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ΘΓΜΑ 

 

: 

 

 

Δηελαγςγή εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπςκ γηα ηε δαζμμιμγεηέα αλία. 

Με αθμνμή ενςηήμαηα Τειςκεηαθχκ ανπχκ ακαθμνηθά με ηε δηεκένγεηα εθ ηςκ οζηένςκ 

ειέγπςκ γηα ηεκ δαζμμιμγεηέα αλία, ζαξ γκςνίδμομε ηα αθυιμοζα: 

 

1. Η δηεκένγεηα εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπςκ απμζθμπεί ζηεκ επηβεβαίςζε ηεξ μνζήξ 

εθανμμγήξ ηεξ ηειςκεηαθήξ κμμμζεζίαξ θαη εηδηθυηενα ηεξ μνζήξ θαηαβμιήξ ηςκ 

δαζμχκ, ηςκ θυνςκ θαη άιιςκ επηβανφκζεςκ θαζυζμκ γηα ιυγμοξ δηεοθυιοκζεξ 

ημο εμπμνίμο θαη απιμφζηεοζεξ ηςκ δηαδηθαζηχκ, μη ηειςκεηαθμί έιεγπμη δεκ 

πναγμαημπμημφκηαη θαζ μιμθιενίακ  θαηά ηε ζηηγμή ημο ηειςκηζμμφ.  

 

2. Η αθνηβήξ πνμκηθή ζηηγμή ημο εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπμο μπμνεί κα πμηθίιιεη, 

ακάιμγα με ηηξ ανμμδηυηεηεξ ηςκ εθάζημηε ειεγθηηθχκ ανπχκ θαη ημ είδμξ ημο 

ειέγπμο . Έηζη, μπμνεί κα πναγμαημπμηείηαη είηε αμέζςξ μεηά ηεκ έθδμζε ηεξ 

άδεηαξ πανάδμζεξ, είηε ζε μεηαγεκέζηενμ ζηάδημ πμο θομαίκεηαη, απυ ιίγεξ μένεξ 

έςξ θαη θάπμηα έηε. 

 

3. Όπςξ είκαη γκςζηυ, ε δαζμμιμγεηέα αλία είκαη ε βάζε γηα ημκ θαζμνηζμυ ημο 

πμζμφ ηςκ ηειςκεηαθχκ δαζμχκ πμο πνέπεη κα πιενςζμφκ.  Οη δαζμμί  

οπμιμγίδμκηαη θονίςξ ζακ έκα πμζμζηυ επί ηεξ αλίαξ ηςκ εμπμνεομάηςκ (ad 

valorem). H δαζμμιμγεηέα αλία είκαη ζεμακηηθή γηαηί πνεζημμπμηείηαη θαη ςξ βάζε 

γηα ημκ οπμιμγηζμυ ημο ΦΠΑ. Γη’ αοηυ μ ζςζηυξ οπμιμγηζμυξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ 

αλίαξ έπεη ζμβανυ ακηίθηοπμ ζηεκ επηβμιή θαη είζπναλε ηυζμ ηςκ δαζμχκ υζμ θαη 

ζημκ ΦΠΑ. 
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4. Η δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εηζαγμμέκςκ εμπμνεομάηςκ πνέπεη κα είκαη  ε 

ζοκαιιαθηηθή αλία, δειαδή ε πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα γηα ηα 

εμπμνεφμαηα ηημή, υηακ πςιμφκηαη θαηά ηεκ ελαγςγή με πνμμνηζμυ ημ ηειςκεηαθυ 

έδαθμξ ηεξ Κμηκυηεηαξ (άνζνμ 29 ημο Κμηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Κχδηθα 

Κακ.2913/92). Όηακ ε ζοκαιιαθηηθή αλία δεκ είκαη δοκαηυκ κα πνεζημμπμηεζεί 

ηυηε εθανμυδμκηαη δεοηενεφμκηεξ μέζμδμη γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ 

αλίαξ (άνζνμ 30 ημο Κμηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Κχδηθα Κακ.2913/92) .  

 

5. Η με μνζή εθανμμγή ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ επηθένεη θηκδφκμοξ υπςξ: 

α. οπμηημμιυγεζε ηςκ εηζαγμμέκςκ εμπμνεομάηςκ 

β. πανάιεηρε πμζχκ πμο πνέπεη κα πνμζηεζμφκ ζηε δαζμμιμγεηέα αλία υπςξ 

δηθαηχμαηα αδείαξ, πνμμήζεηεξ, καφιε θαη έλμδα αζθάιηζεξ θηι. 

γ. οπενηημμιυγεζε ηςκ εηζαγμμέκςκ εμπμνεομάηςκ (ππ ακ επηβάιιεηαη δαζμυξ 

ακηηκηάμπηκγθ ζε είδε θάης απυ μηα θαζμνηζμέκε αλία, ή θάπμηα αγνμηηθά 

πνμσυκηα μπμνεί ακ οπενηημμιμγμφκηαη κα απμθεφγμοκ κα πιενχκμοκ 

ορειυηενμοξ δαζμμφξ θιπ) 

δ. οπενηημμιυγεζε ηςκ ελαγμμέκςκ εμπμνεομάηςκ (ππ γηα επηζηνμθή ΦΠΑ, 

επηζηνεπηέα είδε θιπ) 

 

6. Καηά ηεκ δηεκένγεηα ημο ειέγπμο : 

 

 Μηα ζεηνά δηαθμνεηηθχκ ηειςκεηαθχκ δηαζαθήζεςκ πνέπεη κα ζογθνηζμφκ μεηαλφ 

ημοξ γηα κα ελαθνηβςζεί εάκ οπάνπμοκ δηαθμνεηηθέξ δειςζείζεξ ηημέξ γηα ημ ίδημ 

πνμσυκ. Γάκ οπάνπμοκ ζεμακηηθέξ δηαθμνέξ μπμνεί κα οπμδειχκμοκ ηεκ φπανλε 

παναηοπηχκ ζηεκ δαζμμιμγεηέα αλία πμο δειχκεηαη θαη ζηεκ πενίπηςζε αοηή μ 

έιεγπμξ πνμβαίκεη ζε πεναηηένς δηενεφκεζε ηεξ οπυζεζεξ. 

 

 Πναγμαημπμηείηαη ζφγθνηζε: 

 Τεξ πνάγμαηη πιενςζείζαξ ή πιενςηέαξ ηημήξ επηιεγμέκςκ θςδηθχκ με ηε 

μέζε ηημή αοηχκ απυ ημ πιενμθμνηαθυ ζφζηεμα ηςκ ηειςκείςκ  

 Τεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ μμμεηδχκ πνμσυκηςκ πμο αγμνάζηεθακ απυ 

δηαθμνεηηθμφξ πνμμεζεοηέξ απυ ημκ ίδημ εηζαγςγέα 

 Τεξ δειςζείζαξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ με ηεκ ηημή πχιεζεξ ζημ εζςηενηθυ 

ηεξ πχναξ ή ηεκ αλία ηςκ μμμεηδχκ πνμσυκηςκ  

 

7. Ο ειεγθηήξ πνέπεη κα λεθηκήζεη θαζμνίδμκηαξ πμηα μέζμδμ πνμζδημνηζμμφ ηεξ 

δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζα πνεζημμπμηήζεη, εάκ αοηή είκαη ε ζςζηή μέζμδμξ θαη εάκ 

υιεξ μη παναθάης πνμζζήθεξ θαη μη πνμζανμμγέξ έπμοκ ζομπενηιεθζεί ζηεκ 

δειςζείζα δαζμμιμγεηέα αλία. 

8. Γηα κα θαζμνηζηεί ε δοκαηόηεηα εθανμμγήξ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ μ 

ειεγθηήξ πνέπεη κα βεβαηςζεί υηη πιενμφκηαη υιεξ μη πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ 

πνήζε ηεξ . 
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Θα πνέπεη κα ειέγλεη εάκ: 

 Η ζοκαιιαθηηθή αλία αθμνά πχιεζε ε μπμία έπεη ζακ ηειηθυ απμδέθηε πχνα ηεξ 

Γονςπασθήξ Έκςζεξ. 

 Δεκ οπάνπμοκ πενημνηζμμί ζηεκ πνεζημμπμίεζε ηςκ εμπμνεομάηςκ, άιιςκ απυ 

αοηά πμο εηζήπζεζακ 

 Ο αγμναζηήξ θαη μ πςιεηήξ δεκ ζοκδέμκηαη μεηαλφ ημοξ θαη εάκ ζοκδέμκηαη αοηή 

ε ζπέζε δεκ έπεη επενεάζεη ηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή. 

 

Μηα ζπέζε μεηαλφ πνμμεζεοηή θαη αγμναζηή θαζμνίδεηαη με βάζε ημ Κμηκμηηθυ δίθαημ 

θαη μπμνεί κα θαηεγμνημπμηεζεί ζε δφμ μμάδεξ: 

1. Μηα ζπέζε ελαηηίαξ μηα πνμζςπηθήξ  ζπέζεξ (άνζνμ 143 1 α,β,γ θαη ζ ηςκ 

εθανμμζηηθχκ δηαηάλεςκ ημο Κμηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Κχδηθα , θακ.2454/93). 

2. Μηα εμπμνηθή ζπέζε μεηαλφ ζοκδευμεκςκ επηπεηνήζεςκ (άνζνμ 143 1 δ ηςκ 

εθανμμζηηθχκ δηαηάλεςκ ημο Κμηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Κχδηθα). 

 

Ο ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα απμδείλεη εάκ οπάνπεη ζπέζε θαη εάκ οπάνπμοκ αμθηβμιίεξ 

ζπεηηθά με ηεκ εγθονυηεηα θαη ηεκ αθνίβεηα ηςκ πιενμθμνηχκ ζηηξ δηαζαθήζεηξ 

εηζαγςγήξ. Αοηέξ μη αμθηβμιίεξ μπμνμφκ κα πνμθφρμοκ απυ ηα μκυμαηα ημο πςιεηή θαη 

ημο αγμναζηή ή απυ δηάθμνα έγγναθα υπςξ ε έθζεζε ειέγπμο (ππ μνθςηχκ ιμγηζηχκ, 

εζςηενηθμφ ειέγπμο θιπ) , μη ηζμιμγηζμμί, ημ απυζπαζμα απυ ημ μεηνχμ ηςκ εηαηνεηχκ, 

ηα ζομβυιαηα εηαηνηθήξ ζπέζεξ ή απυ πιενμθμνίεξ ζημ δηαδίθηομ. 

Γάκ οπάνπεη μηα ζπέζε, ζα πνέπεη κα ειέγλεη εάκ ε ζοκαιιαθηηθή αλία πμο δειχζεθε 

ζηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ μπμνεί κα γίκεη απμδεθηή ή οπάνπμοκ εκδείλεηξ υηη έπεη 

επενεαζζεί απυ αοηή ηε ζπέζε. Υπάνπμοκ μενηθά γεγμκυηα πμο οπμδειχκμοκ υηη ε 

ζπέζε μεηαλφ ηςκ θμνέςκ έπεη επενεάζεη ηεκ ηημή, υπςξ: 

 Η ηημή ηςκ εμπμνεομάηςκ είκαη παμειυηενε ή ορειυηενε απυ ηεκ ηημή εκυξ 

ακελάνηεημο αγμναζηή θάης απυ ηηξ ίδηεξ ζοκζήθεξ 

 Ο πςιεηήξ παναηηείηαη απυ πιενςμέξ απυ ημκ εηζαγςγέα ακ θαη δηθαημφηαη κα 

εηζπνάλεη αοηέξ ηηξ πιενςμέξ 

 Σομθςκεμέκεξ ηημέξ μεηαλφ ηςκ εηαηνεηχκ (έιεγπμξ ζομβμιαίςκ) 

 Οη πιενςμέξ μεηαλφ ημο πνμμεζεοηή θαη ημο ζοκδευμεκμο εηζαγςγέα έπμοκ 

αολεζεί εθ ηςκ οζηένςκ (με ηεκ έθδμζε εκυξ πνεςζηηθμφ ή πηζηςηηθμφ 

ζεμεηχμαημξ ή εκυξ ζομπιενςμαηηθμφ ηημμιμγίμο) ή οπάνπμοκ πενημδηθέξ 

ακηηζηαζμηζηηθέξ πιενςμέξ 

 

Γάκ μ ειεγθηήξ δεκ μπμνεί κα θάκεη απμδεθηή ηεκ «ζοκαιιαθηηθή αλία», πνέπεη κα δχζεη 

μηα ιμγηθή εοθαηνία ζημκ πςιεηή κα απμδείλεη υηη ε ηημή δεκ έπεη επενεαζηεί απυ αοηή 

ηε ζπέζε (άνζνμ 29 2 (β) ημο Κμηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Κχδηθα). Όηακ μ εηζαγςγέαξ δεκ 

μπμνεί κα απμδείλεη υηη ε ηημή δεκ έπεη επενεαζζεί απυ ηε ζπέζε ημοξ αοηή, ε 

δαζμμιμγεηέα αλία πνέπεη κα θαζμνηζηεί με μηα άιιε μέζμδμ πνμζδημνηζμμφ ηεξ αλίαξ 

(άνζνμ 30 (2) α,β,γ,δ ημο Κμηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Κχδηθα 2913/92) ή απυ ηεκ μέζμδμ 

πμο πνμθφπηεη ζφμθςκα με ημ άνζνμ 31 ημο Κμηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Κχδηθα 2913/92. 
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9. Γηα κα επηβεβαηώκεηαη  όηη έπεη δειωζεί μνζώξ ε πνάγμαηη πιενωζείζα ή 

πιενωηέα ηημή μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα μπμνεί: 

 Να ζογθνίκεη ηεκ αλία θαη ημ κυμηζμα ηςκ ζοκμδεοηηθχκ ηημμιμγίςκ αγμνάξ με 

αοηά πμο δειχζεθακ ζημ ηειςκείμ 

 Να ειέγλεη ακ ε αλία πμο εμθακίδεηαη ζημ ζοκμδεοηηθυ ηημμιυγημ αγμνάξ είκαη 

ζφμθςκμ με ηηξ παναγγειίεξ αγμνάξ, ηα ζομβυιαηα, ηα παναζηαηηθά ζημηπεία 

 Να ζογθνίκεη ημοξ υνμοξ πανάδμζεξ ζηα ηημμιυγηα με ηα έλμδα θυνηςζεξ πμο 

δειχζεθακ ζημ ηειςκείμ θαη ηα θμνηςηηθά έγγναθα 

 Να δηαπηζηχζεη εάκ οπήνπακ έλμδα αζθάιεηαξ πμο είπακ ζπέζε με ηηξ ζοκαιιαγέξ 

θαη εάκ αοηά πνμζηέζεθακ ζηεκ δειςζείζα δαζμμιμγεηέα αλία 

 Να ζογθνίκεη ηηξ εγγναθέξ ζημοξ ιμγανηαζμμφξ με ηηξ ηημέξ ηςκ ηημμιμγίςκ πμο 

δειχζεθακ θαη κα ειέγλεη υηη δεκ οπάνπεη «δηπιή ηημμιυγεζε» 

 Να ζογθνίκεη ηηξ ηημέξ ηςκ ηημμιμγίςκ ζηεκ δηαζάθεζε με ηηξ εγγναθέξ πμο 

έγηκακ απυ ημκ εηζαγςγέα ζημ υκμμα ημο πνμμεζεοηή 

 Να ειέγλεη εάκ θάπμηεξ πνμζζήθεξ πμο ηημμιμγμφκηαη λεπςνηζηά, έπμοκ ιεθζεί 

οπυρε, υπςξ έλμδα πμζμζηχζεςκ, μεηαγεκέζηενεξ μεηχζεηξ ή αολήζεηξ ηημχκ, 

ειαηηςμαηηθά, δηαθμνέξ πμζυηεηαξ, απχιεηεξ, δεμηέξ απυ ηε μεηαθμνά ή 

πιενςμέξ εγγοήζεςκ  

 Να επηβεβαηχζεη ηεκ ηημή με ηηξ πιενςμέξ πμο έγηκακ ζημκ πνμμεζεοηή 

 Σε πενίπηςζε πμο ε αλία μηαξ πνμγεκέζηενεξ πχιεζεξ έπεη δειςζεί ζακ 

δαζμμιμγεηέα αλία, μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη μεηαλφ άιιςκ κα εκημπίζεη ζηεκ 

αιοζίδα ημο εθμδηαζμμφ: 

 Τα εμπιεθυμεκα μένε υπςξ παναγςγμί, έμπμνμη, πςιεηέξ, μεηαθμνείξ θιπ 

 Τηξ μδμφξ μεηαθμνάξ 

 Τμοξ υνμοξ ζοκαιιαγχκ υπςξ ζομβυιαηα, παναγγειίεξ, ζομθςκίεξ, 

ηημμιυγηα θιπ θαη κα επηβεβαηχζεη εάκ μη κυμημεξ πνμζζήθεξ (ππ. 

Δηθαηχμαηα αδείαξ θιπ)  έπμοκ οπμιμγηζζεί θαη ζομπενηιεθζεί μνζχξ. 

Η εγθονυηεηα ηεξ αλίαξ μηαξ πνμγεκέζηενεξ πχιεζεξ (άνζνμ 147 ηςκ δηαηάλεςκ ημο 

Κμηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Κχδηθα Κακ.2454/93) πνέπεη κα ακαιοζεί θονίςξ υηακ υια ηα 

μένε ηεξ αιοζίδαξ είκαη ζοκδευμεκα μένε, επεηδή αοηυ μπμνεί κα έπεη επενεάζεη ηεκ 

δειςζείζα δαζμμιμγεηέα αλία χζηε κα πιενςζμφκ ιηγυηενμη δαζμμί. 

Σε αοηή ηεκ πενίπηςζε είκαη ζεμακηηθυ κα ζεμεηςζεί υηη μ ειεγθηήξ μπμνεί κα δεηήζεη 

ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ έηζη χζηε κα ανζμφκ μη αμθηβμιίεξ ςξ πνμξ ηεκ 

εγθονυηεηα ηεξ δειςζείζαξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, αθυμα θαη μέζς ηεξ πνεζημμπμίεζεξ 

ηεξ δηαδηθαζίαξ ηεξ αμμηβαίαξ δημηθεηηθήξ ζοκδνμμήξ .  

Γάκ μη αμθηβμιίεξ παναμέκμοκ, μπμνεί κα ανκεζεί ηεκ εθανμμγή ηεξ μεζυδμο ηεξ 

ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ. 

 

10. Γηα κα θαζμνηζηεί ε ύπανλε ζομπιενωμαηηθώκ πνεώζεωκ ζηεκ πνάγμαηη 

πιενωζείζα ή πιενωηέα ηημή μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα ειέγλεη εάκ: 

 Απαηηείηαη μηα πνμζζήθε  

 Η αλία ηεξ πνμζζήθεξ είκαη ζςζηή 

 Κάζε θαηακμμή πνυζζεηςκ δαπακχκ είκαη ζςζηή 

 

ΑΔΑ: 6Α4ΜΗ-48Ρ



5 
 

Γηα κα μπμνέζεη κα ειέγλεη ηα παναπάκς ζημηπεία, μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα ελεηάζεη ηα 

έγγναθα υπςξ ημκ ηζμιμγηζμυ, ημοξ ιμγανηαζμμφξ, ηα ζομβυιαηα θαη ηηξ ζομθςκίεξ, ηα 

ζομβυιαηα πνμμεζεηχκ, ηηξ ζομθςκίεξ αδεηχκ, ηηξ παναγγειίεξ αγμνχκ θαη άιια 

έγγναθα, ηημμιυγηα ( ηημμιυγηα πνμμεζεηχκ, ηημμιυγηα αγμνάξ, δηαβηβαζζέκηα ηημμιυγηα), 

έγγναθα γηα ημ καφιμ, ηειςκεηαθά έγγναθα θαη δηαζαθήζεηξ εηζαγςγήξ πμο δειχκμοκ ηε 

δαζμμιμγεηέα αλία, αιιειμγναθία, θιπ.  

Γπηπιέμκ μ ειεγθηήξ μπμνεί κα  πνμβεί ζε έιεγπμ ηςκ Λμγανηαζμχκ πμο έπμοκ ζπέζε με 

δηθαηχμαηα αδείαξ (royalties) , πνμμήζεηεξ, ζομβυιαηα παναγςγήξ (ππ ελςηενηθχκ 

ακαζέζεςκ), δαπάκεξ γηα ηα μεπακήμαηα, έλμδα ένεοκαξ θαη ακάπηολεξ θαη ηα πανυμμηα. 

Αθυμα, ζα ήηακ πνήζημμ κα ειέγλεη εάκ οπήνπακ δηαζαθήζεηξ ελαγςγήξ έηζη χζηε κα 

ειέγλεη εάκ μενηθά είδε ( ενγαιεία , ζπέδηα θιπ) δυζεθακ δςνεάκ ή ζε μεηςμέκε ηημή 

άμεζα ή έμμεζα απυ ημκ αγμναζηή ζε ζπέζε με ηα εηζαγυμεκα είδε.  

Οη πνμζζήθεξ ακαθένμκηαη ζε ζημηπεία πμο έπμοκ ζπέζε με ηα παναθάης : 

1. Με είδε θαη οπενεζίεξ πμο πανέπμκηαη απυ ημκ αγμναζηή 

a. Πνμμήζεηεξ θαη μεζηηηθά με ελαίνεζε ηηξ πνμμήζεηεξ αγμνάξ 

β.   ηα έλμδα ηςκ θμκηέηκεν ηα μπμία, γηα ηειςκεηαθμφξ ζθμπμφξ, 

ακηημεηςπίδμκηαη ζακ ζφκμιμ με ηα εκ ιυγς εμπμνεφμαηα 

γ.   ηα έλμδα ζοζθεοαζίαξ, είηε γηα ενγαζία ή γηα οιηθά 

δ.   οιηθά, ζοζηαηηθά, μένε θαη πανυμμηα ζημηπεία πμο έπμοκ εκζςμαηςζεί ζηα 

εηζαγυμεκα εμπμνεφμαηα  

ε.  ενγαιεία, μήηνεξ, θαιμφπηα θαη πανυμμηα είδε πμο πνεζημμπμημφκηαη θαηά ηεκ 

παναγςγή ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ  

ζη.  οιηθά πμο θαηακαιχκμκηαη γηα ηεκ παναγςγή ηςκ εηζαγυμεκςκ εηδχκ (ππ 

ιηπακηηθά) 

δ.    μεπακηθή, ακάπηολε, ηέπκε, ενγαζίεξ ζπεδηαζμμφ,  ζπέδηα θαη ζθίηζα πμο 

δηελάγμκηαη εθηυξ ηεξ Κμηκυηεηαξ θαη είκαη ακαγθαία γηα ηεκ παναγςγή ηςκ 

εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ (πκεομαηηθά δηθαηχμαηα)    

2. Με δηθαηχμαηα αδείαξ (royalties) 

Καζμνηζηηθυ ζημηπείμ γηα ηεκ θαηεγμνημπμίεζε μηαξ πιενςμήξ ζακ δηθαηχμαηα 

αδείαξ (Royalties) δεκ είκαη μ παναθηενηζμυξ ζακ δηθαηχμαηα αδείαξ αιιά μ 

ζθμπυξ ηεξ πιενςμήξ. Τα δηθαηχμαηα αδείαξ (royalties) πιενχκμκηαη γηα ηε 

πνήζε μνηζμέκςκ πκεομαηηθχκ δηθαηςμάηςκ  (θαη αγαζχκ ή ηεπκμιμγίαξ) θαη 

μπμνμφκ, μεηαλφ άιιςκ, κα θαιφπημοκ πιενςμέξ γηα ηα δηπιχμαηα εονεζηηεπκίαξ, 

εμπμνηθχκ ζεμάηςκ θαη πκεομαηηθχκ δηθαηςμάηςκ. 

 

Τα δηθαηχμαηα αδείαξ (royalties) ιαμβάκμκηαη οπυρε γηα ηεκ δαζμμιμγεηέα αλία 

εάκ πιενμφκηαη δφμ πνμτπμζέζεηξ: 

 Η πιενςμή ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ (royalties) ζπεηίδεηαη με ηα οπυ 

εθηίμεζε εμπμνεφμαηα 

 Η πιενςμή ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ (royalties) απμηειεί υνμ γηα ηεκ 

πχιεζε ηςκ εμπμνεομάηςκ αοηχκ. 

Όζμκ αθμνά ηεκ πιενςμή εκυξ δηθαηχμαημξ αδείαξ (royalties) ζε ζπέζε με ημ 

δηθαίςμα πνήζεξ εκυξ εμπμνηθμφ ζήμαημξ , ηνεηξ πνυζζεηεξ απαηηήζεηξ πνέπεη κα 

πιενμφκηαη  υπςξ αοηέξ πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 159 ηςκ 

δηαηάλεςκ εθανμμγήξ ημο ΚΤΚ, Κακ. 2454/93). 
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Καηά ζοκέπεηα, ζε έκακ έιεγπμ είκαη ζεμακηηθυ μ ειεγθηήξ κα ενεοκά γηα ηεκ 

άδεηα πνήζεξ  ε μπμία ζοκήζςξ θαζμνίδεη ιεπημμενχξ ημ αδεημδμημφμεκμ πνμσυκ, 

ηε θφζε ηςκ δηθαηςμάηςκ πμο έπμοκ ακαηεζεί θαη ηεκ ηεπκμγκςζία πμο 

πανέπεηαη, ηηξ εοζφκεξ ημο δηθαημπανυπμο θαη ημο δηθαημδυπμο, θαη ηηξ μεζυδμοξ 

οπμιμγηζμμφ θαη πιενςμήξ ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ (royalties)  ή ηειχκ αδείαξ.  

Η πιενςμή ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ είκαη μενηθέξ θμνέξ δφζθμιμ κα ακηπκεοζμφκ 

γηαηί μπμνμφκ : 

 Να ηημμιμγμφκηαη δηαθμνεηηθά απυ ηηξ ζοκαιιαγέξ ηςκ εμπμνεομάηςκ 

αγμνάξ  

 Να οπμιμγίδμκηαη ζακ έκαξ μέζμξ υνμξ ηςκ εηήζηςκ πςιήζεςκ 

 κα θαηαηάζζμκηαη ιακζαζμέκα ζακ «πνμμήζεηεξ» ή «πνμμήζεηεξ αγμνάξ» 

 κα πιενχκμκηαη ζε έκα μηθμκμμηθυ θμνέα πμο είκαη δηαθμνεηηθυξ απυ ημκ 

πνμμεζεοηή ηςκ εμπμνεομάηςκ. 

Σηηξ παναπάκς πενηπηχζεηξ είκαη πηζακυ ημ πιενςηέμ πμζυ κα μεκ 

παναθηενίδεηαη ζακ δηθαηχμαηα αδείαξ θαη κα μεκ θαηαγνάθεηαη ζημ ζςζηυ 

Λμγανηαζμυ πμο αθμνά ηα δηθαηχμαηα αδείαξ. 

 

Θα πνέπεη μ ειεγθηήξ κα θμηηάεη ημκ Ιζμιμγηζμυ γηα κα εκημπίζεη ημοξ 

δηαθμνεηηθμφξ Λμγανηαζμμφξ ζημοξ μπμίμοξ ηα δηθαηχμαηα αδείαξ μπμνεί κα 

θαηαγναθμφκ. Γηα πανάδεηγμα, μ θμνέαξ μπμνεί κα ζομπενηιάβεη αοηυ ημ πμζυ ζε 

έκα γεκηθυ ιμγανηαζμυ με ηεκ μκμμαζία «Γλαγμνέξ» , «Λμγανηαζμμί γηα πιενςμή», 

«Γίδε», «Πνμμεζεοηέξ», «Έλμδα ηςκ Αγαζχκ», θιπ. 

 

Οη ιεπημμένεηεξ αοηχκ ηςκ πμζχκ μπμνμφκ πηζακχξ κα βνεζμφκ ζηεκ απμηίμεζε 

ηςκ απμζεμάηςκ ( δεμημονγία ηεξ αλίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ζε απυζεμα).  Ο ειεγθηήξ 

πνέπεη κα πνμζδημνίδεη ηε θφζε αοηήξ ηεξ πιενςμήξ, γηα πανάδεηγμα, δεηχκηαξ 

ημοξ ηα ζομβυιαηα αγμνάξ με ημκ πνμμεζεοηή. 

 

Ο ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα ειέγπεη ηα πνμσυκηα/ πηζηςηέξ ημο Καζμιηθμφ ηεξ 

εηαηνείαξ γηα κα ελαθνηβχζεη εάκ πενηέπεη ηα πμζά πμο θαηαβάιιμκηαη ζε 

πνμμεζεοηέξ απυ ηνίηεξ πχνεξ μη μπμίεξ δεκ είπακ θαηαγναθεί ζημ ιμγανηαζμυ 

«Απμθηήζεηξ απυ ηνίηεξ πχνεξ". 

 

3. Η αλία απυ μπμημδήπμηε μένμξ ημο πνμσυκημξ θάζε μεηαγεκέζηενεξ 

μεηαπχιεζεξ, μεηαβίβαζεξ ή πνεζημμπμίεζεξ ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ 

πμο πενηένπεηαη άμεζα ή έμμεζα ζημκ πςιεηή. 

 

4. Έλμδα μεηαθμνάξ 

Τα έλμδα μεηαθμνάξ θαζχξ θαη έλμδα θυνηςζεξ θαη ενγαζηχκ ηςκ εηζαγυμεκςκ 

εμπμνεομάηςκ μέπνη ημκ ηυπμ εηζυδμο ζημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Κμηκυηεηαξ, 

πνέπεη κα πνμζηεζμφκ ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα, ακ - ζφμθςκα με 

ηε ζομθςκεζείζα πνμζεζμία πανάδμζεξ (Incoterms) - δεκ ζομπενηιαμβάκμκηαη 

ήδε ζηεκ αλία ημο ηημμιμγίμο.  
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5. Έλμδα αζθάιηζεξ 

Τα έλμδα γηα θάζε αζθάιεηα μεηαθμνάξ πνέπεη κα πνμζηίζεκηαη ζηεκ πνάγμαηη 

πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή υζμκ αθμνά ηα έλμδα πμο πνάγμαηη πνμθφπημοκ θαη 

πνέπεη κα θαηαβιεζμφκ επηπιέμκ απυ ημκ αγμναζηή. Έπμοκ κυεμα γηα ηεκ 

δαζμμιμγεηέα αλία, εθυζμκ δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή 

πιενςηέα ηημή. 

Η ζοκμιηθή πνέςζε αζθάιηζεξ ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ πνέπεη κα 

πνμζηεζεί, εθηυξ ακ μ εκδηαθενυμεκμξ μπμνεί κα πανέπεη αληυπηζηεξ απμδείλεηξ 

γηα ημ πμζυ ηεξ πνέςζεξ μέπνη θαη μεηά απυ ημκ ηυπμ εηζυδμο ζημ ηειςκεηαθυ 

έδαθμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.  

Ο ειεγθηήξ πνέπεη κα γκςνίδεη υηη ημ θυζημξ αζθάιηζεξ μπμνεί κα είκαη γηα μία 

μυκμ μεηαθμνά ή ζα μπμνμφζε κα πενηιαμβάκεη έκα αζθαιηζηήνημ ζομβυιαημ γηα 

έκα ζογθεθνημέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα π.π. εκυξ έημοξ, ε μπμία ζα θαιφπηεη μηα 

ζεηνά απυ μεηαθμνέξ. 

 

11. Γηα κα θαζμνηζηεί πμηα ζημηπεία δεκ πνέπεη κα ζομπενηιαμβάκμκηαη 

ζηεκ πνάγμαηη πιενωζείζα ή πιενωηέα ηημή μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ειέγλεη εάκ: 

 

 Πιενμφκηαη μη πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ ελαίνεζε 

 Η έθπηςζε είκαη επηηνεπηή 

 Τμ πμζυ πμο ελαηνείηαη είκαη ζςζηυ. 

 

Πνμθεημέκμο κα ειέγλεη ηα παναπάκς ζημηπεία, μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ελεηάζεη ηα 

έγγναθα, υπςξ ημκ ηζμιμγηζμυ, ημοξ ιμγανηαζμμφξ ημο δηαπεηνηζηή, ηηξ ζομβάζεηξ θαη ηηξ 

ζομθςκίεξ, ηηξ ζομβάζεηξ πνμμεζεηχκ, ηηξ ζομθςκίεξ άδεηαξ, ηηξ εκημιέξ αγμνάξ θαη ηα 

άιια έγγναθα, ηημμιυγηα (πνμμήζεηεξ ηημμιυγηα, ηημμιυγηα αγμνάξ, μεηαγεκέζηενα 

ηημμιυγηα) , ηα έγγναθα μεηαθμνάξ, ηα ηειςκεηαθά έγγναθα θαη ηηξ δειχζεηξ 

δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, ηεκ αιιειμγναθία θ.ιπ. 

 

Απαηημφμεκμ γηα κα μπμνεί κα γίκεη δεθηή ε ελαίνεζε είκαη υηακ ηα έλμδα ή μη δαπάκεξ: 

 Σομπενηιαμβάκμκηαη ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή 

 Γμθακίδμκηαη λεπςνηζηά απυ ηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή  ηεκ 

ακαθενυμεκε πνμκηθή ζηηγμή ππ μη δαπάκεξ πμο μπμνμφκ κα ακαγκςνηζημφκ ςξ 

έκα λεπςνηζηυ ζημηπείμ θυζημοξ απυ ηεκ ηημή αγμνάξ ζημ ζομβυιαημ πχιεζεξ. 

 

12. Παναδείγμαηα ζημηπείωκ πμο δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ πνάγμαηη 

πιενωζείζα ή πιενωηέα ηημή: 

 

 πνεχζεηξ γηα ηε μεηαθμνά ηςκ εμπμνεομάηςκ μεηά ηεκ άθηλή ημοξ ζημκ ηυπμ 

εηζυδμο ζημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. Ακ έκα ηημμιυγημ ηςκ 

καφιςκ δεκ μπμνεί κα παναζπεζεί, μ ειεγθηήξ μπμνεί κα θάκεη δεθηυ έκα γεκηθυ 

δεζμεοηηθυ πνμκμδηάγναμμα ηςκ καφιςκ. Ο ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα ελεηάζεη ημ 

ζςζηυ οπμιμγηζμυ ηεξ έθπηςζεξ με ηεκ βμήζεηα ηςκ ηημμιμγίςκ θαη ηςκ 

εγγνάθςκ ηςκ καφιςκ. 
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 Τα έλμδα γηα ηεκ θαηαζθεοή, ακέγενζε, ζοκανμμιυγεζε, ζοκηήνεζε ή πανμπή 

ηεπκηθήξ βμήζεηαξ, πμο ακαιαμβάκεηαη μεηά ηεκ εηζαγςγή ηςκ εηζαγυμεκςκ 

πνμσυκηςκ, υπςξ βημμεπακηθέξ εγθαηαζηάζεηξ, μεπακήμαηα ή ελμπιηζμυξ. Οη 

πνεχζεηξ αοηέξ ζα μπμνμφζακ επίζεξ κα αθαηνεζμφκ, εθυζμκ έπμοκ πενηιεθζεί 

ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή. 

 

 Τα έλμδα ηςκ ηυθςκ πμο θαηαβάιιμκηαη βάζεη ζομθςκίαξ πνεμαημδυηεζεξ πμο 

έπεη ζοκάρεη μ αγμναζηήξ θαη αθμνά ηεκ αγμνά εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ. 

 

 Τα έλμδα γηα ημ δηθαίςμα κα ακαπανάγεη ηα εηζαγυμεκα αγαζά ζηεκ ΓΓ 

 

 Τηξ πνμμήζεηεξ αγμνάξ: αοηά είκαη ηα πμζά ηα μπμία μ εηζαγςγέαξ πιενχκεη ζε 

έκακ ηνίημ πμο εκενγεί γηα ιμγανηαζμυ ημο εηζαγςγέα ζηεκ αγμνά πνμσυκηςκ πμο 

πνυθεηηαη κα εηζαπζμφκ ηεκ Γονςπασθή Έκςζε.      

Ο μεζάδμκηαξ έπεη ζομβαηηθή οπμπνέςζε κα βνεη ηηξ πεγέξ ηεξ παναγςγήξ ζηεκ 

πνμμεζεφηνηα πχνα, κα δηαβηβάζεη ηα πνμζθενυμεκα έλμδα πανάδμζεξ ζημκ 

αγμναζηή θαη κα επηβιέρεη ηεκ πανάδμζε. Τμ ηημμιυγημ (θαη ηα ζοκαθυιμοζα 

έγγναθα) πνέπεη κα ελεηαζζμφκ γηα κα θαζμνίζμοκ εάκ ε ενγαζία ημο μεζάδμκηα 

οπενβαίκεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο μφηςξ χζηε θαηά ημ μένμξ αοηυ κα ελεηαζηεί ε 

ζομπενίιερή ημο ζηε δαζμμιμγεηέα αλία. 

 

 Οη δαζμμί εηζαγςγήξ ή άιιεξ πνεχζεηξ πμο πιενχκμκηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε 

ζακ απμηέιεζμα ηεξ εηζαγςγήξ ή ηεξ πχιεζεξ ηςκ πνμσυκηςκ. Αοηέξ μη πνεχζεηξ 

πναγμαημπμημφκηαη μεηά ηεκ εηζαγςγή ηςκ πνμσυκηςκ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε. 

Πνέπεη κα οπάνπεη ζαθήξ μκεία ζημ ηημμιυγημ ή μπμημδήπμηε έγγναθμ υηη ε 

πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή ζομπενηιαμβάκεη ημοξ δαζμμφξ εηζαγςγήξ 

θαη ηηξ πνεχζεηξ ηζμδοκάμμο απμηειέζμαημξ. Καηά ημκ εθ ηςκ οζηένςκ έιεγπμ 

βέβαηα ηα ακςηένς πνέπεη κα απμδεηθκφμκηαη απυ ηα ζημηπεία πμο δηαζέηεη μ 

εηζαγςγέαξ (ζομβυιαηα, πιενςμέξ  θιπ)  

13. Γπηπιέμκ μ ειεγθηήξ πνέπεη κα πνμβεί ζε πνμζεθηηθυ έιεγπμ ηςκ 

ιμγανηαζμχκ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα (εηζαγςγέα) έηζη χζηε κα επηβεβαηςζεί υηη 

υιεξ μη αγμνέξ ηςκ εμπμνεομάηςκ απυ ηνίηεξ πχνεξ έπμοκ θαηαγναθεί ζηα 

βηβιία ημο θαη θαιφπημκηαη απυ ηειςκεηαθή δηαζάθεζε.  

14. Πανάιιεια μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ζογθνίκεη ηεκ ηειςκεηαθή δηαζάθεζε με 

ηηξ θαηαπςνήζεηξ ζηα βηβιία ημο εηζαγςγέα θαη ημ ακηίζηνμθμ χζηε κα 

δηαζηαονςζμφκ ηα ζπεηηθά ζημηπεία θαη κα  θαζμνηζζεί μεηαλφ άιιςκ, εάκ: 

 Τμ ηημμιυγημ πμο πνεζημμπμηήζεθε γηα ηε δηαζάθεζε ηςκ εμπμνεομάηςκ είκαη 

δηαθμνεηηθυ απυ αοηυ πμο θαίκεηαη ζηα βηβιία ημο εηζαγςγέα. Γάκ ε αλία πμο 

θαίκεηαη ζηα βηβιία είκαη ορειυηενε απυ αοηή πμο έπεη δειςζεί ζημ ηειςκείμ 

είκαη πηζακυ κα έπεη πνεζημμπμηεζεί έκα δηαθμνεηηθυ ηημμιυγημ.  

 Οη θαηαπςνήζεηξ ηςκ βηβιίςκ είκαη ζοκδεδεμέκεξ με ηα εηζαγυμεκα 

εμπμνεφμαηα θαη θαιφπημκηαη απυ ηηξ ηειςκεηαθέξ δηαζαθήζεηξ. 

 Όια ηα εμπμνεφμαηα έπμοκ δειςζεί 

 Η αλία ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ έπεη ζςζηά δειςζεί. 
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Ο ειεγθηήξ μπμνεί κα επηιέλεη μηα θαζμνηζμέκε πνμκηθή πενίμδμ θαη ηα βηβιία 

μενηθχκ πνμμεζεοηχκ απυ ηνίηεξ πχνεξ θαη κα ζοκδοάζεη ηε ζοκμιηθή αλία ηςκ 

εηζαγςγχκ με ηηξ αλίεξ πμο δειχζεθακ ζημ Τειςκείμ 

 

15. Απυ ημκ έιεγπμ ηςκ βηβιίςκ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ θαη απυ ημκ έιεγπμ 

ηςκ ζοκμδεοηηθχκ εγγνάθςκ υπςξ ηα ηημμιυγηα, μη άδεηεξ πανάδμζεξ, μη 

παναγγειίεξ θιπ, μ ειεγθηήξ μπμνεί κα δηενεοκήζεη ηεκ φπανλε ηςκ αθυιμοζςκ: 

 Δηπιή ηημμιυγεζε 

 Υπμηημμιυγεζε ηςκ εμπμνεομάηςκ 

 Με δειςζέκηα θμνηία 

 Σηνμγγοιμπμηεμέκα πμζά ή επακαιαμβακυμεκα υμμηα πμζά δαζμμιμγεηέαξ 

αλίαξ 

 Γπηπιέμκ πιενςμέξ γηα παναδυζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνάγμαηη 

πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή, ή μενηθέξ πιενςμέξ πμο πνέπεη κα πνμζηεζμφκ 

ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ηημή (ππ έλμδα ενγαιείςκ, έλμδα ακάπηολεξ, 

έλμδα γηα ηέιε αδείαξ θιπ) 

 

16. Ο ειεγθηήξ πνέπεη κα ενεοκήζεη ακελάνηεηεξ θαηαπςνήζεηξ ζηα βηβιία 

πμο έπμοκ αζοκήζηζηεξ αλίεξ, αζοκήζηζηεξ πενηγναθέξ γηαηί μπμνεί κα 

οπμδεηθκφμοκ μειιμκηηθέξ πιενςμέξ ή πιενςμέξ πμο δεκ δειχζεθακ ζηηξ 

ηειςκεηαθέξ δηαζαθήζεηξ. Ο ειεγθηήξ πνέπεη κα ειέγπεη ηηξ ηειςκεηαθέξ 

δηαζαθήζεηξ πμο ακαθένμκηαη  ζε αοηέξ ηηξ θαηαπςνήζεηξ. Πανάιιεια πνέπεη κα 

πνμβαίκεη ζε ζφγθνηζε πανυμμηςκ ηημμιμγίςκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο έημοξ απυ ημκ 

ίδημ πνμμεζεοηή χζηε κα δηενεοκμφκηαη πηζακέξ δηαθμνμπμηήζεηξ ςξ πνμξ ηεκ 

ηημμιυγεζε. 

 

17. Γπηπιέμκ, μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ακαιφεη ηηξ μεηαθμνέξ πνεμάηςκ έηζη 

χζηε κα δηαπηζηχκεηαη ε ζφκδεζε μεηαλφ ηεξ δειςζείζαξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ 

θαη ηεξ πιενςμήξ πμο πναγμαημπμηήζεθε απυ ημκ πνμμεζεοηή. 

 Πνέπεη κα ακαιφζεη ηεκ πιενμθμνία ζπεηηθά με ηε μεηαθμνά πνεμάηςκ εθηυξ Γ.Γ. 

έηζη χζηε κα επαιεζεφεηαη μ ιμγανηαζμυξ πιενςμχκ ημο θμνέα. Οη θηκήζεηξ πμο 

μπμνμφκ κα ακαιοζμφκ πνέπεη υπη μυκμ κα μπμνμφκ κα ζοκδέμκηαη με ηα 

εμπμνεφμαηα αιιά θαη με ηηξ οπενεζίεξ(ππ μεηαθμνά, δηθαηχμαηα αδείαξ, θυζημξ 

ενγαιείςκ θιπ). 

 Σηηξ πενηπηχζεηξ πμο ημ πμζυ ηςκ πνεμάηςκ πμο ελάγεηαη είκαη μεγαιφηενμ απυ 

ηεκ αλία ηςκ εηζαγςγχκ πμο έπεη δειςζεί θαη δεκ είκαη δοκαηυκ κα δηθαημιμγεζεί 

ε δηαθμνά πμο πνμθφπηεη, αοηυ μπμνεί κα είκαη μηα έκδεηλε υηη είηε οπήνπακ είδε 

πμο δεκ δειχζεθακ ζηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ (ππ ιαζναία) είηε ε αλία πμο 

δειχζεθε θαηά ηεκ εηζαγςγή ήηακ παμειυηενε απυ ηεκ πναγμαηηθή αλία πμο 

έπνεπε κα δειςζεί ζηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ. 
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18. Σοκμρίδμκηαξ γηα κα μπμνέζεη κα ειεγπζεί ε δαζμμιμγεηέα αλία ζα πνέπεη: 

 

Α. Να ζογθεκηνωζμύκ όιεξ ηηξ δηαζέζημεξ πιενμθμνίεξ ώζηε κα απακηημύκηαη μη  

θαηωηένω ενωηήζεηξ: 

1. Υπάνπμοκ δηαζέζημεξ μη δειχζεηξ γηα ηε δαζμμιμγεηέα αλία (έκηοπμ DV1); 

2. Γίκαη μη δειχζεηξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζομπιενςμέκεξ ζε υια ηα πεδία; 

3. Έπεη πνεζημμπμηεζεί ε μέζμδμξ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ; Γάκ υπη, πμηα μέζμδμξ 

πνμζδημνηζμμφ αλίαξ έπεη πνεζημμπμηεζεί; 

4. Έπμοκ δειςζεί δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ; 

5. Πμημη πνμμεζεοηέξ ζομμεηέπμοκ; 

6. Έπμοκ θάπμημη απυ αοημφξ ημοξ πνμμεζεοηέξ ζπέζε με ημκ θμνέα (αγμναζηή); 

Γάκ καη, ηη είδμοξ ζπέζε έπμοκ; 

7. Υπάνπμοκ δηαθμνεηηθέξ ηημέξ ηημμιμγίςκ πμο δειχκμκηαη γηα ημ ίδημ πνμσυκ απυ 

ημκ ίδημ πνμμεζεοηή; 

8. Οη ηημέξ ηςκ ηημμιμγίςκ γηα ηα μμμεηδή πνμσυκηα δηαθένμοκ υηακ εηζάγμκηαη απυ 

δηαθμνεηηθμφξ πνμμεζεοηέξ; 

9. Υπάνπμοκ δηαζέζημεξ ηημέξ ακαθμνάξ (μέζεξ ηημέξ πμο ζεςνμφκηαη ζακ ιμγηθέξ) 

γηα ηα εηζαγυμεκα πνμσυκηα; 

 

Β. Να αλημιμγεζμύκ μη πηζακμί δείθηεξ θηκδύκμο ώζηε κα επηιέγμκηαη μη ζοκαιιαγέξ 

πμο πνέπεη κα ελεηαζζμύκ ζύμθωκα με ηα θαηωηένω: 

 

10. Η αλία ηςκ πνμσυκηςκ δειχζεθε ζηε βάζε ημο πνμηημμιμγίμο ή ζε ηημμιυγηα με 

αλίεξ μυκμ γηα ηειςκεηαθμφξ ζθμπμφξ 

11. Η δαζμμιμγεηέα αλία δειχζεθε ζακ έκα ζηνμγγοιμπμηεμέκμ πμζυ ή ζακ έκα 

πακμμμηυηοπμ πμζυ 

12. Υπάνπμοκ εκδείλεηξ γηα ζπέζε μεηαλφ ημο πνμμεζεοηή θαη ημο αγμναζηή 

13. Υπάνπμοκ δηαθμνεηηθέξ αλίεξ πμο δειχζεθακ γηα μμμεηδή 

πνμσυκηα/πνμμεζεοηέξ/θαηαγςγή. 

14. Υπάνπεη μηα μεγάιε δηαθφμακζε μεηαλφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ πμο δειχζεθε 

θαη ηεξ αγμναίαξ αλίαξ ( πςιήζεηξ ηεξ εζςηενηθήξ αγμνάξ) 

15. Υπάνπεη μεγάιε δηαθμνά μεηαλφ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ θαη ηςκ ακαθενμμέκςκ 

ηημχκ (ακ οπάνπμοκ) 

16. Η μμνθή θαη/ή ημ πενηεπυμεκμ ηςκ ηημμιμγίςκ απυ ημκ ίδημ πνμμεζεοηή δεκ είκαη 

μμμηυμμνθε (ζςζηή) 

17. Έπεη δειςζεί ςξ αλία ε αλία πνμεγμφμεκςκ πςιήζεςκ 

18. Υπάνπεη έκαξ έμπμνμξ ή μηα Τνίηε επηπείνεζε (μεζάδςκ) πμο εμπιέθεηαη ζηηξ 

ζοκαιιαγέξ 

19. Τα εμπμνεφμαηα ένπμκηαη απυ πχνα πςνίξ ζομθςκία αμμηβαίαξ δημηθεηηθήξ 

ζοκδνμμήξ με ηεκ ΓΓ ή απυ εθεί πμο είκαη δφζθμιμ κα παναζπεζμφκ πιενμθμνίεξ. 

20. Οη πιενςμέξ δεκ απμζηέιιμκηαη άμεζα ζημκ πνμμεζεοηή απυ ημκ μηθμκμμηθυ 

θμνέα. 

21. Ο καφιμξ είκαη πνμπιενςμέκμξ απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα (νίζθμ γηα κα μεκ 

ζομπενηιαμβάκεηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία) 
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Γ. Να ελεηαζζμύκ θαη κα αλημιμγεζμύκ μη ηαθηηθέξ ημο μηθμκμμηθμύ θμνέα 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ηεξ εζςηενηθήξ δηαδηθαζίαξ ειέγπμο  υζμκ αθμνά ημκ θαζμνηζμυ 

ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζφμθςκα με ηα θαηςηένς: 

22. Ο ειεγθηήξ αλημιμγεί: 

 Πςξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δηαζθαιίδεη ηεκ παναθμιμφζεζε ηςκ 

εηζαγςγχκ ζημ ιμγηζηήνημ ημο;  

 Πςξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δηαζθαιίδεη υηη υια ηα παναιεθζέκηα ηημμιυγηα 

πμο ακαθένμκηαη ζε αγμνέξ ηνίηςκ πςνχκ έπμοκ οπμβιεζεί υηακ ηα 

εμπμνεφμαηα δειχζεθακ γηα ηειςκηζμυ. 

 Πςξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δηαζθαιίδεη ηεκ εγθονυηεηα ηεξ δειςζείζαξ 

δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ. 

 Γάκ έκαξ εθηειςκηζηήξ έπεη πνεζημμπμηεζεί πμηα είκαη ε πιενμθμνία πμο μ 

μηθμκμμηθυξ θμνέαξ πανέπεη ζημκ εθηειςκηζηή έηζη χζηε κα οπμβάιεη ηεκ 

δηαζάθεζε 

23. Γπηβεβαηχκεη εάκ μη δηαδηθαζίεξ εζςηενηθμφ ειέγπμο ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα 

δμοιεφμοκ απμηειεζμαηηθά (αλημιυγεζε ηςκ ειέγπςκ) 

24. Γλαθνηβχκεη εάκ ημ πνμζςπηθυ έπεη εθπαηδεοηεί ζε ημμείξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ. 

 

Δ. Ο ειεγθηήξ κα πνμβαίκεη ζε μοζηαζηηθμύξ ειέγπμοξ μη μπμίμη κα βαζίδμκηαη:  

Σημκ έιεγπμ ηςκ εγγνάθςκ ελεηάδμκηαξ ηα ανπεία ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, ημοξ 

ιμγανηαζμμφξ θαη ηα ζοκμδεοηηθά έγγναθα θαη ειέγπμκηαξ  εάκ ζομβαίκμοκ ηα αθυιμοζα: 

 

25. Υπάνπμοκ εκδείλεηξ υηη οπάνπεη μηα ζπέζε πμο μπμνεί κα επενεάζεη ηε 

δαζμμιμγεηέα αλία 

26. Υπάνπμοκ μεηαγεκέζηενεξ αολήζεηξ ηςκ ηημχκ απυ ημκ πνμμεζεοηή (πμο έπεη 

ζπέζε με ημκ εηζαγςγέα) θαη / ή ακηηζηαζμηζηηθέξ πιενςμέξ 

27. O πςιεηήξ μ μπμίμξ ζπεηίδεηαη με ημκ εηζαγςγέα, παναηηήζεθε απυ ηηξ 

πιενςμέξ, ακ θαη μ ίδημξ έπεη ημ δηθαίςμα κα ηηξ ιάβεη. 

28. H ζςζηή μέζμδμξ γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλία έπεη εθανμμζηεί 

29. H αλία πμο δειχκεηαη ζημ ηειςκείμ είκαη ζφμθςκα με ηηξ εκημιέξ αγμνάξ, 

ζομβάζεηξ, δειηία, ηημμιυγηα θ.ιπ. 

30. Oη  υνμη πανάδμζεξ γηα ηα ηημμιυγηα θαη ηηξ ζομβάζεηξ μεηαθμνάξ εμπμνεομάηςκ 

(Incoterms) ηαηνηάδμοκ με ηα έλμδα μεηαθμνάξ πμο δειχκμκηαη ζημ ηειςκείμ θαη 

με έγγναθα θμνηίμο 

31. Tα πμζά πμο έπμοκ δειςζεί ζημ ηειςκείμ ςξ αζθαιηζηηθέξ επηβανφκζεηξ, είκαη 

ζφμθςκεξ  με ημοξ υνμοξ ηςκ αζθαιηζηενίςκ ζομβμιαίςκ ημο πεηνηζηή. 

32. Yπάνπμοκ εκδείλεηξ γηα άιιεξ πνμζζήθεξ. ακ καη, πνέπεη κα ειέγπεηαη ακ:  

a.έπμοκ πνμζηεζεί ζςζηά ζηεκ δαζμμιμγεηέα αλία  

β. απυ ηα έγγναθα πμο οπάνπμοκ εμθαίκμκηαη πνμζζήθεξ (π.π. ηημμιυγηα 

πνμμήζεηαξ, ηημμιυγηα αγμνάξ, έγγναθα εμπμνεομάηςκ θαη απμζημιήξ θ.ιπ. 

γ. οπάνπμοκ Λμγανηαζμμί πμο ζοκδέμκηαη με ηα δηθαηχμαηα, ηηξ πνμμήζεηεξ, ηεκ 

ένεοκα θαη ηεκ ακάπηολε, ηηξ μεηαθμνέξ, ηεκ αζθάιηζε, θαη άιια έλμδα.  

δ. οπάνπμοκ πιενςμέξ πμο ζπεηίδμκηαη με πηζακέξ πνμζζήθεξ  

ε. μη πιενςμέξ πμο πναγμαημπμημφκηαη εθ ηςκ πνμηένςκ, πνμζηέζεθακ ζηε 

δειςζείζα δαζμμιμγεηέα αλία 
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33. Υπάνπμοκ μπμηαδήπμηε έλμδα πμο αθαηνμφκηαη απυ ηε δαζμμιμγεηέα αλία 

Γάκ καη, απαηηείηαη έιεγπμξ  εάκ: 

Α. Δεκ πνέπεη κα πενηιεθζμφκ ζηε δαζμμιμγεηέα αλία (ππ έλμδα μεζηηείαξ) 

Β. Γπμοκ ζςζηά οπμιμγηζζεί θαη εμθακίδμκηαη λεπςνηζηά απυ ηεκ πνάγμαηη 

πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή 

34. Έπεη  πνεζημμπμηεζεί ε ζςζηή ηζμηημία γηα ημ κυμηζμα πμο εμθακίδεηαη 

35. Όιεξ μη θαηαπςνήζεηξ ζημοξ ιμγανηαζμμφξ πμο ζοκδέμκηαη με πνμμεζεοηέξ εθηυξ 

ηεξ ΓΓ ζοκμδεφμκηαη απυ μηα ηειςκεηαθή δηαζάθεζε 

36. Τα πμζά πμο θαηαγνάθμκηαη ζε ιμγανηαζμμφξ γηα αγμνέξ εθηυξ ΓΓ ηαηνηάδμοκ με 

ηηξ αλίεξ πμο έπμοκ δειςζεί ζηεκ ηειςκεηαθή δηαζάθεζε 

37. Τα πμζά πμο δειχκμκηαη ζηα ηημμιυγηα θαη πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ ηειςκεηαθή 

δηαζάθεζε ηςκ εμπμνεομάηςκ εγγνάθμκηαη ζημοξ ιμγανηαζμμφξ ημο μηθμκμμηθμφ 

θμνέα 

38. Υπάνπεη μηα αηηημιμγία γηα ηηξ εγγναθέξ ηςκ ιμγανηαζμχκ με με ζοκεζηζμέκα 

πμζά, με ζοκεζηζμέκα ζπυιηα, με ζοκεζηζμέκεξ μεζυδμοξ εηζυδμο θιπ 

39. Πιενμφκηαη μη πνμτπμζέζεηξ, υηακ έπμοκ εθανμμζηεί δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ θαη μη 

πιενςμέξ πνμξ ημοξ πνμμεζεοηέξ ηαηνηάδμοκ με ηηξ ηημέξ πμο δειχκμκηαη ζημ 

ηειςκείμ 

40. Τα πνήμαηα γηα ηηξ πιενςμέξ ηςκ εηζαγμμέκςκ εμπμνεομάηςκ μεηαθένμκηαη 

μέζς μηαξ ηνίηεξ πχναξ. Γάκ καη, ελαθνηβχζηε υηη ε αλία έπεη πνμζηεζεί μνζχξ 

ζηε δαζμμιμγεηέα αλία. 

41. Η δαζμμιμγεηέα αλία έπεη δευκηςξ οπμιμγηζζεί, υηακ ε μέζμδμξ ηεξ 

ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ δεκ έπεη εθανμμζζεί. Ακάιμγα ζφμθςκα με ηε μέζμδμ πμο 

έπεη πνεζημμπμηεζεί , ελεηάζηε ηα ακαθενυμεκα ζοκμδεοηηθά έγγναθα. Γηα 

πανάδεηγμα, επηβεβαηχζηε εάκ: 

- Τα απμηημχμεκα εμπμνεφμαηα είκαη μμμεηδή ή πακμμμηυηοπα 

- Οη ηημέξ πμο ακαθένμκηαη θαη εθανμυδμκηαη είκαη ιμγηθέξ 

42. Σε πενίπηςζε αμθηβμιηχκ, γηα ηεκ επηβεβαίςζε ηςκ δεδμμέκςκ πνεζημμπμηείηαη 

πένακ ηςκ άιιςκ ε Αμμηβαία Δημηθεηηθή Σοκδνμμή.  

 

Τέιμξ, ζε έκα πενηβάιιμκ υπμο δίκεηαη πνμηεναηυηεηα ζηεκ ειεθηνμκηθμπμίεζε ηςκ 

ζοκαιιαγχκ με ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ ηεκ απιμφζηεοζε ηςκ δηαδηθαζηχκ θαη ηεκ μείςζε 

ηςκ ειέγπςκ θαηά ημ ζηάδημ ημο ηειςκηζμμφ ηςκ εμπμνεομάηςκ εοκυεημ είκαη υηη ζα 

πνέπεη ηυζμ μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ υζμ θαη μη ειεγθηηθέξ οπενεζίεξ  κα δίκμοκ  ηδηαίηενε 

έμθαζε ζημοξ εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπμοξ χζηε κα απμθεφγεηαη ε θαηαζηναηήγεζε ηςκ 

δηαηάλεςκ θαη ε ζοκαθυιμοζε δαζμμθμνμδηαθογή. 

Σηα πιαίζηα αοηά μη έιεγπμη ακαθμνηθά με ηεκ μνζή δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ 

αλίαξ πνέπεη κα απμηειμφκ ζέμα  ορειήξ πνμηεναηυηεηαξ θαζυζμκ έπεη άμεζμ ακηίθηοπμ 

ζηεκ μνζή είζπναλε ηςκ δαζμμθμνμιμγηθχκ επηβανφκζεςκ θαη ζοκεπχξ ηυζμ ζηα έζμδα 

ημο θναηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ υζμ θαη ζημοξ ίδημοξ πυνμοξ ηεξ Γ.Γ. 

 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΓΝΗ ΣΗ ΔΙΓΤΘΤΝΗ 

 

 

                                   ΠΑΡΑΚΓΤΗ ΑΔΙΚΗΜΓΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

A. ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΓΙΑ ΓΝΓΡΓΓΙΑ 

 

1. Σειωκεηαθέξ Πενηθένεηεξ 

2. Σειωκεία Α΄θαη Β΄Σάλεξ 

3. ΓΛ.Τ.Σ  Αηηηθήξ 

4. ΓΛ.Τ.Σ  Θεζ/κίθεξ 

5. Δ/κζε Σειωκείωκ Αηηηθήξ – Σμήμα Δαζμμ/ηέαξ Αλίαξ Γμπμνεομάηωκ 

6. Δ/κζε Σειωκείωκ Θεζ/κίθεξ – Σμήμα Δαζμμ/ηέαξ Αλίαξ 

 

B. ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

  

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

2.  Τ.Γ.Δ.Δ.Γ.:Τπενεζία Γνεοκώκ & Δηαζθάιηζεξ Δεμμζίωκ Γζόδωκ 

3.  Γμπμνηθά θαη Βημμεπακηθά Γπημειεηήνηα Αζεκώκ, Πεηναηά θαη Θεζ/κίθεξ 

4.  Γμπμνηθμί ύιιμγμη Πεηναηά θαη Θεζζαιμκίθεξ 

5.  ύκδεζμμξ Γμπμνηθώκ Ακηηπνμζώπωκ Γιιάδμξ 

6.  Κεκηνηθή ΄Γκωζε Γπημειεηενίωκ 

7.  Ομμζπμκδία Γθηειωκηζηώκ Γιιάδμξ – Σζαμαδμύ 38 Πεηναηάξ 

8.  ύιιμγμξ Γθηειωκηζηώκ Αζήκαξ – Πεηναηά 

9.  ύιιμγμξ Γθηειωκηζηώκ Θεζ/κίθεξ 

 

Γ.  ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γναθείμ Τπμονγμύ θ.Ι.ημονκάνα 

2. Γναθείμ Τθοπμονγμύ θ. Γ.Μαοναγάκε 

3. Γναθείμ Γεκ. Γναμμαηέα Δεμμζίωκ Γζόδωκ θ.Αηθ.αββαϊδμο 

4. Γναθείμ Γεκ. Δ/κηε Σειωκείωκ & Γ.Φ.Κ θ. Γ. Γηαιμύνε 

5. Δ/κζεηξ : 2ε, 18ε, 19ε, 33ε, ΓΦ.Κ, Τ.Π..Σ., 14Η  

6. Δ/κζε Δηεζκώκ Οηθμκμμηθώκ πέζεωκ- Σμήμα Β΄ : Σειωκεηαθώκ Θεμάηωκ 

7. Δ/κζε 17ε Δαζμμιμγηθή : α. Γναθείμ Πνμϊζηαμέκμο Δ/κζεξ 

  β. Σμήμαηα Α΄, Γ΄, Γ΄ 
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