη αξηζκφο EORI κεηαθνξέα ή κνλαδηθφο αλαγλψξηζεο κεηαθνξέα ηξίηεο ρψξαο, ην φλνκα θαη
ε δηεχζπλζή ηνπ δελ παξέρνληαη.
Πξφζσπν πξνο εηδνπνίεζε
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο:
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο ή ζε επίπεδν είδνπο, ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά, ζηελ
αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη ζηηο εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ
ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ
Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη κε κεηαβηβάζηκε θνξησηηθή ε νπνία είλαη «εηο δηαηαγήλ κε
νπηζζνγξάθεζε» επεηδή ν παξαιήπηεο είλαη άγλσζηνο, ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο (εηδηθέο κλείεο) ν
θσδηθφο 10600 θαη αλαθέξεηαη πάληα ην πξφζσπν πξνο εηδνπνίεζε.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο EORI ηνπ πξνζψπνπ πνπ εηδνπνηείηαη θαηά ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ,
εθφζνλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ δηαζέηεη ηνλ ελ ιφγσ αξηζκφ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο EORI δελ ζπκπιεξψλεηαη, απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ππνινίπσλ
πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνζψπνπ πξνο εηδνπνίεζε (πρ. Δπσλπκία ή Ολνκαηεπψλπκν θιπ. ).
Σαπηφηεηα θαη εζληθφηεηα ηνπ
ελεξγνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ
δηέξρεηαη ηα ζχλνξα
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν ζηνηρείσλ κεηαθνξάο (θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε επίπεδν βαζηθψλ
ζηνηρείσλ δηαζάθεζεο), ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ
ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ
Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Γελ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπκεηαθνξάο.
Γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ελεξγνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη νξηζκνί πνπ
πξνβιέπνληαη ζην Πξνζάξηεκα Γ1 γηα ηε ζέζε 18 ηνπ ΔΓΔ ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ)
341/2016.
ηελ πεξίπησζε ηεο ζαιάζζηαο ή εζσηεξηθήο πισηήο κεηαθνξάο, ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο
αλαγλψξηζεο ΗΜΟ ηνπ πινίνπ ή ν εληαίνο επξσπατθφο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο πινίνπ (ΔΝΗ) αληίζηνηρα.
ηελ πεξίπησζε ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο ην ελ ιφγσ πεδίν δελ ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά.
26

Γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ε ζπκπιήξσζε είλαη πξναηξεηηθή. Δηδηθφηεξα:
-

Όζνλ αθνξά ζηελ ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά, παξέρεηαη ν αξηζκφο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ νρήκαηνο
(βαγνληνχ).

-

Όζνλ αθνξά ζηελ νδηθή κεηαθνξά, παξέρεηαη ν αξηζκφο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο.
Γηα ηελ εζληθφηεηα ηνπ ελεξγνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην
Πξνζάξηεκα Γ1 γηα ηε ζέζε 21 ηνπ ΔΓΔ ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 341/2016, φηαλ ε
πιεξνθνξία απηή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηαπηφηεηα.

Αξηζκφο αλαθνξάο κεηαθνξάο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ κεηαθνξάο (θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε επίπεδν
βαζηθψλ ζηνηρείσλ δηαζάθεζεο), ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο εθηφο ηεο νδηθήο. Δπίζεο
ζπκπιεξψλεηαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο
Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο (π.ρ. αξηζκφο
ηαμηδηνχ, αξηζκφο πηήζεο, αξηζκφο πινπ) θαηά πεξίπησζε.
Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ είλαη πξναηξεηηθή, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο αεξνπνξηθήο
κεηαθνξάο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά.
Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο, ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά έλαο αξηζκφο αλαθνξάο
κεηαθνξάο, πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηςήθην αιθαξηζκεηηθφ θσδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηεο αεξνπνξηθήο
εηαηξείαο θαη έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκεηηθφ θσδηθφ, ν νπνίνο είλαη ν αξηζκφο ηεο πηήζεο.
ε πεξίπησζε αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο, φηαλ ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αεξνζθάθνπο κεηαθέξεη
εκπνξεχκαηα θαη ε κεηαθνξά γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο ξχζκηζεο ζπλεθκεηάιιεπζεο κε εηαίξνπο, ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξηζκνί πηήζεσλ ησλ εηαίξσλ ζπλεθκεηάιιεπζεο.
Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ηεο ακαμνζηνηρίαο. ηελ
πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο (multimodal), παξέρεηαη φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο.
Κσδηθφο πξψηνπ ηφπνπ άθημεο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ κεηαθνξάο (θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε
επίπεδν βαζηθψλ ζηνηρείσλ δηαζάθεζεο), ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ
Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Γελ ζπκπιεξψλεηαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο ηεισλείνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ πξψηνπ ζεκείνπ άθημεο
ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.
Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξψηνπ ηφπνπ άθημεο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο. Πξφθεηηαη γηα ιηκέλα ζηηο ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο, αεξνιηκέλα ζηηο αεξνκεηαθνξέο θαη γηα ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Γηα ηηο νδηθέο
θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ν θσδηθφο πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα ηεισλεία ζην
Πξνζάξηεκα Γ1 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 341/2016.

Ζκεξνκελία θαη ψξα άθημεο ζηνλ
πξψην ηφπν άθημεο ζην ηεισλεηαθφ
έδαθνο
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Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ κεηαθνξάο (θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε
επίπεδν βαζηθψλ ζηνηρείσλ δηαζάθεζεο), ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ
Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη δσδεθαςήθηνο αξηζκεηηθφο θσδηθφο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αλακελφκελεο εκεξνκελίαο θαη
ψξαο άθημεο ζην πξψην ζεκείν εηζφδνπ, κε βάζε ηελ ηνπηθή ψξα άθημεο, κε ηελ αθφινπζε κνξθή
YYYYMMDDHHMM φπνπ:
YYYY
MM
DD
HH
MM

= έηνο
= κήλαο
= εκέξα
= ψξα
= ιεπηά

Κσδηθφο/νί ρψξαο/ψλ δηέιεπζεο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο
Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ
Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία θαζψο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Δηδηθφηεξα, πξνζδηνξίδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη ρψξεο κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα
κεηαμχ ηεο ρψξαο αξρηθήο αλαρψξεζεο έσο ηεο ρψξαο ηειηθνχ πξννξηζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
Κσδηθφο ρψξαο: Ζ ελσζηαθή αιθαβεηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο
ηζρχνληεο θσδηθνχο ISO alpha-2 (a2), ζηνλ βαζκφ πνπ απηνί ζπκθσλνχλ κε ηνπο θσδηθνχο ρψξαο πνπ
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 471/2009, γηα ηηο
ελσζηαθέο ζηαηηζηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 1172/95 ηνπ πκβνπιίνπ.
Ζ πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη ζην βαζκφ πνπ είλαη γλσζηή. Πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη ρψξεο
αξρηθήο αλαρψξεζεο θαη ηειηθνχ πξννξηζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ.
ηελ πεξίπησζε ησλ ηαρπκεηαθνξψλ, ζπκπιεξψλεηαη κφλν ε ρψξα ηεο αξρηθήο αλαρψξεζεο ησλ
εκπνξεπκάησλ.

Σξφπνο κεηαθνξάο ζηα ζχλνξα
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Σν ζηνηρείν απηφ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ κεηαθνξάο (θαηά ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή ζε επίπεδν βαζηθψλ ζηνηρείσλ δηαζάθεζεο), γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο
Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ
Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία θαζψο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη έλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο πνπ
αληηζηνηρεί ζην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο κε ην νπνίν ηα εκπνξεχκαηα πξφθεηηαη λα εηζέιζνπλ ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.
Κσδηθφο
1
2

Δίδνο
Θαιάζζηα κεηαθνξά
ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά
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3
Οδηθή κεηαθνξά
4
Αεξνπνξηθή κεηαθνξά
7
Μεηαθνξά κε ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξψλ
8
Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο
9
Μεηαθνξά κε απηνθίλεζε
ηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο ή ρξήζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ην
ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο είλαη εθείλν πνπ εμαζθαιίδεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζπλφινπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε
πεξίπησζε θνξηεγνχ επί πινίνπ, ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο είλαη ην πινίν. ε πεξίπησζε ξπκνπιθνχ θαη
ξπκνπιθνχκελνπ, ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο είλαη ην ξπκνπιθφ.
ηελ πεξίπησζε αεξνκεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη κε άιιν ηξφπν κεηαθνξάο, πιελ
ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο, δειψλεηαη ν άιινο ηξφπνο κεηαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε
αεξνπνξηθνχ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη κε θνξηεγφ, ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο είλαη ην θνξηεγφ θαη ν
ηξφπνο κεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα δεισζεί ζηε πεξίπησζε απηή είλαη ε «νδηθή κεηαθνξά».
Σφπνο θφξησζεο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο ή ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο
Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ
Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
ηελ πεξίπησζε ησλ ηαρπκεηαθνξψλ ε πιεξνθνξία απηή ζα παξέρεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο κφλν φηαλ
δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί απηφκαηα θαη κε βεβαηφηεηα απφ άιια ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν ζπλαιιαζζφκελνο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη ε νλνκαζία ή ν θσδηθφο ηνπ ιηκέλα, ηνπ αεξνιηκέλα, ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θνξηίνπ, ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ ή άιινπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ηα εκπνξεχκαηα θνξηψλνληαη ζηα κεηαθνξηθά κέζα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρψξαο φπνπ βξίζθνληαη.
Σα δχν πξψηα ςεθία απνηεινχληαη απφ ηνλ θσδηθφ ηεο ρψξαο ηνπ ηφπνπ θφξησζεο.
πκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί ησλ ιηκέλσλ ή αεξνιηκέλσλ εθφζνλ απηνί είλαη δηαζέζηκνη.
ηελ νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη ν ηφπνο απφ φπνπ παξαιακβάλνληαη ηα
εκπνξεχκαηα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο ή ην ηεισλείν αλαρψξεζεο ηνπ TIR.
Ο ηφπνο θφξησζεο, εθφζνλ ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, δελ ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο.
Ζ ζπκπιήξσζε ζε επίπεδν είδνπο απαηηείηαη κφλνλ φηαλ ε πιεξνθνξία δελ ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν
δηαζάθεζεο.

Κσδηθφο ηφπνπ εθθφξησζεο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο ή ζε επίπεδν είδνπο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο
ηαρπκεηαθνξέο. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ θάηνρν
Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ
Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία δελ ζπκπιεξψλεηαη.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη ε νλνκαζία ή ν θσδηθφο, ηνπ ιηκέλα, ηνπ αεξνιηκέλα, ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θνξηίνπ, ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ ή άιινπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν ηα εκπνξεχκαηα εθθνξηψλνληαη απφ ηα κεηαθνξηθά
κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρψξαο φπνπ βξίζθνληαη.
πκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί ησλ ιηκέλσλ ή αεξνιηκέλσλ εθφζνλ απηνί είλαη δηαζέζηκνη.
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ηελ νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά, φηαλ ν θσδηθφο ηνπ ηφπνπ θφξησζεο δελ είλαη δηαζέζηκνο, ε
νλνκαζία ηνπ ηφπνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα.
Δθφζνλ ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, δελ ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο. Ζ ζπκπιήξσζε ζε
επίπεδν είδνπο απαηηείηαη κφλνλ εθφζνλ δελ ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο.
Πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο, φηαλ δελ ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο εκπνξεχκαηνο (θσδηθφο
ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο- CN), ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Σξφπνο πκπιήξσζεο:
Πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε απιή γιψζζα θαη κε επαξθή αθξίβεηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε νη
ηεισλεηαθέο αξρέο λα εμαθξηβψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ. Γελ γίλνληαη δεθηνί γεληθνί φξνη
(π.ρ. «ελνπνηεκέλν», «γεληθφ θνξηίν» ή «κέξε»).
Δίδνο ζπζθεπαζίαο (θσδηθφο)
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο απφ θάηνρν Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο
Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία θαη ηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο γηα ην είδνο ηεο ζπζθεπαζίαο. Ο θσδηθφο απηφο πξνβιέπεηαη ζην πξνζάξηεκα
Γ1 γηα ηε ζέζε 31 ηνπ ΔΓΔ, ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλ. (ΔΔ)
341/2016.
Αξηζκφο δεκάησλ
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν
πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ
Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Γελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ, ζηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ρχδελ εκπνξεπκάησλ θαη
ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ησλ κεκνλσκέλσλ εηδψλ πνπ έρνπλ ζπζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ
κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ρσξίο λα αλνηρζεί ε ζπζθεπαζία.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ηα είδε δελ είλαη ζπζθεπαζκέλα, ζπκπιεξψλεηαη
ην πεδίν κε ηνλ αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ.
εκεία θαη αξηζκνί
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο θαη είδνπο (θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή κφλν ζε επίπεδν
είδνπο) θαη απνθιεηζηηθά ζηελ ζαιάζζηα θαη αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη ζηηο εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο,
θαη κφλν ζε πεξίπησζε ζπζθεπαζκέλσλ εκπνξεπκάησλ.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
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εκεηψλνληαη ηα ζήκαηα θαη νη αξηζκνί (ειεχζεξε πεξηγξαθή) πνπ θέξνπλ νη κνλάδεο κεηαθνξάο ή ηα
δέκαηα.
Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην, ν αξηζκφο ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα ζεκεία θαη ηνπο αξηζκνχο, ηα νπνία κπνξνχλ εληνχηνηο λα παξέρνληαη απφ ην
ζπλαιιαζζφκελν, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα.
Δπίζεο, ν κνλαδηθφο αξηζκφο αλαθνξάο απνζηνιήο (UCR) ή ν αξηζκφο ηνπ εγγξάθνπ κεηαθνξάο, νη νπνίνη
επηηξέπνπλ ηε βέβαηε αλαγλψξηζε φισλ ησλ δεκάησλ ηεο απνζηνιήο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα
ζεκεία θαη αξηζκνχο.
Αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ εάλ είλαη
εκπνξεπκαηνθηβψηηα
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο ή δηαζάθεζεο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο
ηεο ηαρπκεηαθνξάο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλνληαη ηα εκεία (γξάκκαηα ή/θαη αξηζκνί), ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην εκπνξεπκαηνθηβψηην.
Αξηζκφο είδνπο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν είδνπο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο
ηαρπκεηαθνξέο.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν είδνπο, κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ
ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδε.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο θάζε είδνπο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ
δεισζεί ζε επίπεδν δηαζάθεζεο (αξηζκφο εηδψλ), αξρίδνληαο απφ ην 1 γηα ην πξψην είδνο θαη απμάλνληαο
ηελ αξίζκεζε θαηά 1 γηα θάζε επφκελν είδνο.
Σν ζηνηρείν απηφ δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ είδνπο κέζα ζηε δηαζάθεζε. Δηδηθφηεξα, θαηά
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή παξάγεηαη απηφκαηα απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη
πάληα αθφκα θαη αλ ην ζχλνιν εηδψλ = "1", θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν αξηζκφο είδνπο είλαη επίζεο "1".
Κσδηθφο εκπνξεχκαηνο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο, ππνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη
θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο
πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία, εθφζνλ δελ παξέρεηαη ε πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ηέζζεξα ςεθία ηνπ θσδηθνχ πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο.
Μεηθηή κάδα
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
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πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο (ζπλνιηθή κεηθηή κάδα) θαη ζε επίπεδν είδνπο (κεηθηή κάδα) ζε
φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο. Γε ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ
Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
πκπιεξψλεηαη πξναηξεηηθά ζε επίπεδν δηαζάθεζεο (ζπλνιηθή κεηθηή κάδα).
πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν είδνπο (κεηθηή κάδα), εάλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζπλνιηθή κεηθηή
κάδα ζε επίπεδν δηαζάθεζεο.
Γελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο (κεηθηή κάδα), εάλ έρεη ζπκπιεξσζεί ε
ζπλνιηθή κεηθηή κάδα ζε επίπεδν δηαζάθεζεο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη ε κεηθηή κάδα (ζε ρηιηφγξακκα) ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο.
Ζ κεηθηή κάδα είλαη ε ζσξεπκέλε κάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ,
αιιά ρσξίο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κεηαθνξέα θαη ηδίσο ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα.
Κσδηθφο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ Ζ.Δ.
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη
ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
(UNDG). Δίλαη έλαο κνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο (n4) πνπ νξίδεηαη απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε γηα ηηο νπζίεο θαη
ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Αξηζκφο Μνιπβδνζθξαγίδαο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο ή ζε επίπεδν είδνπο (θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή κφλν ζε
επίπεδν είδνπο), φηαλ απαηηείηαη, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο εθηφο ησλ ηαρπκεηαθνξψλ θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ θάηνρν Πηζηνπνηεηηθνχ Δγθεθξηκέλνπ
Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Απινπζηεχζεηο ή σο πξνο ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο ησλ ζθξαγίδσλ πνπ ηίζεληαη ζηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξάο, φπνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη.
Κσδηθφο ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ
εμφδσλ κεηαθνξάο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη είηε ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, είηε ζε επίπεδν είδνπο, ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη
ζηηο ηαρπκεηαθνξέο. Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή φηαλ ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο, δελ
ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
A
B
C
D
H
Y

πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο έλαο εθ ησλ θαησηέξσ θσδηθψλ:
: Πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο
: Πιεξσκή κε πηζησηηθή θάξηα
: Πιεξσκή κε επηηαγή
: Άιινη ηξφπνη πιεξσκήο (π.ρ. κε απεπζείαο ρξέσζε ζε ινγαξηαζκφ κεηξεηψλ)
: Ζιεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ
: Αλνηρηφο ινγαξηαζκφο κε ην κεηαθνξέα
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Z

: Γελ πξνπιεξψλεηαη
Ζ πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη κφλνλ εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε.
Ζκεξνκελία δηαζάθεζεο
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζε φινπο
ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, παξάγεηαη
απηφκαηα απφ ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα.
Τπνγξαθή/ Δπηθχξσζε
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηηο ηαρπκεηαθνξέο.
ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη έσο ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο, ε
ππνγξαθή/επηθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην φλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο
(password).
ηελ πεξίπησζε γξαπηήο ππνβνιήο, φπνπ πξνβιέπεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ θαηαζέηεη ηε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε.
Έλδεημε άιιεο εηδηθήο πεξίζηαζεο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Σν ζηνηρείν απηφ πξέπεη λα παξέρεηαη ζε επίπεδν δηαζάθεζεο κφλνλ εθφζνλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ επηθαιείηαη φθεινο απφ εηδηθή πεξίζηαζε δηαθνξεηηθή απφ απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ
Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα , Καλνληζκφο 341/2016, θαη ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ππνβνιή ηεο
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ αλσηέξσ. Σν ζηνηρείν απηφ δελ είλαη
απαξαίηεην λα παξέρεηαη, φηαλ κπνξεί λα ζπλαρζεί απηφκαηα θαη κε βεβαηφηεηα απφ άιια ζηνηρεία πνπ
παξέρεη ν ζπλαιιαζζφκελνο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη :

A
C
D
E

: Σαρπδξνκηθέο απνζηνιέο θαη ηαρπκεηαθνξέο
: Οδηθέο κεηαθνξέο
: ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
: Δγθεθξηκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο (ΑΔΟ)
Κσδηθφο ηεισλείνπ/σλ επφκελεο
εηζφδνπ
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ κεηαθνξάο (θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε επίπεδν
δηαζάθεζεο) ππνρξεσηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα εκπνξεχκαηα πξννξίδνληαη λα κεηαθεξζνχλ ζε
επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ. Γε ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε νδηθήο ή ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο.
Απνηειεί ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ επφκελσλ ηεισλείσλ εηζφδνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο ηνπ/ησλ ηεισλείνπ/σλ επφκελεο εηζφδνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. Ο
ελ ιφγσ θσδηθφο πξέπεη λα παξέρεηαη φηαλ ε κεηαθνξά είλαη ζαιάζζηα, αεξνπνξηθή, ή πξαγκαηνπνηείηαη κε
εζσηεξηθά πισηά κέζα. Ο θσδηθφο πξέπεη λα έρεη ηελ κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνζάξηεκα Γ1 ηνπ
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Παξαξηήκαηνο Α ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο
341/2016, γηα ηε ζέζε 29 ηνπ ΔΓΔ γηα ην ηεισλείν εηζφδνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
πκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αηηήκαηνο Δθηξνπήο
Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, αλά πεδίν:
Σξφπνο κεηαθνξάο ζηα ζχλνξα
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, ην ζηνηρείν απηφ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά ζε
επίπεδν εγγξάθνπ κεηαθνξάο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
εκεηψλεηαη έλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο πνπ
αληηζηνηρεί ζην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο κε ην νπνίν ηα εκπνξεχκαηα πξφθεηηαη λα εηζέιζνπλ ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.
Κσδηθφο
Δίδνο
1
Θαιάζζηα κεηαθνξά
2
ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά
3
Οδηθή κεηαθνξά
4
Αεξνπνξηθή κεηαθνξά
7
Μεηαθνξά κε ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξψλ
8
Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο
9
Μεηαθνξά κε απηνθίλεζε
ηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο ή ρξήζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ην
ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο είλαη εθείλν πνπ εμαζθαιίδεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζπλφινπ. Γηα παξάδεηγκα ζε
πεξίπησζε θνξηεγνχ επί πινίνπ, ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο είλαη ην πινίν. ε πεξίπησζε ξπκνπιθνχ θαη
ξπκνπιθνχκελνπ, ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο είλαη ην ξπκνπιθφ.
ηελ πεξίπησζε αεξνκεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη κε άιιν ηξφπν κεηαθνξάο, πιελ
ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο, δειψλεηαη ν άιινο ηξφπνο κεηαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε
αεξνπνξηθνχ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη κε θνξηεγφ, ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο είλαη ην θνξηεγφ θαη ν
ηξφπνο κεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα δεισζεί ζηε πεξίπησζε απηή είλαη ε «νδηθή κεηαθνξά».
Πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα
εθηξνπήο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο ην ζηνηρείν απηφ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά ζε
επίπεδν εγγξάθνπ κεηαθνξάο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν κνλαδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο EORI ηνπ κεηαθνξέα φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν
1, ζεκείν 18 ηνπ θαη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015.
Ζκεξνκελία θαη ψξα άθημεο ζηνλ
πξψην ηφπν άθημεο ζην ηεισλεηαθφ
έδαθνο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, ην ζηνηρείν απηφ παξέρεηαη ζε επίπεδν εγγξάθνπ
κεηαθνξάο.
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Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη νθηαςήθηνο θσδηθφο πνπ έρεη ηελ κνξθή YYYYMMDD, φπνπ:
YYYY = έηνο
MM = κήλαο
DD
= εκέξα
ΜRN
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο κε αλάιπζε
ησλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν είδνπο. Ο ελ ιφγσ αξηζκφο αλαθνξάο θίλεζεο παξέρεηαη φηαλ δελ
ζπκπιεξψλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α)
αλαγλψξηζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ δηέξρεηαη ηα ζχλνξα θαη
β)
εκεξνκελία θαη ψξα άθημεο ζηνλ πξψην ηφπν άθημεο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία α) θαη β) ζπκπιεξψλνληαη, ζηελ ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα ίδηα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν MRN θαη ν αξηζκφο είδνπο πνπ έρεη ιάβεη ε ζρεηηθή ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.

Αλαγλψξηζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ
πνπ δηέξρεηαη ηα ζχλνξα
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν εγγξάθνπ
κεηαθνξάο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
Ζ ελ ιφγσ πιεξνθνξία ιακβάλεη ηελ κνξθή ηνπ αξηζκνχ αλαγλψξηζεο ΗΜΟ ηνπ πινίνπ, ηνπ θσδηθνχ ΔΝΗ ή
ηνπ αξηζκνχ πηήζεσο ΗΑΣΑ γηα ηηο ζαιάζζηεο, εζσηεξηθέο πισηέο ή αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο αληίζηνηρα.
ε πεξίπησζε αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο, φηαλ ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αεξνζθάθνπο κεηαθέξεη
εκπνξεχκαηα θαη ε κεηαθνξά γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο ξχζκηζεο ζπλεθκεηάιιεπζεο κε εηαίξνπο,
ρξεζηκνπνηνχληαη φινη νη αξηζκνί πηήζεσλ ησλ εηαίξσλ ζπλεθκεηάιιεπζεο.
Κσδηθφο ρψξαο ηνπ δεισζέληνο
πξψηνπ ηεισλείνπ εηζφδνπ
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, ζπκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν εγγξάθνπ
κεηαθνξάο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
Κσδηθφο ρψξαο: Ζ ελσζηαθή αιθαβεηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο
ηζρχνληεο θσδηθνχο ISO alpha-2 (a2), ζηνλ βαζκφ πνπ απηνί ζπκθσλνχλ κε ηνπο θσδηθνχο ρψξαο πνπ
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 471/2009, γηα ηηο ελσζηαθέο ζηαηηζηηθέο ηνπ
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1172/95.

Αξηζκφο είδνπο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ζε επίπεδν είδνπο, φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδε.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο θάζε είδνπο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ
δεισζεί ζε επίπεδν δηαζάθεζεο (αξηζκφο εηδψλ), αξρίδνληαο απφ ην 1 γηα ην πξψην είδνο θαη απμάλνληαο
ηελ αξίζκεζε θαηά 1 γηα θάζε επφκελν είδνο. Όηαλ παξέρεηαη ν αξηζκφο MRN θαη ην αίηεκα εθηξνπήο δελ
αθνξά ζε φια ηα είδε εκπνξεπκάησλ κηαο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην
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αίηεκα εθηξνπήο παξέρεη ηνπο ζρεηηθνχο αξηζκνχο εηδψλ πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηα εκπνξεχκαηα ζηελ αξρηθή
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Κσδηθφο πξψηνπ ηφπνπ άθημεο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν
εγγξάθνπ κεηαθνξάο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο δεισζέληνο ηεισλείνπ πξψηεο εηζφδνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αλαγλσξηζηηθφ
αξηζκφ ηνπ πξψηνπ δεισζέληνο ζεκείνπ άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
Έλσζεο.
Κσδηθφο πξαγκαηηθνχ πξψηνπ
ηφπνπ άθημεο
Τπνρξέσζε ζπκπιήξσζεο
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε επίπεδν
εγγξάθνπ κεηαθνξάο.
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο
πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο πξαγκαηηθνχ ηεισλείνπ πξψηεο άθημεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αλαγλσξηζηηθφ
αξηζκφ ηνπ πξψηνπ πξαγκαηηθνχ ζεκείνπ άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
Έλσζεο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
Τπφδεηγκα Δληχπνπ Γλσζηνπνίεζεο Άθημεο

ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΗΞΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ ΜΔΟΤ – ENTRY KEY

Μεηαθνξέαο
Αξηζκφο EORI

:

Όλνκα

:

Οδφο θαη αξηζκφο

:

Υψξα

:

Σαρ. Κψδηθαο

:

Πφιε

:

Κσδ. πξαγκαηηθνχ πξψηνπ ηφπνπ Άθημεο

Κσδ. δεισζέληνο πξψηνπ ηφπνπ Άθημεο

Αξηζκφο Αλαθνξάο Σεισλείνπ :

Αξηζκφο Αλαθνξάο Σεισλείνπ :

Αλαγλσξηζηηθφ ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην πξψην
ηεισλείν εηζφδνπ:

Αλακελφκελε Ζκεξνκελία θαη Ώξα άθημεο ζην
πξψην ηεισλείν εηζφδνπ :

Σξφπνο Μεηαθνξάο ζηα χλνξα

Τπνγξαθή:

Κσδηθφο Σξφπνπ Μεηαθνξάο :

Ζκεξνκελία θαη Ώξα :

Ο κεηαθνξέαο

Ο αληηπξφζσπνο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV
Πεξηγξαθή Μελπκάησλ

ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΑΦΖΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΔΗΟΓΟΤ
Σα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ είλαη ηα αθφινπζα:
ΗE315 – πλνπηηθή Γηαζάθεζε Δηζφδνπ
Σν κήλπκα ΗΔ315 απνηειεί ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ.
Σν κήλπκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. Με ηελ ιήςε ηνπ κελχκαηνο, ην ΗCS
πξνσζεί έλα απφ ηα αθφινπζα δχν κελχκαηα:
IE328 – Απνδνρή πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ
Σν κήλπκα ΗΔ328 απνζηέιιεηαη ζην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
θαη ζηνλ κεηαθνξέα (εθφζνλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ν αξηζκφο EORI ηνπ κεηαθνξέα θαη ν κεηαθνξέαο έρεη
πξφζβαζε ζην ΗCS). Με ην ελ ιφγσ κήλπκα επηβεβαηψλεηαη φηη ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ έρεη
ππνβιεζεί είλαη έγθπξε θαη έρεη γίλεη απνδεθηή. Ζ επηθχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο
Δηζφδνπ είλαη κία απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία.
ή
IE316 – Απφξξηςε πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ
Σν κήλπκα IE316 απνζηέιιεηαη ζην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
ην ελ ιφγσ κήλπκα ζεκεηψλεηαη ν ιφγνο απφξξηςεο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ.
Ζ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ IE328 – Απνδνρή πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ ή IE316 – Απφξξηςε
πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ είλαη κία απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία.
ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ / ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ
IE351 – Γλσζηνπνίεζε παξέκβαζεο εθ ησλ πξνηέξσλ
Σν ηεισλείν εηζφδνπ κεηά ηελ απνδνρή ηνπ κελχκαηνο ΗΔ315 - Τπνβνιή πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ,
δηελεξγεί αλάιπζε θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Ζ αλάιπζε θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη
φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηφζν απηά πνπ πξφθεηηαη λα εθθνξησζνχλ
ζην πξψην ή ζε επφκελν ιηκέλα ή αεξνιηκέλα ηεο Έλσζεο, φζν θαη απηά πνπ έρνπλ πξννξηζκφ ιηκέλα ή
αεξνιηκέλα εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο. Σν ηεισλείν εηζφδνπ νινθιεξψλεη ηελ αλάιπζε
θηλδχλσλ πξηλ ηελ άθημε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. ηελ πεξίπησζε
ζαιάζζηαο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ε αλάιπζε θηλδχλσλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν 24
ψξεο κεηά ηελ ιήςε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ (ΗΔ315 - Τπνβνιή πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο
Δηζφδνπ). Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ, ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ ελδέρεηαη λα
απνζηείιεη ην κήλπκα IE351 – Γλσζηνπνίεζε παξέκβαζεο εθ ησλ πξνηέξσλ ζηηο αθφινπζεο δχν
πεξηπηψζεηο:
α)

Πξνθεηκέλνπ ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα, ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο, λα κελ θνξησζνχλ ζην
κεηαθνξηθφ κέζν. Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη ζην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
-θαη ζηνλ κεηαθνξέα (εθφζνλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ν αξηζκφο EORI ηνπ κεηαθνξέα θαη ν κεηαθνξέαο έρεη
πξφζβαζε ζην ΗCS) ή ζηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.

β)

Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο απνθαζίζνπλ λα πξνβνχλ ζε θπζηθφ έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ην πξφζσπν
πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο, θάηνρνο είηε
πηζηνπνηεηηθνχ σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία είηε σο πξνο ηηο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο. Ο ελ
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο εηδνπνηείηαη απφ ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ γηα ηνλ επηθείκελν έιεγρν, κφλνλ
εθφζνλ δελ δηαθπβεχεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΗΔ351 ε
ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ δελ είλαη πιένλ εθηθηή.
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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΑΦΖΖ ΔΗΟΓΟΤ
IE313 – Σξνπνπνίεζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Σν κήλπκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ζην ηεισλείν φπνπ είρε
ππνβιεζεί ε αξρηθή ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. Σν ελ ιφγσ κήλπκα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο
αξρηθήο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κήλπκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κφλνλ απφ:
α)

ην πξφζσπν πνπ έρεη ππνβάιιεη αξρηθά ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
ή

β)

ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ ν νπνίνο είρε δεισζεί αξρηθά ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ

Χζηφζν ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ δελ επηηξέπεηαη εθφζνλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο:
α)

έρνπλ ήδε ελεκεξψζεη ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε φηη πξνηίζεληαη λα εμεηάζνπλ ηα
εκπνξεχκαηα θαηά ηελ άθημή ηνπο ή

β)

έρνπλ ήδε απνθαλζεί φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία είλαη ιαλζαζκέλα ή

γ)

έρνπλ ήδε επηηξέςεη ηε κεηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ.
Σν ηεισλείν ην νπνίν ιακβάλεη ην κήλπκα ΗΔ313, απνζηέιιεη είηε ην κήλπκα:
ΗΔ304 - Απνδνρή ηξνπνπνίεζεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Σν κήλπκα ΗΔ304 απνζηέιιεηαη ζην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
θαη ζηνλ κεηαθνξέα (εθφζνλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ν αξηζκφο EORI ηνπ κεηαθνξέα θαη ν κεηαθνξέαο έρεη
πξφζβαζε ζην ΗCS) ή ζηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.
είηε ην κήλπκα:
ΗΔ305 - Απφξξηςε ηξνπνπνίεζεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Σν κήλπκα IE305 απνζηέιιεηαη ζην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
ην ελ ιφγσ κήλπκα ζεκεηψλεηαη ν ιφγνο απφξξηςεο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ.
Ζ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ IE304– Απνδνρή Σξνπνπνίεζεο πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ ή IE305–
Απφξξηςε Σξνπνπνίεζεο πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ είλαη κία απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία.
ΔΚΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ ΜΔΟΤ
ηελ πεξίπησζε φπνπ έλα ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο δελ πξνζεγγίδεη ην δεισζέλ σο πξψην ηεισλείν εηζφδνπ
αιιά έλα άιιν ηεισλείν εηζφδνπ ζε δηαθνξεηηθφ Κξάηνο Μέινο θαη εθφζνλ ην πξαγκαηηθφ ηεισλείν
εηζφδνπ δελ πεξηιακβάλεηαη σο επφκελν ζεκείν εηζφδνπ ζηελ ππνβιεζείζα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ,
ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο νθείιεη λα ππνβάιιεη αίηεκα εθηξνπήο. Σν κήλπκα πνπ
ππνβάιιεηαη είλαη ην αθφινπζν:
ΗΔ323 - Αίηεκα Δθηξνπήο
Σν κήλπκα ΗΔ323 απνζηέιιεηαη ζην δεισζέλ πξψην ηεισλείν εηζφδνπ. Σν ελ ιφγσ κήλπκα πεξηιακβάλεη
ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ζηα ζχλνξα, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα άθημεο ζην δεισζέλ πξψην ηεισλείν
εηζφδνπ θαη ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο κεηαθνξάο ηα νπνία παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα
αλαγλσξίζνπλ ηελ νξζή ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην κεηαθνξηθφ κέζν.
Σν ηεισλείν ην νπνίν ιακβάλεη ην κήλπκα ΗΔ323 απνζηέιιεη είηε ην κήλπκα:
ΗΔ325 - Απνδνρή αηηήκαηνο εθηξνπήο
Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη ζηνλ κεηαθνξέα πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζεί ζε απηφλ ε απνδνρή ηνπ
αηηήκαηνο εθηξνπήο.
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είηε ην κήλπκα:
ΗΔ324 - Απφξξηςε αηηήκαηνο εθηξνπήο
Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη ζην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη ην αίηεκα εθηξνπήο. ην ελ ιφγσ κήλπκα
ζεκεηψλεηαη ν ιφγνο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο.
Ζ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ IE325– Απνδνρή Αηηήκαηνο Δθηξνπήο ή IE324– Απφξξηςε Αηηήκαηνο
Δθηξνπήο είλαη κία απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία.
ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ΣΑ ΔΠΟΜΔΝΑ ΣΔΛΩΝΔΗΑ
ΔΗΟΓΟΤ
ΗΔ 319 - Γηαβίβαζε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο θηλδχλσλ ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ
Μεηά απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ δηαβηβάδεη ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ κε ην κήλπκα ΗΔ319.
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΜΔ ΣΑ ΔΠΟΜΔΝΑ ΣΔΛΩΝΔΗΑ ΔΗΟΓΟΤ
IE302 – Αίηεκα πιεξνθνξηψλ ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Σν ελ ιφγσ κήλπκα απνζηέιιεηαη απφ ηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ
πιεξνθνξίεο απφ ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ φζνλ αθνξά ζηελ ππνβιεζείζα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα επφκελα ηεισλεία δελ δηαζέηνπλ φια ηα δεδνκέλα ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο
εηζφδνπ.
IE303 – Γηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Σν ελ ιφγσ κήλπκα απνζηέιιεηαη απφ ην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ πξνο ηα επφκελα ηεισλεία εηζφδνπ θαη
πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ.
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΗΞΖ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΔΗΟΓΟΤ
ΗΔ 347- Γλσζηνπνίεζε άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ
ηελ ζαιάζζηα θαη αεξνπνξηθή κεηαθνξά κε ηελ άθημε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζηνλ πξψην ιηκέλα ή
αεξνιηκέλα ηεο Έλσζεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ, ππνβάιιεη
ζην δεισζέλ ή πξαγκαηηθφ ηεισλείν εηζφδνπ ην κήλπκα ΗΔ347 - Γλσζηνπνίεζε άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ
κέζνπ.
Σν ηεισλείν πνπ ιακβάλεη ην κήλπκα ΗΔ347 απνζηέιιεη είηε ην κήλπκα:
ΗΔ 348 – Απνδνρή ή απφξξηςε γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη ζηνλ κεηαθνξέα πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζεί ζε απηφλ ε απνδνρή ή ε απφξξηςε
ηεο γλσζηνπνίεζεο άθημεο ζην ζχλνιφ ηεο.
είηε ην κήλπκα:
ΗΔ 349 – Απφξξηςε γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη ζηνλ κεηαθνξέα πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζεί ζε απηφλ ε απφξξηςε ηεο
γλσζηνπνίεζεο άθημεο. Σν ελ ιφγσ κήλπκα δηαθνξνπνηείηαη απφ ην κήλπκα ΗΔ348 δεδνκέλνπ φηη
απνζηέιιεηαη φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα είδε ή κέξνο ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ππνβιεζείζα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο.
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΗΞΖ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΔΗΟΓΟΤ
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ηελ ζαιάζζηα θαη αεξνπνξηθή κεηαθνξά κε ηελ άθημε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζηνλ επφκελν ιηκέλα ή
αεξνιηκέλα εηζφδνπ ηεο Έλσζεο, κεηά ηνλ απφπινπ ηνπ πινίνπ ή ηελ απνγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ηνλ
πξψην ιηκέλα ή αεξνιηκέλα ηεο Έλσζεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο ή ν αληηπξφζσπφο
ηνπ, ππνβάιιεη ζην επφκελν ηεισλείν εηζφδνπ ην κήλπκα ΗΔ344 - Γλσζηνπνίεζε άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ
κέζνπ ζην επφκελν ηεισλείν εηζφδνπ.
Σν ηεισλείν πνπ ιακβάλεη ην κήλπκα ΗΔ344 απνζηέιιεη είηε ην κήλπκα:
ΗΔ 345 – Απνδνρή ή απφξξηςε γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη ζηνλ κεηαθνξέα πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζεί ζε απηφλ ε απνδνρή ή ε απφξξηςε
ηεο γλσζηνπνίεζεο άθημεο ζην ζχλνιφ ηεο.
είηε ην κήλπκα:
ΗΔ 346 – Απφξξηςε γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη ζηνλ κεηαθνξέα πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζεί ζε απηφλ ε απφξξηςε ηεο
γλσζηνπνίεζεο άθημεο. Σν ελ ιφγσ κήλπκα δηαθνξνπνηείηαη απφ ην κήλπκα ΗΔ346 δεδνκέλνπ φηη
απνζηέιιεηαη φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα είδε ή κέξνο ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ππνβιεζείζα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο.
ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, νη
ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ πξψηνπ ηεισλείνπ εηζφδνπ:
α)

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ είηε

β)

ζα πξνβνχλ ζηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ.

α) ΗΔ330 – Με Έιεγρνο
Καηά ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα δελ έρνπλ επηιερζεί γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ
απνζηέιιεηαη ζηνλ κεηαθνξέα κήλπκα κε ειέγρνπ κε ην νπνίν ελεκεξψλεηαη φηη επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ
εκπνξεπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ.
β) ΗΔ361 – Δηδνπνίεζε γηα Γηελέξγεηα Διέγρνπ
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ιάβεη απφθαζε γηα ηελ δηελέξγεηα θπζηθνχ ειέγρνπ, ν
κεηαθνξέαο εηδνπνηείηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξψλ θαηά ηνλ έιεγρν. Σν
ηεισλείν δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ ειέγρνπ πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί.
Μεηά απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ην ηεισλείν ηεο πξψηεο εηζφδνπ απνζηέιιεη ηα αθφινπζα κελχκαηα:
β1) IE329 – Γεδνκέλα Δηζφδνπ
Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ην ηεισλείν εηζφδνπ ελδέρεηαη λα δηαπηζηψζεη φηη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ
πνπ αθνξνχλ ζηα ειεγρφκελα εκπνξεχκαηα δελ είλαη ζσζηά θαη ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ηξνπνπνίεζε. Σν
κήλπκα IE329, γλσζηνπνηεί ζηνλ κεηαθνξέα, ηα ζσζηά δεδνκέλα ησλ εκπνξεπκάησλ (χζηεξα απφ ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπο) πνπ επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ.
β2) IE322 – Απφξξηςε Δηζφδνπ
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά,
γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ κεηαθνξέα κε ην κήλπκα IE322.

42

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V
ελάξηα Τπνβνιήο πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ Αλά Σξφπν Μεηαθνξάο

1. Οδηθή Μεηαθνξά - Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ δηακεηαθφκηζε
Έλα θνξηεγφ ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε Δπηρείξεζε Α, αλαρσξεί απφ ηελ Αιβαλία κε εκπνξεχκαηα πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Ησάλληλα. Σν ζεκείν εηζφδνπ ζηελ Έλσζε είλαη ε
Καθαβηά. Σν θνξηεγφ κεηαθέξεη εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαθνξεηηθνχο εηζαγσγείο, ηηο
εηαηξείεο Β, Γ θαη Γ. Σα εκπνξεχκαηα δελ θαιχπηνληαη απφ δηαδηθαζία δηακεηαθφκηζεο.
1.1. Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ ηνλ κεηαθνξέα
Γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ην θνξηεγφ, πξέπεη λα ππνβιεζεί, ειεθηξνληθά, ζην ηεισλείν
Καθαβηάο ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ην αξγφηεξα κία ψξα πξηλ ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο [άξζξν 108 ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ 2446/2015], δειαδή ην
αξγφηεξν κία ψξα πξηλ ηελ άθημε ηνπ θνξηεγνχ ζην ηεισλείν Καθαβηάο.
Ζ επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, γηα ηελ ππνβνιή
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ην θνξηεγφ, αλήθεη
ζηελ Δπηρείξεζε Α πνπ είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ, δει. ζηνλ
κεηαθνξέα (carrier). Ο κεηαθνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ (ηεισλεηαθφο
αληηπξφζσπνο– άξζξν 18 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013). Με βάζε ηα παξαπάλσ:
α) Ο κεηαθνξέαο (εηαηξεία Α) ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ
εκπνξεπκάησλ ζην ζεκείν εηζφδνπ ζηελ Καθαβηά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζην Σεισλείν Καθαβηάο
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη ζην θνξηεγφ θαη πξννξίδνληαη
γηα ηνπο εηζαγσγείο Β, Γ θαη Γ. Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, ηνπ Παξαξηήκαηνο 9 ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ
Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ) 341/2016.
β) Αθνινχζσο, ην Σεισλείν Καθαβηάο, ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηνλ κεηαθνξέα γηα ηελ απνδνρή ηεο
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ θαη ηελ απφδνζε ζ’ απηήλ ηνπ αξηζκνχ αλαθνξάο θίλεζεο (MRN) θαη
δηελεξγεί αλάιπζε θηλδχλνπ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013.
γ) Ο κεηαθνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, λα ππνβάιιεη αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί
απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ έσο ηελ άθημε ηνπ θνξηεγνχ ζην Σεισλείν
Καθαβηάο.
δ) Με ηελ άθημε ηνπ θνξηεγνχ ζην Σεισλείν Καθαβηάο, ν κεηαθνξέαο γλσζηνπνηεί ηελ άθημε, κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν (άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ)
952/2013),
ε) Σν Σεισλείν Καθαβηάο, αθνχ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο θηλδχλνπ, πξνσζεί ηα εκπνξεχκαηα ζην Σεισλείν Ησαλλίλσλ ζην νπνίν θαη ζα πξνζθνκηζζνχλ,
βάζεη ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εζληθήο δηακεηαθφκηζεο.
ζη) ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί αιιαγή πξννξηζκνχ θαη ην θνξηεγφ εθηξαπεί ζε άιιν ζεκείν εηζφδνπ ηεο
ρψξαο καο π.ρ Σεισλείν Κξπζηαιινπεγήο, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο απφ ηνλ
κεηαθνξέα ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ ζην Σεισλείν Καθαβηάο (δεισζέλ πξψην ηεισλείν εηζφδνπ), επεηδή ε
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηελεξγεζείζαο αλάιπζεο θηλδχλνπ γηα ζθνπνχο
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην εζληθφ πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ΗCISnet θαη φιεο νη
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, είλαη δηαζέζηκεο θαη ζην Σεισλείν Κξπζηαιινπεγήο. ηελ πεξίπησζε απηή,
ν κεηαθνξέαο γλσζηνπνηεί ηελ άθημε ηνπ θνξηεγνχ ζην Σεισλείν Κξπζηαιινπεγήο καδί κε ηνλ MRN ηεο
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί ζην Σεισλείν Καθαβηάο (άξζξν 189 θαη’
Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015).
δ) ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί αιιαγή ηεο δηαδξνκήο θαη ην θνξηεγφ εθηξαπεί ζε έλα ζεκείν εηζφδνπ πνπ
βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ Κξάηνο Μέινο, π.ρ. ζηελ Ηηαιία, ν κεηαθνξέαο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ, κε ηελ
αιιαγή ηεο δηαδξνκήο, ππνβάιιεη λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ (ΗΔ315) ζην ζεκείν εηζφδνπ ζηελ
Ηηαιία.
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1.2. Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ ηξίην πξφζσπν
α) χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππνβιεζεί ελαιιαθηηθά απφ ηνπο εηζαγσγείο-παξαιήπηεο,
δειαδή γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο, ηηο εηαηξείεο Β, Γ θαη Γ, αληί ηνπ κεηαθνξέα.
β) ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ απφ ηνπο εηζαγσγείο, αληί ηνπ
κεηαθνξέα (δειαδή ηεο εηαηξείαο Α), θάζε εηζαγσγέαο πνπ ππνβάιιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα
δηθά ηνπ εκπνξεχκαηα, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ κεηαθνξέα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ
εγγξάθνπ κεηαθνξάο (θνξησηηθή) πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ κεηαθνξέα γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ
ηνπ. Ζ αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ EORI ηνπ κεηαθνξέα ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ απνζθνπεί ζηελ
αλαγλψξηζε ηνπ κεηαθνξέα απφ ην Σεισλείν Καθαβηάο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ γλσζηνπνηεζνχλ νη αξηζκνί
αλαθνξάο θίλεζεο (MRNs) ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο
εηζαγσγείο, εθφζνλ ν κεηαθνξέαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα ηνπ ηεισλείνπ (ΗCISnet).
γ) Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ην
θνξηεγφ, ππνβάιιεηαη απφ έλα ηξίην πξφζσπν αληί ηνπ κεηαθνξέα, ην ηξίην απηφ πξφζσπν πνπ ηελ
ππνβάιιεη, θαζίζηαηαη ππεχζπλν γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο.
δ) ηελ πεξίπησζε πνπ κφλν νη εηζαγσγείο Β θαη Γ κε ηε γλψζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κεηαθνξέα
(εηαηξεία Α) απνθαζίδνπλ λα ππνβάιινπλ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, αληί ηνπ κεηαθνξέα,
αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:


Ο κεηαθνξέαο (εηαηξεία Α), ππνβάιιεη ζην Σεισλείν Καθαβηάο ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα
εκπνξεχκαηα ηνπ εηζαγσγέα Γ, ν νπνίνο δελ έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνλ κεηαθνξέα λα ππνβάιιεη ν ίδηνο ηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, κία ψξα πξηλ ην θνξηεγφ θζάζεη ζηελ Καθαβηά.



Πξηλ απφ ηελ ίδηα πξνζεζκία, νη εηζαγσγείο Β θαη Γ ή νη λφκηκνη αληηπξφζσπνη απηψλ, ππνβάιινπλ ζην
Σεισλείν Καθαβηάο ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα απηνχο
[άξζξν 127 Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013]. Οη εηζαγσγείο Β θαη Γ είλαη ππεχζπλνη γηα
ηελ αθξίβεηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ ππνβάιινπλ. Δπηπιένλ, θάζε
εηζαγσγέαο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ κεηαθνξέα
θαη ηνλ αξηζκφ ηεο θνξησηηθήο πνπ εθδφζεθε γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ.



Σν Σεισλείν Καθαβηάο κε ηελ παξαιαβή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ηελ επηθπξψλεη θαη
ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηνπο εηζαγσγείο Β θαη Γ θαζψο θαη ηνλ κεηαθνξέα, γηα ηελ απνδνρή ηεο θαη ηελ
απφδνζε ηνπ αξηζκνχ αλαθνξάο θίλεζεο (MRN).



Δάλ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά απφ ηελ ππνβνιή, νη εηζαγσγείο Β θαη Γ ππνβάιινπλ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο
ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ, ην ηεισλείν εηζφδνπ ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηνλ κεηαθνξέα φηη
κηα ηέηνηα ηξνπνπνίεζε έρεη γίλεη, ππφ ηνλ φξν φηη ν κεηαθνξέαο έρεη δεηήζεη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα
είλαη δέθηεο ηέηνησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηαζπλδέεηαη ειεθηξνληθά κε ην ζχζηεκα ηνπ ηεισλείνπ εηζφδνπ
(ΗCISnet).



Δάλ κε ηελ άθημε ηνπ θνξηεγνχ ζην Σεισλείν Καθαβηάο δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα θάπνηα εκπνξεχκαηα, ην ηεισλείν Καθαβηάο ζα απαηηήζεη απφ ηνλ κεηαθνξέα λα
ππνβάιιεη ακέζσο ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013).
2. πλδπαζκέλε Μεηαθνξά
Σν ζελάξην απηφ εμεηάδεη εηδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν
110 ηνπ θαη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2446/2015. Σν παξαθάησ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζε
θνξηεγά πνπ κεηαθέξνληαη κε πινίν, φκσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, π.ρ. θνξηεγά ζε ζηδεξνδξνκηθά βαγφληα. Δηδηθφηεξα:
Σν πινίν RO-RO, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε Α, θνξηψλεη εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ξπκνπιθά
θαη θνξηεγά ζηελ Σχληδα/ Σπλεζία, γηα κεηαθνξά ζηνλ Πεηξαηά. Σν πινίν ζα θαηαπιεχζεη απεπζείαο
ζηνλ Πεηξαηά. Σα θνξηεγά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε Β θαη ηελ Δπηρείξεζε Γ.

2.1. Τπνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
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Σν «ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο πνπ εηζέξρεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο» είλαη ην πινίν. Σα
θνξηεγά ζα θηλεζνχλ απηνδχλακα, σο ελεξγά κέζα κεηαθνξάο, κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Έλσζε θαη ηελ
εθθφξησζή ηνπο ζηνλ Πεηξαηά.
Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί γηα φιν ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη κε ην πινίν, ζην
Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά. Χζηφζν, ε ππνρξέσζε λα εμαζθαιηζηεί ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο,
βαξχλεη ηα δηαθνξεηηθά ζπκβαιιφκελα κέξε ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ.
Ζ επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, γηα ηελ ππνβνιή
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα ξπκνπιθά (κε ελεξγά κέζα
κεηαθνξάο) βαξχλεη ηελ επηρείξεζε Α, δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ, δειαδή ηνλ κεηαθνξέα.
Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013 νξίδεη φηη, έλα άιιν
πξφζσπν (π.ρ. απνζηνιέαο θνξηίνπ, εηζαγσγέαο) κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ,
αληί ηνπ κεηαθνξέα (επηρείξεζε Α). Χζηφζν, επεηδή ν κεηαθνξέαο ππνρξεψλεηαη απφ ην λφκν λα
δηαζθαιίζεη φηη ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζα ππνβιεζεί, απηφ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ κεηαθνξέα (επηρείξεζε Α). Απηή ε ζχκθσλε γλψκε πξέπεη λα είλαη κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ
ξπζκίζεσλ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο Α θαη ηνπ άιινπ πξνζψπνπ. Σν Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά ζεσξεί φηη ε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ κεηαθνξέα είλαη ππαξθηή, εθηφο αλ ππάξρνπλ ζηνηρεία πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
Όηαλ κηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ έλα άιιν πξφζσπν αληί ηεο επηρείξεζεο Α,
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ κεηαθνξέα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο θνξησηηθήο ή άιιν
κεηαθνξηθφ έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί γηα απηφλ απφ ηνλ κεηαθνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο EORI ηνπ
κεηαθνξέα δελ είλαη γλσζηφο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα.
Ζ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα ξπκνπιθά θαζηζηά ην
πξφζσπν πνπ ηελ ππνβάιιεη ππεχζπλν γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο (άξζξν 15 ηνπ
Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013).
Αλαθνξηθά κε ηα θνξηεγά επί ηνπ πινίνπ, ε επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν127 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, γηα ηελ ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, βαξχλεη ηηο
επηρεηξήζεηο B θαη Γ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη φηη είλαη νη «κεηαθνξείο» Οη επηρεηξήζεηο B θαη Γ κπνξνχλ
λα νξίζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν (π.ρ. πξάθηνξαο) λα ππνβάιιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα
ηα θνξηεγά εμ νλφκαηνο ηνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο (άξζξν 18 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα
(ΔΔ) 952/2013).
Δπίζεο, έλα άιιν πξφζσπν, φπσο π.ρ. ν απνζηνιέαο θνξηίνπ, ν εηζαγσγέαο ή ε επηρείξεζε Α (δειαδή ν
κεηαθνξέαο ηνπ πινίνπ), κπνξεί λα ππνβάιιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ αληί ησλ κεηαθνξέσλ ησλ
θνξηεγψλ (επηρείξεζε B ή Γ), αιιά ε ππνρξέσζε λα δηαζθαιηζηεί φηη απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί,
βαξχλεη απηνχο ηνπο κεηαθνξείο ησλ θνξηεγψλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, νπνηνζδήπνηε ππνβάιιεη
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα θνξηεγά, είλαη ππεχζπλνο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ
ζηνηρείσλ ηεο.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ παξακέλεη ε ίδηα, γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν
ηελ ππνβάιιεη. Απηφ ηζρχεη επεηδή ε πξνζεζκία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ κέζνπ (πινίν)
πνπ κεηαθέξεη ηα άιια κέζα κεηαθνξάο, ηα νπνία, αθνχ εηζέιζνπλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο,
ζα θηλεζνχλ απηνδχλακα σο ελεξγά κέζα κεηαθνξάο (ηα θνξηεγά). Δηδηθφηεξα:


Ο κεηαθνξέαο ηνπ πινίνπ (επηρείξεζε Α) ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ, πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην Δ΄
Σεισλείν Πεηξαηά κηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα φια ηα κε ελεξγά κέζα κεηαθνξάο πνπ κεηαθέξεη
ην πινίν, (γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα ξπκνπιθά), ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ
πινίνπ ζηνλ Πεηξαηά.



Γηα ηα θνξηεγά, ε επηρείξεζε Β θαη ε επηρείξεζε Γ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ μερσξηζηά ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ ή λα νξίζνπλ έλαλ αληηπξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη εμ νλφκαηφο ηνπο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπο, ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, γηα θάζε έλα απφ ηα θνξηεγά πνπ δηαρεηξίδνληαη,
ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηνλ Πεηξαηά.



Σν Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά, ακέζσο κε ηελ παξαιαβή ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ, ζα
γλσζηνπνηήζεη ειεθηξνληθά ηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο θίλεζεο (MRNο), ζηα πξφζσπα πνπ ηηο έρνπλ
ππνβάιιεη.
ηελ πεξίπησζε πνπ, αληί ηνπ κεηαθνξέα ηνπ πινίνπ, έλα άιιν πξφζσπν ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα ξπκνπιθά, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN ζα
απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηνλ κεηαθνξέα ηνπ πινίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο έρεη αλαγλσξηζηεί
απφ ηνλ αξηζκφ EORI ζηελ ππνβαιιφκελε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην
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ζχζηεκα ICISnet. Αλ απηφ δελ ζπκβαίλεη, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN δελ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ κεηαθνξέα
θαη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηήζεη
ην MRN ζηνλ κεηαθνξέα.
Δάλ επίζεο, ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα θνξηεγά είλαη πξφζσπν
δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο κεηαθνξείο (Δπηρεηξήζεηο Β θαη Γ), απηνί ζα ιακβάλνπλ ειεθηξνληθά γλσζηνπνίεζε
ησλ MRN απφ ην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο αξηζκνχο
EORI θαη έρνπλ ειεθηξνληθή ζχλδεζε κε ην ηεισλείν εηζφδνπ (ICISnet).
2.2. Σξνπνπνίεζε
ε θάζε πεξίπησζε θαη κε ζθνπφ ν κεηαθνξέαο ηνπ πινίνπ λα κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη θαη λα απνζηείιεη ηε
γλσζηνπνίεζε άθημεο (αθφκε θαη ζε πεξίπησζε εθηξνπήο), νη κεηαθνξείο Β θαη Γ, θαη φρη ην Δ΄ Σεισλείν
ηνπ Πεηξαηά, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ κεηαθνξέα ηνπ πινίνπ (Δπηρείξεζε Α) ηνπο αξηζκνχο
αλαθνξάο θίλεζεο (MRNο) γηα ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηα
εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε θάζε θνξηεγφ.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ έρεη ππνβιεζεί απφ έλα άιιν πξφζσπν αληί ησλ
κεηαθνξέσλ ηνπ πινίνπ θαη ησλ θνξηεγψλ (Α, Β ή Γ) θαη έρεη γίλεη κηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ ην πξφζσπν πνπ ηελ ππέβαιε, ηφηε ε γλσζηνπνίεζε πεξί ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα
απνζηαιεί ειεθηξνληθά θαη ζηνλ κεηαθνξέα (Δπηρείξεζε Α, Β ή Γ) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κεηαθνξέαο έρεη δεηήζεη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα
ιακβάλεη γλψζε θάζε ηέηνηαο ηξνπνπνίεζεο θαη βέβαηα λα έρεη ειεθηξνληθή ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα ηνπ
ηεισλείνπ εηζφδνπ. Ζ γλσζηνπνίεζε ζα πεξηιακβάλεη κφλν δεδνκέλα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο ζπκθσλίεο
κεηαθνξάο.
Ζ αλάιπζε θηλδχλνπ δηελεξγείηαη απφ ην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνπηηθψλ
δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ.
2.3. Τπνβνιή Γλσζηνπνίεζε Άθημεο - Δntry Κey
Με ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηνλ Πεηξαηά, ν κεηαθνξέαο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ, πξέπεη λα
γλσζηνπνηήζεη ζην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά φηη ην πινίν έρεη αθηρζεί, κε ηελ ππνβνιή Γλσζηνπνίεζεο Άθημεο
[άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013].
Ζ Γλσζηνπνίεζε Άθημεο πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε απφ ην
Σεισλείν εηζφδνπ φισλ ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηα κε ελεξγά κέζα
κεηαθνξάο (ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ηα ξπκνπιθά), θαζψο θαη γηα ηα θνξηεγά. Ζ Γλσζηνπνίεζε Άθημεο
πεξηιακβάλεη δειαδή έλαλ θαηάινγν κε ηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο θίλεζεο (MRNο) φισλ ησλ ζπλνπηηθψλ
δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα θνξηεγά
θαη έρνπλ παξαζρεζεί ζηνλ κεηαθνξέα ηνπ πινίνπ απφ ηνπο κεηαθνξείο ησλ θνξηεγψλ (Β θαη Γ), ζχκθσλα
κε ηηο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα παξαζρεζεί ν θαηάινγνο κε ηα MRNs φισλ ησλ ζπλνπηηθψλ
δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ν κεηαθνξέαο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηε Γλσζηνπνίεζε
άθημεο ηα ζηνηρεία ηνπ ―entry key‖.
Σα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα εθθνξησζνχλ ζηνλ Πεηξαηά, πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν άκεζα θαη
ν κεηαθνξέαο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ θαηαζέηεη ην Γεισηηθφ –Γηαζάθεζε Πξνζσξηλήο Δλαπφζεζεο,
ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο θίλεζεο (MRNs) ησλ ζπλνπηηθψλ
δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί γηα ηα εκπνξεχκαηα. Σν Γεισηηθφ- Γηαζάθεζε
Πξνζσξηλήο Δλαπφζεζεο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζην ηεισλείν, φρη αξγφηεξα απφ ηελ ζηηγκή ηεο
πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίδνληαη εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη ππνβιεζεί ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ, ην ηεισλείν εηζφδνπ, ην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά, πξέπεη λα απαηηήζεη απφ ηνλ ζρεηηθφ «κεηαθνξέα»,
δει. ην κεηαθνξέα ηνπ πινίνπ γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα ξπκνπιθά ή ηνπο κεηαθνξείο ησλ
θνξηεγψλ, λα ππνβάιιεη άκεζα κηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ-ENS. Γελ απαηηείηαη, ζηελ πεξίπησζε
απηή, ε ππνβνιή Γλσζηνπνίεζεο Άθημεο, θαζψο ην MRN ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζα δεισζεί
ζην Γεισηηθφ- Γηαζάθεζε Πξνζσξηλήο Δλαπφζεζεο.
2.4. Τπνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο
ηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηνπ πινίνπ ζε έλα άιιν ιηκέλα ηεο ρψξαο καο πρ. Ζξάθιεην, δελ απαηηείηαη ε
ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο απφ ηνλ κεηαθνξέα.
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Αλ φκσο ε εθηξνπή αθνξά έλα λέν πξψην ιηκέλα ζε άιιν θξάηνο κέινο πνπ δελ έρεη δεισζεί ζηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πρ. Μαζζαιία/Γαιιία, ε επηρείξεζε Α (δειαδή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ
κέζνπ κεηαθνξάο πνπ εηζέξρεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο) πξέπεη, άκεζα κε ηελ αιιαγή ηεο
δηαδξνκήο, λα γλσζηνπνηήζεη ζην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά ηελ εθηξνπή κε ηε ρξήζε ηνπ κελχκαηνο «αίηεκα
εθηξνπήο» [άξζξν 189 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2447/2015].
Σν «αίηεκα εθηξνπήο» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο κε απηέο ηεο Γλσζηνπνίεζεο άθημεο,
δειαδή είηε ηα ζηνηρεία ηνπ ―entry key‖ γηα ην πινίν, είηε ηνλ θαηάινγν φισλ ησλ MRNs γηα ηηο ζπλνπηηθέο
δηαζαθήζεηο εηζφδνπ νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηα ξπκνπιθά θαη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ ππνβάιινληαη, εμ
νλφκαηνο ή αληί ηνπ κεηαθνξέα Α, καδί κε έλαλ θαηάινγν φισλ ησλ MRNο, φπσο παξέρνληαη ζηνλ
κεηαθνξέα Α απφ ηνπο κεηαθνξείο ησλ θνξηεγψλ Β θαη Γ, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο. Σν Δ΄
Σεισλείν Πεηξαηά ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ην ηεισλείν ηεο Μαζζαιίαο θαη πξνσζεί νπνηαδήπνηε
πιεξνθνξία θηλδχλνπ.
Αλ, αληίζεηα, ε Μαζζαιία είλαη κηα πξνγξακκαηηζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πινίνπ, δειαδή πεξηιακβάλεηαη ζην
δξνκνιφγην ηνπ πινίνπ ή ην δξνκνιφγην ηνπ πινίνπ πεξηιακβάλεη έλαλ άιιν ιηκέλα ηεο Γαιιίαο, ηφηε δελ
είλαη απαξαίηεηε ε γλσζηνπνίεζε ηεο εθηξνπήο (δελ ππνβάιιεηαη αίηεκα εθηξνπήο). Οη γαιιηθέο
ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ήδε ιάβεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θηλδχλνπ απφ ην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά
(δεισζέλ πξψην ηεισλείν εηζφδνπ).
Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ απνδνρή ελφο αηηήκαηνο εθηξνπήο θαλέλα αίηεκα ηξνπνπνίεζεο δελ γίλεηαη
απνδεθηφ.
Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, δελ απαηηείηαη λα ππνβιεζεί θαη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
ζην ηεισλείν ζηε Μαζζαιία, νχηε θαη ζηνπο επφκελνπο ιηκέλεο ζηελ Έλσζε, νη νπνίνη έρνπλ δεισζεί ζηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. ηνπο επφκελνπο ιηκέλεο ηεο Έλσζεο θαηαηίζεηαη κφλν δηαζάθεζε
πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θαη κφλν γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εθθνξηψλνληαη ζε θάζε έλαλ ιηκέλα, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 139 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013.
Χζηφζν, αλ ην πινίν κεηά ηελ πξνζέγγηζε ζηε Μαζζαιία πξνζεγγίζεη ζε έλαλ κε ελσζηαθφ ιηκέλα (πρ.
Αιγέξη) θαη κεηά πξνζεγγίζεη εθ λένπ ζε θνηλνηηθφ ιηκέλα (πρ. Μάιαγα), κηα λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην ηεισλείν ηεο Μάιαγα. Ζ λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, πξέπεη λα
θαιχπηεη φιν ην κεηαθεξφκελν θνξηίν κε ην πινίν. Οη επζχλεο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο λέαο
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζε εηζφδνπ είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ γηα ηελ ππνβνιή ησλ
ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ ζην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά.
3. Θαιάζζηα κεηαθνξά
3.1. Τπεξπφληηα κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ
Απηφ ην ζελάξην θαζνξίδεη ηηο αξρέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ππεξπφληηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζε
εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη εμεηάδεη εηδηθφηεξα ηελ εκπινθή ησλ κεηαθνξέσλ θαη δηακεηαθνξέσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
Έλα πινίν, ππφ ηελ δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο Υ (κεηαθνξέαο), θνξηψλεη εκπνξεχκαηα ζε
εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζε ιηκέλεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο κε πξννξηζκφ ιηκέλεο ηεο Δ.Δ. Σν δξνκνιφγην ηνπ
πινίνπ είλαη: Shanghai – Ningbo – Hong-Kong – Shekou – Singapore – Πεηξαηάο – Naples – Genoa Barcelona – Valencia.
Ζ επηρείξεζε Υ (κεηαθνξέαο ηνπ πινίνπ), εθδίδεη θνξησηηθέο ζηνπο θνξησηέο γηα απηά ηα
εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ζχκβαζεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο κε ην πινίν.
Ζ επηρείξεζε Υ επίζεο εθδίδεη (θχξηεο) θνξησηηθέο γηα έλαλ δηακεηαθνξέα, ηελ επηρείξεζε Τ, σο θνξησηή.
Ζ επηρείξεζε Τ έρεη εθδψζεη ηηο δηθέο ηεο (εηδηθέο) θνξησηηθέο πρ. ζηνπο εμαγσγείο σο θνξησηέο.
 Τπνβνιή πλνπηηθήο Γηαζάθεζεο Δηζφδνπ
Γηα ην θνξηίν πνπ θνξηψλεηαη ζην πινίν ζε θάζε κε θνηλνηηθφ ιηκάλη γηα κεηαθνξά ζε θνηλνηηθνχο ιηκέλεο,
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηε θφξησζε. Οη
ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζην ηεισλείν ηεο πξψηεο εηζφδνπ ζηελ Έλσζε,
ζην παξάδεηγκά καο ζην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά, θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ
θνξηψλνληαη, αλεμάξηεηα απφ ην ιηκάλη εθθφξησζήο ηνπο (δειαδή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εκπνξεχκαηα
πνπ ζα παξακείλνπλ ζην πινίν ζην ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά θαη πξφθεηηαη λα εθθνξησζνχλ ζε επφκελνπο ιηκέλεο
ζηελ Δ.Δ. ή θαη ζε ιηκέλεο ηξίησλ ρσξψλ).
Ζ επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013 γηα ηελ ππνβνιή
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, βαξχλεη ηελ επηρείξεζε Υ, δειαδή ηνλ
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κεηαθνξέα ηνπ πινίνπ. Ζ επηρείξεζε Τ, δειαδή ν δηακεηαθνξέαο, δε ζεσξείηαη - γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο- κεηαθνξέαο. Ο κεηαθνξέαο κπνξεί λα νξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν π.ρ. ηνλ
πξάθηνξα, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ζην φλνκά ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ (άξζξν 18 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013).
χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, πξνβιέπεηαη επίζεο φηη ν
δηακεηαθνξέαο (επηρείξεζε Τ), δχλαηαη λα ππνβάιιεη ENS, αληί ηνπ κεηαθνξέα ηνπ πινίνπ (επηρείξεζε Υ),
γηα ηελ απνζηνιή πνπ ειέγρεη ε επηρείξεζε Τ, γηα ηα θνξηία δειαδή πνπ ν δηακεηαθνξέαο έρεη εθδψζεη ηηο
εηδηθέο θνξησηηθέο (HBL-House Bill of Lading). Δπεηδή φκσο, ε επηρείξεζε Υ, σο κεηαθνξέαο, είλαη
ππνρξεσκέλε απφ ην λφκν λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ε επηρείξεζε Τ, σο δηακεηαθνξέαο,
κπνξεί λα ππνβάιιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ αληί ηεο επηρείξεζεο Υ, κε ηε γλψζε θαη ηε ζχκθσλε
γλψκε απηήο.
Σνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θφξησζεο ζε θάζε κε ελσζηαθφ ιηκέλα, ν κεηαθνξέαο
(επηρείξεζε Υ) ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ (π.ρ. ν πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ), ππνβάιιεη ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ ζην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά (πξψην ηεισλείν εηζφδνπ) γηα φια ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα
ηα νπνία έρεη εθδψζεη θχξηα θνξησηηθή γηα ηε κεηαθνξά κε ην πινίν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη γηα ηελ επηρείξεζε Τ - δηακεηαθνξέα). Ο κεηαθνξέαο (επηρείξεζε
Υ) κπνξεί, σζηφζν, λα ζπκθσλήζεη λα ππνβάιεη ν δηακεηαθνξέαο (επηρείξεζε Τ) ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ, γηα εθείλα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε Τ έρεη εθδψζεη εηδηθή θνξησηηθή,
εθφζνλ απηή ε ζπκθσλία απνηειεί ηκήκα ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ κεηαμχ επηρείξεζεο Υ θαη
επηρείξεζεο Τ. Σν ηεισλείν ζεσξεί δεδνκέλν φηη ππάξρεη αλάινγε ζπκθσλία, εθηφο θαη αλ ππάξμεη
απφδεημε πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
Όηαλ κηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε Τ αληί ηεο επηρείξεζεο Υ, ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο θαη αλαγλψξηζεο ΔΟRI ηεο επηρείξεζεο Υ
(κεηαθνξέαο) θαη αλαθνξά ζηελ θχξηα θνξησηηθή πνπ εθδφζεθε απφ ηελ επηρείξεζε Υ.
Ζ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ επηρείξεζε Τ ππεχζπλε γηα ηελ
πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο, φζνλ αθνξά ζηα εκπνξεχκαηα πνπ ζθνπεχεη λα θαιχςεη.
Σν Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά ακέζσο κε ηελ παξαιαβή ηεο θάζε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, γλσζηνπνηεί
ζηνλ ππνβάιινληα ειεθηξνληθά ηνλ MRN.
Γηα ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε Τ, ε γλσζηνπνίεζε ησλ
MRNs γίλεηαη επίζεο ειεθηξνληθά ζηελ επηρείξεζε Υ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κεηαθνξέαο Υ, έρεη
αλαγλσξηζηεί κε ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ ζηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ
επηρείξεζε Τ θαη δηαζέηεη ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε ην ICISnet. Αλ απηφ δελ ζπκβαίλεη, ε γλσζηνπνίεζε
ηνπ MRN δε ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ κεηαθνξέα θαη ν δηακεηαθνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηήζεη ηνλ MRN ζηνλ κεηαθνξέα.
Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ MRN, παξέρεη απφδεημε γηα ηελ επηρείξεζε Υ φηη κηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
έρεη ππνβιεζεί θαη φηη νη ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013 έρνπλ εθπιεξσζεί.


Τπνβνιή ηξνπνπνίεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ δηακεηαθνξέα θαη αθνινχζσο ν
δηακεηαθνξέαο πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο, ηφηε ν κεηαθνξέαο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά, εθφζνλ έρεη
αηηεζεί ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηελ απνζηνιή ηέηνησλ γλσζηνπνηήζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν έρεη
αλαγλσξηζηεί κε ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ θαη δηαζέηεη ειεθηξνληθή
δηαζχλδεζε κε ην ηεισλείν εηζφδνπ (ICISnet). Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηα
δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε κεηαθνξά.



Αλάιπζε θηλδχλνπ
Σν Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά δηελεξγεί ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνπηηθψλ
δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ ακέζσο κε ηελ παξαιαβή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013. Οπνηνδήπνηε κήλπκα «Γλσζηνπνίεζεο παξέκβαζεο εθ ησλ
πξνηέξσλ», πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην γηα ην νπνίν ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ έρεη
ππνβιεζεί απφ ηελ επηρείξεζε Τ, πξνσζείηαη ειεθηξνληθά θαη ζηελ επηρείξεζε Τ θαη ζηελ επηρείξεζε Υ,
ηνλ κεηαθνξέα (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κεηαθνξέαο έρεη αλαγλσξηζηεί κε ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ ζηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ επηρείξεζε Τ θαη δηαζέηεη ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε
κε ην ηεισλείν). Μεηά ην κήλπκα «Γλσζηνπνίεζε παξέκβαζεο εθ ησλ πξνηέξσλ», ην ζπγθεθξηκέλν
εκπνξεπκαηνθηβψηην ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ ην κήλπκα απηφ αθνξά, δελ ζα πξέπεη λα
θνξηψλνληαη ζην πινίν.
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Τπνβνιή γλσζηνπνίεζε άθημεο
Με ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηνλ Πεηξαηά, ε επηρείξεζε Υ, σο δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο (ηνπ
πινίνπ), πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην Δ΄ Σεισλείν Πεηξαηά γλσζηνπνίεζε άθημεο [άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013]. Ζ γλσζηνπνίεζε άθημεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλαλ θαηάινγν κε
ηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο θίλεζεο (MRNο) ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα
φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ην πινίν, αλεμάξηεηα αλ ζα εθθνξησζνχλ ή φρη ζηνλ Πεηξαηά.
Δλαιιαθηηθά, ε γλσζηνπνίεζε άθημεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ―entry key‖.
Όια ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα εθθνξησζνχλ ζηνλ Πεηξαηά, πξνζθνκίδνληαη ζην Σεισλείν θαη
πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ Γεισηηθφ - Γηαζάθεζε γηα Πξνζσξηλή Δλαπφζεζε. Σν Γεισηηθφ –Γηαζάθεζε
γηα Πξνζσξηλή Δλαπφζεζε, ππνβάιιεηαη ζην ηεισλείν φρη αξγφηεξα απφ ην ρξφλν πξνζθφκηζεο ησλ
εκπνξεπκάησλ θαη πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηα
εκπνξεχκαηα ηα νπνία αθνξά.
3.2. Θαιάζζηα κεηαθνξά κε ζπκθσλία θαηακεξηζκνχ ή λαχισζεο
Απηφ ην ζελάξην εμεηάδεη εηδηθφηεξα ηηο ζπκθσλίεο θαηακεξηζκνχ ή λαχισζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
Έλα πινίν, ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο Γ, θνξηψλεη εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζε ιηκέλεο ηεο Άπσ
Αλαηνιήο γηα κεηαθνξά ζε ιηκέλεο ηεο Έλσζεο. Ο πξψηνο ιηκέλαο πξνζέγγηζεο ηνπ πινίνπ εληφο ηεο
Έλσζεο είλαη ν ιηκέλαο Θεζζαινλίθεο.
Ζ επηρείξεζε Γ εθδίδεη θχξηεο θνξησηηθέο κφλν γηα εθείλα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ηα νπνία έρεη
ζπκβφιαην κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ην πινίν.
Ζ επηρείξεζε Γ δηαρεηξίδεηαη κηα ζπκθσλία θαηακεξηζκνχ ή λαχισζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε ηηο
επηρεηξήζεηο Δ, Σ θαη Ε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, απηέο νη επηρεηξήζεηο εθδίδνπλ θχξηεο θνξησηηθέο γηα ηα
εκπνξεπκαηνθηβψηηα ηα νπνία έρνπλ ππφ κεηαθνξά κε ην ζπγθεθξηκέλν πινίν.
Οη επηρεηξήζεηο Δ, Σ θαη Ε ηπγράλνπλ ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο κε ηελ επηρείξεζε Γ, ψζηε ην πινίν λα ην
δηαρεηξίδνληαλ απηέο, θαη ζεσξνχληαη «ππεξπφληηνη κεηαθνξείο», δειαδή «…ην πξφζσπν πνπ
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο
Έλσζεο».

 Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Μηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά γηα φιν ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη
κε ην πινίν, ζην Β΄ Σεισλείν Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη επίζεο λα
πεξηιακβάλεη θαη φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξακέλνπλ επί ηνπ πινίνπ θαη πξφθεηηαη λα εθθνξησζνχλ ζε
επφκελνπο ιηκέλεο ηεο Δ.Δ. ή ζε ιηκέλεο ηξίησλ ρσξψλ.
Σνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θφξησζεο ζε θάζε ιηκέλα θφξησζεο ζηελ Άπσ Αλαηνιή, θάζε
επηρείξεζε πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ έρεη ππνβιεζεί ζην Β΄ Σεισλείν
Θεζζαινλίθεο γηα φια ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί θχξηεο θνξησηηθέο γηα ηε
κεηαθνξά κε ην πινίν.
Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ είηε ε ίδηα είηε δηά αληηπξνζψπνπ
πρ. κέζσ πξάθηνξα (άξζξν 18 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013).
Σν άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013 νξίδεη επίζεο, φηη ην ππεχζπλν πξφζσπν
γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ζε άιιν πξφζσπν (πρ.
δηακεηαθνξέα, εηζαγσγέα) λα ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, αληί ηνπ ππεξπφληηνπ
κεηαθνξέα. Χζηφζν, εθφζνλ ν ππεξπφληηνο κεηαθνξέαο είλαη λνκηθά ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππνβνιήο, απηή ε ππνβνιή απφ άιιν πξφζσπν, πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ ππεξπφληηνπ κεηαθνξέα. Απηφ είλαη κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ κεηαμχ ηνπ ππεξπφληηνπ
κεηαθνξέα θαη ηνπ άιινπ πξνζψπνπ. Σν ηεισλείν ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ,
ζεσξεί δεδνκέλν φηη απηή ε ζχκθσλε γλψκε έρεη δνζεί, εθηφο θαη αλ ππάξρεη έλδεημε πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη, εθηφο ηνπ αξηζκνχ αλαγλψξηζεο EORI ηνπ
ππεξπφληηνπ κεηαθνξέα θαη ν αξηζκφο ηεο master θνξησηηθήο πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ ππεξπφληην κεηαθνξέα
γηα ην ηξίην πξφζσπν.
Ζ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ θαζηζηά ην πξφζσπν πνπ ηελ ππνβάιιεη, ππεχζπλν γηα ην
πεξηερφκελν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηήο γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ θαιχπηεη.
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Σν Β΄ Σεισλείν Θεζζαινλίθεο ακέζσο κε ηελ παξαιαβή θάζε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, θνηλνπνηεί
ειεθηξνληθά ζηα ππνβάιινληα πξφζσπα ηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο θίλεζεο (MRNs).
Όηαλ κία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ πξφζσπν άιιν απφ απηφ ηνπ ππεξπφληηνπ
κεηαθνξέα, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN κπνξεί επίζεο λα πξνσζείηαη ειεθηξνληθά ζηνλ ππεξπφληην
κεηαθνξέα πνπ εμέδσζε ηελ ππεξπφληηα θνξησηηθή γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο
εηδηθφηεξεο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππεξπφληηνο απηφο κεηαθνξέαο έρεη
αλαγλσξηζηεί ζηηο ππνβιεζείζεο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ κε ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ θαη είλαη
ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα ηνπ ηεισλείνπ εηζφδνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN
δελ πξνσζείηαη ζηνλ ππεξπφληην κεηαθνξέα.
Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN παξέρεη απφδεημε ζηνλ ππεξπφληην κεηαθνξέα φηη κία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ έρεη γίλεη απνδεθηή θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ έρνπλ θαιπθζεί.
 Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ-αλάιπζε θηλδχλνπ
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε
απηήο, ν ππεξπφληηνο κεηαθνξέαο ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά, εθφζνλ έρεη δεηήζεη απφ ηηο ηεισλεηαθέο
αξρέο λα πξνσζνχλ ηέηνηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα ηνπ ηεισλείνπ εηζφδνπ.
Ζ θνηλνπνίεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηε κεηαθνξά
δεδνκέλα.
Με ηελ παξαιαβή ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία απηψλ, ην Β΄ Σεισλείν
Θεζζαινλίθεο δηελεξγεί ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013.
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ δηαπηζησζεί θίλδπλνο γηα θάπνηα εκπνξεχκαηα, ε είζνδνο ησλ
νπνίσλ ζηελ Έλσζε ζπληζηά ηδηαίηεξα κεγάιε απεηιή, απνζηέιιεηαη κήλπκα «Γλσζηνπνίεζε παξέκβαζεο
εθ ησλ πξνηέξσλ», ζην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν
ππνβάιισλ είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ κεηαθνξέα, ην κήλπκα πξνσζείηαη, επίζεο ειεθηξνληθά, θαη ζηνλ
ππεξπφληην κεηαθνξέα πνπ εμέδσζε ηελ θχξηα (ππεξπφληηα) θνξησηηθή γηα απηά ηα εκπνξεχκαηα, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν ππεξπφληηνο κεηαθνξέαο έρεη αλαγλσξηζηεί κε ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ ζηηο ζπλνπηηθέο
δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο ειεθηξνληθά κε ην ηεισλείν εηζφδνπ.
Σν Β΄ Σεισλείν Θεζζαινλίθεο κεηαβηβάδεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ ζε φινπο ηνπ
επφκελνπο ιηκέλεο πξνζέγγηζεο ζηελ Δ.Δ. πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
 Τπνβνιή Γλσζηνπνίεζεο Άθημεο
Με ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηνλ Ληκέλα Θεζζαινλίθεο, ε επηρείξεζε Γ ή ν αληηπξφζσπφο ηεο, σο
δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο (ηνπ πινίνπ), πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην Β΄ Σεισλείν
Θεζζαινλίθεο Γλσζηνπνίεζε Άθημεο ηνπ πινίνπ (άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ)
952/2013).
Ζ Γλσζηνπνίεζε άθημεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλαλ θαηάινγν κε φινπο ηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο θίλεζεο
(ΜRΝ) ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ
κεηαθέξνληαη ζην πινίν. Δλαιιαθηηθά, ε γλσζηνπνίεζε άθημεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ
―entry key‖.
ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ (επηρείξεζε Γ) δελ έρεη ηνπο αξηζκνχο MRN ησλ
επηρεηξήζεσλ E, Σ θαη Ε, πνπ είλαη νη ζπκβαιιφκελνη ζηε ζπκθσλία θαηακεξηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη
φινπο ηνπο MRNs γηα θάζε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ππνβιεζνχλ απφ ηξίην
πξφζσπν, ηφηε ε επηρείξεζε Γ ή ν αληηπξφζσπφο ηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα ζπκπεξηιάβεη ηα ζηνηρεία ηνπ
«entry key» ζηε Γλσζηνπνίεζε άθημεο.
 Τπνβνιή Γεισηηθνχ- Γηαζάθεζεο γηα ζθνπνχο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο
Όια ηα εκπνξεχκαηα πνπ εθθνξηψλνληαη ζην Ληκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο πξέπεη ακέζσο λα πξνζθνκηζηνχλ
ζην Β΄ Σεισλείν (άξζξν 139 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013). Πξνο ηνχην πξέπεη λα
θαηαηεζεί απφ ηνλ κεηαθνξέα (ην δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ) ειεθηξνληθά Γεισηηθφ- Γηαζάθεζε γηα ζθνπνχο
ελαπφζεζεο ην αξγφηεξν θαηά ην ρξφλν πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (άξζξν 145 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013).
Σν Γεισηηθφ –Γηαζάθεζε γηα πξνζσξηλή ελαπφζεζε πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηα MRN ησλ ζπλνπηηθψλ
δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ αθνξνχλ ζηα εκπνξεχκαηα πνπ εθθνξηψλνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην
Γεισηηθφ.
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Σα εκπνξεχκαηα πνπ παξακέλνπλ ζην πινίν γηα εθθφξησζε ζε επφκελν ιηκέλα ηεο Έλσζεο ή θαη ζε ιηκέλα
εθηφο απηήο δελ πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν (άξζξν139 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ)
952/2013).
3.3. Υχδελ Φνξηίν
Απηφ ην ζελάξην θαζνξίδεη ηηο αξρέο γηα ηα ρχδελ θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο θαη παξφηη
αλαθέξεηαη ζηα ρχδελ θνξηία πνληνπφξνπ λαπηηιίαο, ηζρχεη εμίζνπ γηα ηα ρχδελ θνξηία θνληηλήο απφζηαζεο
(ηεξνπκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ, θαηά
πεξίπησζε). Δηδηθφηεξα:
Έλα πινίν, ππφ ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο Ε ( κεηαθνξέαο), θνξηψλεη θνξηίν ρχδελ ζηελ Οπθξαλία
γηα κεηαθνξά ζηελ Διιάδα. Μέξνο ηνπ θνξηίνπ πξννξίδεηαη λα εθθνξησζεί ζην ιηκάλη ηεο
Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ην ππφινηπν ζην ιηκάλη ηεο Υαιθίδαο.
Ζ εηαηξεία Ε ζα εθδίδεη κηα θνξησηηθή ζηνλ θνξησηή (ή ζηνπο θνξησηέο), κε ηνπο νπνίνπο έρεη κηα
ζχκβαζε κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ην πινίν.
 Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, γηα φιν ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη κε ην πινίν
ζην Σεισλείν Αιεμαλδξνχπνιεο. Ζ επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ
Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ γηα ην ρχδελ θνξηίν ή ηα
θνξηία βαξχλεη ηελ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην πινίν πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα ζην ηεισλεηαθφ
έδαθνο ηεο Έλσζεο.
ηε κεηαθνξά ρχδελ θνξηίσλ, ην πξφζσπν πνπ ζα ελεξγήζεη σο δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ («ν κεηαθνξέαο»)
θαη επνκέλσο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, εμαξηάηαη απφ ηε
ζπκβαηηθή ζπκθσλία, δειαδή ην ζπκβαιιφκελν κέξνο. Γηα ηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ παξαδείγκαηνο, ε
εηαηξεία Ε ζχκθσλα κε ηελ ζπκβαηηθή ζπκθσλία, ζεσξείηαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ.
Σνπιάρηζηνλ 4 ψξεο πξηλ ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ν κεηαθνξέαο (εηαηξεία Ε), πξέπεη
λα ππνβάιιεη ή λα ππνβιεζεί αληί απηνχ απφ αληηπξφζσπν (πρ. ηνλ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ), ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ ζην Σεισλείν Αιεμαλδξνχπνιεο, γηα φια ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί
θνξησηηθή γηα ηε κεηαθνξά κε ην πινίν.
Ο κεηαθνξέαο (εηαηξεία Ε),
δηαζάθεζεο εηζφδνπ.

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπλνπηηθήο

Σν Σεισλείν Αιεμαλδξνχπνιεο άκεζα κε ηελ παξαιαβή, γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία Ε ειεθηξνληθά, ηνλ
MRN.
Σν Σεισλείν Αιεμαλδξνχπνιεο κε ηελ παξαιαβή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ δηελεξγεί αλάιπζε
θηλδχλνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλ.
(ΔΔ) 952/2013.
 Τπνβνιή γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Με ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ν κεηαθνξέαο (εηαηξεία Ε), πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην
ηεισλείν, γλσζηνπνίεζε άθημεο ηνπ πινίνπ (άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλ. (ΔΔ)
952/2013), ε νπνία πεξηιακβάλεη θαηάινγν φισλ ησλ αξηζκψλ αλαθνξάο θίλεζεο (MRNs) γηα φιεο ηηο
ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Δλαιιαθηηθά, ε γλσζηνπνίεζε άθημεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ―entry key‖. (Δπεηδή, ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, ζα
ππάξρνπλ ζπλήζσο πνιχ ιίγεο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ, πεξηζζφηεξν πηζαλφ είλαη ε εηαηξεία Ε ή ν
αληηπξφζσπφο ηεο λα επηιέμνπλ λα ππνβάιινπλ ηε γλσζηνπνίεζε άθημεο, ππφ ηε κνξθή θαηαιφγνπ φισλ
ησλ αξηζκψλ αλαθνξάο θίλεζεο γηα φιεο ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα φια ηα
θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη κε ην πινίν).
 Τπνβνιή Γεισηηθνχ- Γηαζάθεζεο γηα ζθνπνχο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο
Ο κεηαθνξέαο, γηα ην θνξηίν πνπ εθθνξηψλεηαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη πξνζθνκίδεηαη ζην Σεισλείν
ππνβάιιεη ειεθηξνληθά Γεισηηθφ – Γηαζάθεζε γηα πξνζσξηλή ελαπφζεζε (άξζξν 145 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλ. (ΔΔ) 952/2013). Σν Γεισηηθφ- Γηαζάθεζε γηα πξνζσξηλή ελαπφζεζε,
πεξηιακβάλεη ηνπο ΜRΝο ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ, πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί.
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Σα παξακέλνληα επί ηνπ πινίνπ εκπνξεχκαηα γηα εθθφξησζε ζηνλ επφκελν ιηκέλα ηεο Υαιθίδαο, δελ
πξνζθνκίδνληαη ζην Σεισλείν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
Γεισηηθφ - Γηαζάθεζε γηα πξνζσξηλή ελαπφζεζε.
ε πεξίπησζε εκπνξεπκάησλ ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη ζην Σεισλείν Αιεμαλδξνχπνιεο θαη γηα ηα νπνία
δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θάπνηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ην ηεισλείν πξέπεη λα απαηηήζεη
απφ ηνλ κεηαθνξέα, δει. ηελ εηαηξεία Ε, λα ππνβάιιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ άκεζα (εθαξκφδεηαη
ην άξζξν 139 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλ. (ΔΔ) 952/2013).
 Τπνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο
ε πεξίπησζε εθηξνπήο ηνπ πινίνπ ζε άιινλ ιηκέλα ζηε ρψξα καο πρ. ζηελ Καβάια, δελ απαηηείηαη ε
ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο (άξζξν 189 Δθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2447/2015).
Αλ ε εθηξνπή αθνξά έλα λέν ιηκέλα ζε έλα Κξάηνο Μέινο πνπ δελ έρεη δεισζεί ζηελ ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ, πρ. Βάξλα (Βνπιγαξία), ε εηαηξεία Ε, σο δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ, πξέπεη, ακέζσο κε
ηελ αιιαγή ηνπ δξνκνινγίνπ, λα γλσζηνπνηήζεη ηελ εθηξνπή ζην ηεισλείν Αιεμαλδξνχπνιεο,
ρξεζηκνπνηψληαο ην κήλπκα «αίηεκα εθηξνπήο» (άξζξν 189 Δθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2447/2015),
πξνθεηκέλνπ ην ηεισλείν ζηελ Βάξλα (πξαγκαηηθφ πξψην ηεισλείν εηζφδνπ) λα αλαγλσξίζεη φιεο ηηο
ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο Ε.
Σν ηεισλείν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ελεκεξψλεη ην ηεισλείν ζηε Βάξλα θαη δηαβηβάδεη ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα αλάιπζεο θηλδχλσλ.
Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά απφ ηελ απνδνρή ελφο αηηήκαηνο
εθηξνπήο απφ ην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ (Σεισλείν Αιεμαλδξνχπνιεο), πνπ έρεη δεισζεί ζηε ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο, δελ απαηηείηαη ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο
εηζφδνπ ζην ηεισλείν ζηε Βάξλα, νχηε ζε επφκελνπο ιηκέλεο ζηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε ην δξνκνιφγην ηνπ
πινίνπ.
Αλ ην πινίν, κεηά ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, πξνζεγγίζεη ζε έλαλ κε ελσζηαθφ ιηκέλα (πρ. κχξλε/Σνπξθία) θαη
ζηε ζπλέρεηα θαηαπιεχζεη ζηε Υαιθίδα, κηα λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην
Σεισλείν Υαιθίδαο. Ζ λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη λα θαιχπηεη φιν ην θνξηίν πνπ
κεηαθέξεηαη κε ην πινίν θαη φρη κφλν ην θνξηίν πνπ θνξηψζεθε ζηε κχξλε. Ζ επζχλε θαη νη δηαδηθαζίεο
γηα ηελ ππνβνιή απηήο ηεο λέαο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ παξακέλεη ε ίδηα φπσο πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζην Σεισλείν Αιεμαλδξνχπνιεο.
Σα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα εθθνξησζνχλ ζηε Υαιθίδα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν
άκεζα. Πξνο ηνχην ν κεηαθνξέαο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά Γεισηηθφ- Γηαζάθεζε γηα πξνζσξηλή ελαπφζεζε,
ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, κέζσ ησλ ΜRΝ- άξζξν 145
Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013.
4. Αεξνπνξηθή κεηαθνξά
4.1. Δληαίνο κεηαθνξέαο (single carrier)
Απηφ ην παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη πεξηγξάθεη πηζαλέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ
κεηαθνξέσλ θαη ησλ ηξίησλ κεξψλ, πρ. δηακεηαθνξείο θαη εηζαγσγείο.
Έλα αεξνζθάθνο, ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαθνξέα Α, αλαρσξεί απφ ηελ Νέα Τφξθε/ ΖΠΑ. Ο
κεηαθνξέαο Α θνξηψλεη ζην αεξνζθάθνο απνζηνιέο θνξηίσλ ζην αεξνδξφκην ηεο Νέαο Τφξθεο/JFK,
γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζε αεξνιηκέλεο ηεο Έλσζεο. Ο πξψηνο αεξνιηκέλαο πξνζέγγηζεο ηνπ
αεξνζθάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ν ΓΑΑ / Δι. Βεληδέινο. Σν δξνκνιφγην πηήζεο: Νέα
Τφξθε – Αζήλα - Λάξλαθα.
Ο κεηαθνξέαο Α εθδίδεη αεξνπνξηθέο θνξησηηθέο (master) ζηνπο θνξησηέο γηα απηέο ηηο απνζηνιέο γηα ηηο
νπνίεο ζπκκεηέρεη ζε ζχκβαζε. Ζ master αεξνπνξηθή θνξησηηθή είλαη ην κέζν αλαθνξάο ζε απηή ηελ
απνζηνιή θαη είλαη ε πξσηαξρηθή/θχξηα αλαθνξά γηα ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ κεηαθνξέα Α θαη ηνπ πειάηε
ηνπ.
Δπίζεο, ν κεηαθνξέαο Α εθδίδεη master αεξνπνξηθή θνξησηηθή ζε έλαλ δηακεηαθνξέα, ηελ εηαηξεία Ε, σο
πξάθηνξα νκαδνπνίεζεο θνξηίσλ (consolidator). Ζ εηαηξεία Ε ζα εθδψζεη ηηο δηθέο ηεο house θνξησηηθέο
ζηνπο πειάηεο ηεο πνπ κπνξεί λα είλαη εμαγσγείο, θνξησηέο ή δηακεηαθνξείο. Ζ house θνξησηηθή απνηειεί
ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Ε θαη ησλ πειαηψλ ηεο.
 Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
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Μία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ
κεηαθέξνληαη κε ην αεξνζθάθνο, ζην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ (Σεισλείν Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο). Ζ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ ζα παξακείλνπλ επί
ηνπ αεξνζθάθνπο θαη πξννξίδνληαη γηα εθθφξησζε ζηνλ αεξνιηκέλα ηεο Λάξλαθαο/Κχπξνο.
Ζ επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013 γηα ηελ ππνβνιή
ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ γηα φια ηα εκπνξεχκαηα, βαξχλεη ηνλ κεηαθνξέα (κεηαθνξέαο Α). Ζ
εηαηξεία Ε (δηακεηαθνξέαο), δελ ζεσξείηαη – γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο δηάηαμεο- κεηαθνξέαο.
Ζ εηαηξεία Α (κεηαθνξέαο), κπνξεί λα νξίζεη έλαλ αληηπξφζσπν λα ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ ζην φλνκά ηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο πρ. έλαλ πξάθηνξα επίγεηαο εμππεξέηεζεο (ground handling
agent).
Δπίζεο, ην άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013 νξίδεη φηη ν δηακεηαθνξέαο
(εηαηξεία Ε) κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ αληί ηεο εηαηξείαο Α. Όκσο, επεηδή ν
κεηαθνξέαο Α είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ηε λνκνζεζία λα επηβιέπεη/εμαζθαιίζεη φηη ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε
εηζφδνπ έρεη ππνβιεζεί, ε εηαηξεία Ε κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, αληί ηνπ
κεηαθνξέα Α, κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.
Ο κεηαθνξέαο Α πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην Σεισλείν Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο, ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο πξηλ
ηελ άθημε ηνπ αεξνζθάθνπο, ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε
ην αεξνζθάθνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη γηα ηελ εηαηξεία Ε.
Ο κεηαθνξέαο Α κπνξεί, σζηφζν, λα έρεη κία ξχζκηζε/ ζπκθσλία/δηαθαλνληζκφ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε
εηαηξεία Ε ππνβάιιεη ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα εθείλεο ηηο απνζηνιέο γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία
Ε έρεη εθδψζεη κία house αεξνπνξηθή θνξησηηθή. Δπεηδή φκσο ν κεηαθνξέαο Α είλαη ππνρξεσκέλνο λνκηθά
λα εμαζθαιίζεη φηη πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε ππνβνιή απφ ηελ εηαηξεία Ε, αληί ηνπ κεηαθνξέα Α, πξέπεη λα
γίλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κεηαθνξέα Α. Απηφ κπνξεί λα είλαη κέξνο κίαο ζπκβαηηθήο ξχζκηζεο
κεηαμχ ηνπ αεξνπνξηθνχ κεηαθνξέα θαη ηνπ δηακεηαθνξέα. Σν ηεισλείν Αεξνιηκέλα, ζην νπνίν
ππνβάιιεηαη ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ζεσξεί φηη απηή ε ζχκθσλε γλψκε είλαη ππαξθηή εθηφο θαη
αλ ππάξρεη έλδεημε πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία Ε αληί ηνπ κεηαθνξέα
Α, πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ κεηαθνξέα Α, θαη κία αλαθνξά ζηελ master
αεξνπνξηθή θνξησηηθή πνπ έρεη εθδνζεί γηα απηφλ απφ ηνλ κεηαθνξέα Α.
Ζ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ απφ ηελ εηαηξεία Ε θαζηζηά απηήλ ππεχζπλε γηα ην
πεξηερφκελν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο.
Σν Σεισλείν Αεξ/λα Δι. Βεληδέινο ακέζσο κε ηε ιήςε, γλσζηνπνηεί ζηνλ ππνβάιινληα, ειεθηξνληθά, ηνλ
αξηζκφ αλαθνξάο θίλεζεο (MRN).
Γηα ηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία Ε, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN
απνζηέιιεηαη, επίζεο ειεθηξνληθά, θαη ζηνλ κεηαθνξέα Α, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη αλαγλσξηζηεί κε
ηνλ αξηζκφ EORI ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία Ε θαη είλαη
ζπλδεδεκέλνο ειεθηξνληθά κε ην ηεισλείν εηζφδνπ (ΗCISnet). Δάλ δελ ηζρχνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ν
δηακεηαθνξέαο, δειαδή ε εηαηξεία Ε, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ κεηαθνξέα ηνλ ΜRΝ ηεο ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθε ζην ηεισλείν απφ απηφλ.
Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN παξέρεη απφδεημε γηα ηνλ κεηαθνξέα Α φηη ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ έρεη
ππνβιεζεί θαη φηη νη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ
Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013, έρνπλ θαιπθζεί.
Όηαλ ν κεηαθνξέαο Α έρεη δεηήζεη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα ηνπ απνζηέιινπλ ηέηνηνπ είδνπο
γλσζηνπνηήζεηο, γλσζηνπνηείηαη, επίζεο ειεθηξνληθά, θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πνπ ηπρφλ
πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία Ε ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κεηαθνξέαο
έρεη αλαγλσξηζηεί κε ηνλ αξηζκφ EORI ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ
εηαηξεία Ε θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο ειεθηξνληθά κε ην ηεισλείν ηεο εηζφδνπ. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο
ηξνπνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλεη κφλν δεδνκέλα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο δηαθαλνληζκνχο ηεο κεηαθνξάο.
Σν Σεισλείν Αεξ/λα Δι. Βεληδέινο ζα δηελεξγήζεη ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ γηα ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο
εηζφδνπ ακέζσο κε ηε ιήςε ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ)
952/2013.
 Τπνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο
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ηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηνπ αεξνζθάθνπο ζε έλαλ άιιν αεξνιηκέλα ηεο ρψξαο καο π.ρ. ζηνλ αεξνιηκέλα
Θεζζαινλίθεο, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο (άξζξν 189 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
2447/2015).
Δάλ ε εθηξνπή αθνξά έλαλ λέν πξψην αεξνιηκέλα ζε έλα Κξάηνο Μέινο πνπ δελ είρε δεισζεί ζηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, πρ. ζηηο Βξπμέιιεο, ν κεηαθνξέαο Α (ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ
κεηαθνξάο πνπ εηζέξρεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο) ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ πξέπεη, ακέζσο κε
ηελ αιιαγή ηνπ δξνκνινγίνπ, λα γλσζηνπνηήζεη ηελ εθηξνπή ζην ηεισλείν Αεξ/λα Δι. Βεληδέινο κε ηε
ρξήζε ηνπ κελχκαηνο «αίηεκα εθηξνπήο».
Σν «αίηεκα εθηξνπήο» πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο φπσο ζηελ γλσζηνπνίεζε άθημεο, δει. είηε ηα
ζηνηρεία «entry key» γηα ην αεξνζθάθνο ή θαηάινγν φισλ ησλ MRN γηα φιεο ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο
εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ κεηαθνξέα ή αληί ηνπ κεηαθνξέα γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ
κεηαθέξνληαη κε ην αεξνζθάθνο. Σν Σεισλείν Αεξ/λα Δι. Βεληδέινο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην πξαγκαηηθφ
πξψην ηεισλείν εηζφδνπ ζηηο Βξπμέιιεο θαη δηαβηβάδεη νπνηαδήπνηε ζεηηθά απνηειέζκαηα αλάιπζεο
θηλδχλσλ.
Δάλ φκσο ν αεξνιηκέλαο Βξπμειιψλ ήηαλ κηα πξνγξακκαηηζκέλε ζηάζε γηα ην αεξνζθάθνο (είρε δειαδή
δεισζεί ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ σο επφκελν ζεκείν εηζφδνπ ηεο Δ.Δ.), ηφηε δε ζα απαηηείην
ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο. Σν ηεισλείν ησλ Βξπμειιψλ έρεη ήδε ελεκεξσζεί απφ ην Σεισλείν ηνπ
αεξνιηκέλα ηεο Αζήλαο γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθά απνηειέζκαηα αλάιπζεο θηλδχλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ απνδνρή
ελφο αηηήκαηνο εθηξνπήο απφ ην ηεισλείν ηεο πξψηεο εηζφδνπ, φπσο απηφ δειψλεηαη ζηε ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εθηξνπήο, δελ απαηηείηαη ππνβνιή ζπλνπηηθήο
δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζην ηεισλείν ζηηο Βξπμέιιεο, θαζψο θαη ζε θάπνηνλ επφκελν αεξνιηκέλα ζηελ Έλσζε,
ζχκθσλα κε ην δξνκνιφγην πηήζεο, πρ. Λάξλαθα.
Χζηφζν, αλ ην αεξνζθάθνο κεηά ηε ζηάζε ζηηο Βξπμέιιεο θαη πξηλ ηελ πηήζε γηα ηε Λάξλαθα πξνζεγγίδεη
ζε έλαλ κε ελσζηαθφ αεξνιηκέλα (πρ. Κίεβν, Οπθξαλία), κηα λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη ζην ηεισλείν ηεο Λάξλαθαο. Ζ λέα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα
εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξεη ην αεξνζθάθνο θαη φρη κφλν ηα εκπνξεχκαηα πνπ θνξηψζεθαλ ζην Κίεβν. Ζ
επζχλε θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνβνιή απηήο ηεο λέαο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ παξακέλνπλ
ίδηεο, φπσο παξαπάλσ, γηα ηελ ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζην Σεισλείν Αεξ/λα Δι.
Βεληδέινο.
 Τπνβνιή γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Με ηελ άθημε ηνπ αεξνζθάθνπο ζηνλ Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ν κεηαθνξέαο (εηαηξεία Α) ή ν λφκηκνο
αληηπξφζσπφο ηνπ, πξέπεη, σο δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο, λα ππνβάιεη ζην Σεισλείν
Αεξ/λα Δι. Βεληδέινο γλσζηνπνίεζε άθημεο (άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ)
952/2013). Ζ γλσζηνπνίεζε άθημεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο θίλεζεο (MRN) ησλ
ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξεη ην
αεξνζθάθνο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Δλαιιαθηηθά, ε γλσζηνπνίεζε άθημεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ―entry key‖.
 Τπνβνιή Γεισηηθνχ- Γηαζάθεζεο Πξνζσξηλήο Δλαπφζεζεο
Όια ηα εκπνξεχκαηα πνπ εθθνξηψλνληαη ζηνλ Αεξ/λα Δι. Βεληδέινο πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζην
ηεισλείν θαη πξνο ηνχην ππνβάιιεηαη, ειεθηξνληθά, ην Γεισηηθφ- Γηαζάθεζε γηα πξνζσξηλή ελαπφζεζε.
Σν Γεισηηθφ- Γηαζάθεζε γηα πξνζσξηλή ελαπφζεζε, πεξηιακβάλεη ηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο θίλεζεο
(MRNs) ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ
εθθνξηψλνληαη θαη αλαθέξνληαη ζε απηφ.
Σα εκπνξεχκαηα πνπ παξακέλνπλ ζην αεξνζθάθνο πξνθεηκέλνπ λα εθθνξησζνχλ ζηνλ αεξνιηκέλα ηεο
Λάξλαθαο, δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζην ηεισλείν ηνπ Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο (άξζξν 139 ηνπ
Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013).
ηελ πεξίπησζε εκπνξεπκάησλ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην Σεισλείν Αεξ/λα Δι. Βεληδέινο γηα ηα νπνία δελ
έρεη ππνβιεζεί θακία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ην ηεισλείν απαηηεί απφ ηνλ κεηαθνξέα, δειαδή ηελ
εηαηξεία Α, λα ππνβάιιεη πάξαπηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα απηά ηα εκπνξεχκαηα (ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013).
4.2. χκβαζε κεηαμχ αεξνγξακκψλ (interline arrangement)
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Σν παξφλ ζελάξην εμεηάδεη ζπγθεθξηκέλα ηηο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ αεξνγξακκψλ. Σα
κέιε ηεο ΗΑΣΑ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιπκεξή δηαθαλνληζκφ/ξχζκηζε θπθινθνξίαο (Multilateral
Interline Traffic Agreements - MITA) γηα ηα θνξηία. ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο, νη αεξνγξακκέο
ρξεζηκνπνηνχλ έλα ηππνπνηεκέλν έγγξαθν κεηαθνξάο (ηελ αεξνπνξηθή θνξησηηθή) γηα λα κεηαθέξνπλ
θνξηίν κε δηάθνξνπο κεηαθνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα δξνκνιφγην πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ ζηνλ ηειηθφ
πξννξηζκφ ηνπο. Δηδηθφηεξα:
Ο κεηαθνξέαο Α δηαρεηξίδεηαη έλα αεξνζθάθνο κε αξηζκφ αλαγλψξηζεο πηήζεο ΑΑ1234 απφ ην
χδλευ ζηελ Αζήλα (αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο). Ο κεηαθνξέαο Α έρεη κηα ξχζκηζε αεξνγξακκψλ κε
ηνλ κεηαθνξέα Β. Γηα ζθνπνχο δεισηηθνχ, ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο πηήζεο ΑΑ1234 ηνπ κεηαθνξέα Α
ρξεζηκνπνηείηαη γηα φιεο ηηο απνζηνιέο ηνπ κεηαθνξέα Β.
ηελ πεξηγξαθφκελε ξχζκηζε αεξνγξακκψλ κεηαμχ ηνπ κεηαθνξέα Α θαη ηνπ κεηαθνξέα Β, ν κεηαθνξέαο
Α έρεη ηελ επζχλε λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ ππνβάιινληαη γηα φιεο ηηο
απνζηνιέο θνξηίσλ ηεο πηήζεο ΑΑ1234.
 Τπνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
Ο κεηαθνξέαο Α ζα ππνβάιιεη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ αεξνπνξηθέο θνξησηηθέο,
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζελάξην ηνπ «εληαίνπ κεηαθνξέα» (σο αλσηέξσ παξάγξαθνο 4.1).
Ο κεηαθνξέαο Β έρεη κηα ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία Ε (πρ. έλαλ δηακεηαθνξέα), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν
κεηαθνξέαο Β ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο ππνβνιήο ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ γηα εθείλεο ηηο
απνζηνιέο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδψζεη δηθέο ηνπ αεξνπνξηθέο θνξησηηθέο ζηελ εηαηξεία Ε. Ο αξηζκφο πηήζεο
πνπ παξέρεηαη ζηελ ππνβιεζείζα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ απφ ηνλ κεηαθνξέα Β ζα είλαη ΑΑ1234. Ο
κεηαθνξέαο Α παξακέλεη, σζηφζν, ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ γηα φιεο ηηο
απνζηνιέο θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηελ πηήζε ΑΑ1234.
Όηαλ κηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα Β αληί ηνπ κεηαθνξέα Α, ε
ππνβνιή απηήο ζα θαηαζηήζεη ηνλ κεηαθνξέα Β ππεχζπλν γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ
ζηνηρείσλ ηεο, αλαθνξηθά κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηεη.
Ο κεηαθνξέαο Β πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ
κεηαθνξέα Α. Σν ηεισλείν αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο, κε ηελ απνδνρή ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
γλσζηνπνηεί ειεθηξνληθά ζην κεηαθνξέα Β (ππνβάιισλ) ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο θίλεζεο (MRN). Ζ
γλσζηνπνίεζε ζα ζηέιλεηαη επίζεο ειεθηξνληθά θαη ζηνλ κεηαθνξέα Α, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
κεηαθνξέαο Α έρεη αλαγλσξηζηεί κε ηνλ EORI ηνπ ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ έρεη ππνβιεζεί
απφ ηνλ κεηαθνξέα Β θαη έρεη κηα ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε ην ICISnet.
Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN παξέρεη απφδεημε γηα ηνλ κεηαθνξέα Α φηη κία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
έρεη ππνβιεζεί.
Όηαλ ν κεηαθνξέαο Α έρεη δεηήζεη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα ηνπ απνζηέιινπλ ηέηνηνπ είδνπο
γλσζηνπνηήζεηο, γλσζηνπνηείηαη, επίζεο ειεθηξνληθά, θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πνπ ηπρφλ
πξαγκαηνπνηεί ν κεηαθνξέαο Β ζηελ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κεηαθνξέαο
έρεη αλαγλσξηζηεί κε ηνλ αξηζκφ EORI ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
κεηαθνξέα Β θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο ειεθηξνληθά κε ην ηεισλείν ηεο εηζφδνπ. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο
ηξνπνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλεη κφλν δεδνκέλα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο δηαθαλνληζκνχο ηεο κεηαθνξάο.
Σν Σεισλείν Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο ακέζσο κε ηελ απνδνρή ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηνλ κεηαθνξέα Α θαη ηνλ κεηαθνξέα Β, δηελεξγεί αλάιπζε θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013.
 Τπνβνιή γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Με ηελ άθημε ηνπ αεξνζθάθνπο ζηνλ αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο, ν κεηαθνξέαο Α ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ (πρ.
ν πξάθηνξαο επίγεηαο εμππεξέηεζεο - ground handling agent), σο δηαρεηξηζηήο ηνπ αεξνζθάθνπο, ππνβάιιεη
ζην Σεισλείν Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο γλσζηνπνίεζε άθημεο (άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ
Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013), πνπ πεξηέρεη θαηάινγν κε ηνπο MRN ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ κεηαθνξέα Α θαη ηνλ κεηαθνξέα Β. Δλαιιαθηηθά, ε γλσζηνπνίεζε άθημεο κπνξεί
λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ―entry key‖, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ ζπλνπηηθψλ
δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ γηα ηελ πηήζε ΑΑ1234.
Ζ δηαδηθαζία ηεο Γλσζηνπνίεζεο άθημεο, ηεο πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν θαη ηεο
πηζαλήο εθηξνπήο είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 4.1., ζην ζελάξην
«εληαίνο κεηαθνξέαο».
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4.3. πκθσλία θαηακεξηζκνχ ή λαχισζεο
Απηφ ην ζελάξην εμεηάδεη ζπγθεθξηκέλα ηηο ζπκθσλίεο/ξπζκίζεηο θαηακεξηζκνχ ή λαχισζεο. Δηδηθφηεξα:
Ο κεηαθνξέαο Α δηαρεηξίδεηαη έλα αεξνζθάθνο κε αξηζκφ αλαγλψξηζεο πηήζεο ΑΑ1234 απφ ηε
ηγθαπνχξε ζηελ Αζήλα (αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο). Ο κεηαθνξέαο Α έρεη κηα ζπκθσλία
θαηακεξηζκνχ (θνηλήο εθκεηάιιεπζεο) κε ηνλ κεηαθνξέα Β. Γηα ζθνπνχο δεισηηθνχ, ν αξηζκφο
αλαγλψξηζεο πηήζεο ηνπ κεηαθνξέα Β είλαη ΒΒ4567.
 Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ
ηελ πεξηγξαθφκελε ζπκθσλία θαηακεξηζκνχ κεηαμχ ηνπ κεηαθνξέα Α θαη κεηαθνξέα Β, ν κεηαθνξέαο Β
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα φιεο
ηηο απνζηνιέο θνξηίσλ κε ηελ πηήζε ΒΒ4567. Ο κεηαθνξέαο Α είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ
ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ γηα φιεο ηηο απνζηνιέο θνξηίσλ κε ηελ πηήζε ΑΑ1234.
Ο κεηαθνξέαο Β έρεη κηα ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία Ε, π.ρ. έλαλ δηακεηαθνξέα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε
εηαηξεία Ε αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ ππνβνιή φισλ ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ γηα
εθείλεο ηηο απνζηνιέο θνξηίσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδψζεη ηηο δηθέο ηεο House αεξνπνξηθέο θνξησηηθέο. Ο
αξηζκφο πηήζεο πνπ παξέρεηαη ζηηο ππνβιεζείζεο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ απφ ηελ εηαηξεία Ε ζα
είλαη ΒΒ4567. Ο κεηαθνξέαο Β παξακέλεη, σζηφζν, ππεχζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη φιεο νη απνζηνιέο
κε ηελ πηήζε ΒΒ4567 θαιχπηνληαη απφ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ.
Όηαλ κία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ δηακεηαθνξέα (εηαηξεία Ε) αληί ηνπ
κεηαθνξέα Β, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ κεηαθνξέα Β θαη ηνλ αξηζκφ ηεο
master αεξνπνξηθήο θνξησηηθήο πνπ έρεη εθδνζεί γηα απηφλ απφ ην κεηαθνξέα Β. Ζ ππνβνιή ηεο
ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ θαζηζηά ηελ εηαηξεία Ε, ππεχζπλε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ αλαθνξηθά κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ απηή θαιχπηεη.
Σν Σεισλείν Αεξ/λα Δι. Βεληδέινο κε ηελ απνδνρή θάζε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ θαη γλσζηνπνηεί
ειεθηξνληθά ζην πξφζσπν πνπ ηελ ππνβάιιεη ηνλ MRN.
Γηα ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ εηαηξεία Ε, γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά
ν αξηζκφο αλαθνξάο θίλεζεο (ΜRΝ) θαη ζηνλ κεηαθνξέα Β, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κεηαθνξέαο Β έρεη
αλαγλσξηζηεί κε ηνλ αξηζκφ EORI ζηηο ππνβιεζείζεο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ απφ ηελ εηαηξεία Ε
θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο ειεθηξνληθά κε ην ηεισλείν (κέζσ ICISnet).
Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ MRN παξέρεη απφδεημε γηα ηνλ κεηαθνξέα Β φηη κία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ
έρεη ππνβιεζεί θαη φηη νη ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξν 127 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013
έρνπλ εθπιεξσζεί.
Όηαλ ν κεηαθνξέαο Β έρεη ππνβάιιεη αίηεζε ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα ιακβάλεη ηέηνηεο γλσζηνπνηήζεηο,
ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηακεηαθνξέαο, ε εηαηξεία Ε, επηθέξεη ηξνπνπνίεζε ζηηο
ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ν κεηαθνξέαο Β έρεη αλαγλσξηζηεί κε ηνλ αξηζκφ EORI
ζηηο ππνβιεζείζεο απφ ηελ εηαηξεία Ε ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο ειεθηξνληθά
κε ην ηεισλείν ζηνλ Αεξ/λα ηεο Αζήλαο. Ζ γλσζηνπνίεζε ηξνπνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηα δεδνκέλα
πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηε ζπκθσλία/ξχζκηζε κεηαθνξάο.
Σν Σεισλείν Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο δηελεξγεί ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ κε βάζε ηηο ζπλνπηηθέο
δηαζαθήζεηο εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ κεηαθνξέα Α, ηνλ κεηαθνξέα Β θαη ηελ εηαηξεία Ε ακέζσο
κε ηε ιήςε ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013.
 Τπνβνιή γλσζηνπνίεζεο άθημεο
Καηά ηελ άθημε ηνπ αεξνζθάθνπο ζηνλ αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο, ν κεηαθνξέαο Α, σο δηαρεηξηζηήο ηνπ
ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ, ππνβάιιεη γλσζηνπνίεζε άθημεο ζην Σεισλείν Αεξ/λα
Δι. Βεληδέινο (άξζξν 133 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΔ) 952/2013).
Ζ Γλσζηνπνίεζε άθημεο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηελ
αλαγλψξηζε φισλ ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα φιν ην θνξηίν πνπ νη
κεηαθνξείο Α θαη Β έρνπλ ππφ κεηαθνξά ζην αεξνζθάθνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν κεηαθνξέαο Α ή
αληηπξφζσπφο ηνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη δχν «γλσζηνπνηήζεηο άθημεο» ζην Σεισλείν Αεξνιηκέλα «Δι.
Βεληδέινο», κηα γηα ηελ πηήζε κε αξηζκφ αλαγλψξηζεο ΑΑ1234 θαη κηα γηα ηελ πηήζε κε αξηζκφ
αλαγλψξηζεο ΒΒ4567. Κάζε γλσζηνπνίεζε άθημεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ MRN ησλ
ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε θάζε
πηήζε ή ελαιιαθηηθά, ε γλσζηνπνίεζε άθημεο ηα ζηνηρεία ηνπ ―entry key‖, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε πηήζε
(δειαδή γηα ΑΑ1234 θαη γηα ΒΒ4567) πνπ αθνξά ε ζπκθσλία ζπλεθκεηάιιεπζεο.
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Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν είλαη ε ίδηα κε εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 4.1., ζην ζελάξην «εληαίνο κεηαθνξέαο».
 Τπνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο
ηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηνπ αεξνζθάθνπο ζε άιινλ Διιεληθφ αεξνιηκέλα πρ. ζηνλ αεξνιηκέλα
Ζξαθιείνπ, δελ απαηηείηαη ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο.
Αλ ε εθηξνπή αθνξά ζε λέν πξψην αεξνιηκέλα, ζε έλα θξάηνο κέινο πνπ δελ ήηαλ δεισκέλν ζηελ
ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, π.ρ. Μηιάλν, ν κεηαθνξέαο Α (ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο
πνπ εηζέξρεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο) ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ εθηξνπή ζην
Σεισλείν Αεξνιηκέλα Δι. Βεληδέινο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ κελχκαηνο «αίηεκα εθηξνπήο» (άξζξν 189 ηνπ
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2447/2015).
ηελ πεξίπησζε απηή ν κεηαθνξέαο Α ή αληηπξφζσπφο ηνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη δχν «αηηήκαηα εθηξνπήο»
ζην Σεισλείν Αεξνιηκέλα «Δι. Βεληδέινο», έλα γηα ηελ πηήζε κε αξηζκφ αλαγλψξηζεο ΑΑ1234 θαη έλα γηα
ηελ πηήζε κε αξηζκφ αλαγλψξηζεο ΒΒ4567. Κάζε αίηεκα εθηξνπήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ
MRN ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ
κεηαθέξνληαη κε απηή ηελ πηήζε ή ελαιιαθηηθά, ε γλσζηνπνίεζε άθημεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα
ζηνηρεία ηνπ ―entry key‖. Σν ηεισλείν ηνπ αεξνιηκέλα «Δι. Βεληδέινο» ελεκεξψλεη ην ηεισλείν ζην Μηιάλν
θαη δηαβηβάδεη νπνηαδήπνηε ζεηηθά απνηειέζκαηα αλάιπζεο θηλδχλσλ.
Αλ, σζηφζν, ν αεξνιηκέλαο ζην Μηιάλν είλαη έλα πξνγξακκαηηζκέλν ζεκείν ζηάζεο γηα ην αεξνζθάθνο,
ηφηε δελ απαηηείηαη ππνβνιή αηηήκαηνο εθηξνπήο. Σν Σεισλείν ζην Μηιάλν έρεη ήδε ελεκεξσζεί απφ ην
Σεισλείν Αεξνιηκέλα «Δι. Βεληδέινο» γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθά απνηειέζκαηα αλάιπζεο θηλδχλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κία ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ απνδνρή
ελφο αηηήκαηνο εθηξνπήο απφ ην ηεισλείν ηεο πξψηεο εηζφδνπ φπσο απηφ δειψλεηαη ζηελ ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε εηζφδνπ.
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1.7 ΓΟΔ (Κ.Τ. & Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο απηνχ)
1.8 Γεληθή Γ/λζε Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Αλ. Σζφρα 16, 11521 Αζήλα)
2. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, 10671 Αζήλα)
3. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 7, 10671 Αζήλα)
4. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Σζηκηζθή 29, 54624 Θεζ/λίθε)
5. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο (Λνπδνβίθνπ 1 – Πι. Οδεζζνχ, 18531 Πεηξαηάο)
6. Γ..Δ.Β.Δ.Δ. – Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο (Καπνδηζηξίνπ 24,
10682 Αζήλα)
7. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Μεηξνπφιεσο 42, 10563 Αζήλα)
8. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 18, 10671 Αζήλα)
9. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Αξηζηνηέινπο 27, 54624 Θεζζαινλίθε)
10. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο (Καξαΐζθνπ 111, 18532 Πεηξαηάο)
11. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ 18510 Πεηξαηάο)
12. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (Καξαΐζθνπ 82, 18532 Πεηξαηάο)
13. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζελψλ-Πεηξαηψο (Σζακαδνχ 38, 18531 Πεηξαηάο)
14. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζ/λίθεο (Κνπληνπξηψηνπ 13, 54625 Θεζ/λίθε)
15. χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ .Δ.Β. (Ξελνθψληνο 5, 10557 Αζήλα)
16. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Αηηηθήο & Πεηξαηά (Ακεξηθήο 10, 10671 Αζήλα)
17. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 54625 Θεζ/λίθε)
18. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο & Κεληξ. Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ 4, 38221 Βφινο)
19. χλδεζκνο Θεζζαιηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (Μ.Αληχπα 2, 41222 Λάξηζα)
20. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ (Αγ. νθίαο 21 & Κφλδξνπ 3, Ν. Φπρηθφ)
21. χλδεζκνο Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ (Πι. Θεάηξνπ 24, 10552 Αζήλα)
22. ΟΦΑΔ-Οκνζπνλδία Φνξηεγψλ Απηνθηλεηηζηψλ Διιάδνο (Παηεζίσλ 351, 11141 Αζήλα)
23. Παλειιήλην πλδηθάην Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ (Π..Υ.Δ.Μ.) (Πεηξαηψο 4, 10431 Αζήλα)
24. χλδεζκνο Γηεζλψλ Γηακεηαθνξέσλ Διιάδνο (πγγξνχ 137, 11721 Ν.κχξλε)
25. Γηεζλήο Ναπηηθή Έλσζε (Κνινθνηξψλε 99, 18535 Πεηξαηάο)
26. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Αθηή Μηανχιε 85, 18538 Πεηξαηάο)
27. Παλειιήληνο χλδεζκνο Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ (Αθηή Μηανχιε 17-19, 18535 Πεηξαηάο)
28. χιινγνο Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ Θεζ/θεο (Βεληδέινπ 4, 54624 Θεζ/θε)
29. Παλειιήληνο χιινγνο Δθνδηαζηψλ Πινίσλ (Λνπδνβίθνπ 1, 18531 Πεηξαηάο)
30. Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηά ΟΛΠ (Αθηή Μηανχιε 10, 18538 Πεηξαηάο)
31. Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζ/λίθεο ΟΛΘ (Ληκάλη Θεζ/λίθεο, 54000 Θεζ/λίθε)
32. Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ ΟΛΖ ( Ληκάλη Ζξάθιεην Κξήηεο)
33. ΔΠ ΑΔ – ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά ΑΔ (ΔΜΠΟ Ν.Ηθφλην, 18863 Πέξακα)
34. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Μεηξνπφιεσο 12-14, 10562 Αζήλα)
35. Δκπνξεπκαηηθή Κνηλφηεηα Γ.Α.Α. (19004 πάηα)
36. Skyserv Handling Services (Γ.Α.Α., θηίξην 23, Σ.Κ. 19019 πάηα)
37. Goldair Handling (19004 πάηα)
38. EAT Cargo Terminal 4 (19004 πάηα)
39. Swissport – Freight Plus Hellas (19004 πάηα)
1.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

UPS Greece (19004 πάηα)
ΣΝΣ Greece (19004 πάηα)
FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 πάηα)
D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 πάηα)
χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (.Δ.Δ.Π.Δ.) (Ίσλνο Γξαγνχκε 46, 11528 Ηιίζηα)
Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (Ακεξηθήο 10, 10671 Αζήλα)
Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. (Υεηκάξξαο 8Α, 15125 Μαξνχζη)
MOTOR OIL (ΔΛΛΑ) Α.Δ.
α) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.
β) Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, 15124 Μαξνχζη)
Γ. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ

1. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θνπ Σ. Αιεμηάδε
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θνπ Γ. Πηηζηιή
3. Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ θαο Δηξ. Γηαινχξε
4. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ
5. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ- Σκήκα Γ’ Σεισλεηαθψλ Δθαξκνγψλ
6. Γ/λζεηο Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ, Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ θαη Σεισλεηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Καζεζηψησλ,
ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ, Ζιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ
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