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Αζήλα,  17   Μαΐνπ  2011 

 

 

Αξ. Πξωη : Γ17Α 5022236 ΔΞ 2011                 

Σαρ. Γ/λζε      : Καξ. εξβίαο 10,  

                         10184 Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο  : Δι. Εακπόγινπ 

                         Δξ. Μπίξκπηια    

Σειέθωλν       : 210 6987483, 485 

Fax                  : 210 6987489 

e-mail            : gdt-dasmo@otenet.gr 

 

 

 

ΠΡΟ: Όπως Π.Γ. 

 

ΘΔΜΑ: «Γηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνύ πζηήκαηνο Παξνρήο Γεζκεπηηθώλ 

Γαζκνινγηθώλ Πιεξνθνξηώλ»    

 

ΥΔΣ.: Ζ αξηζ. Γ17A 5002064 ΔΞ 2011 Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 

31/Β΄/21-01-2011) 

 

 

αο θνηλνπνηνύκε ηελ παξαπάλω ζρεηηθή Α.Τ.Ο  πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκό ηεο αξκνδηόηεηαο θαη ζηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ «Κνηλνηηθνύ πζηήκαηνο παξνρήο Γεζκεπηηθώλ Γαζκνινγηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ», ζύκθωλα κε ηελ νπνία ωο αξκόδηα αξρή γηα ηελ παξαιαβή ηωλ αηηήζεωλ  θαη  ηελ 

έθδνζε ηωλ Γεζκεπηηθώλ Γαζκνινγηθώλ Πιεξνθνξηώλ (Γ.Γ.Π.), νξίδεηαη ην Α΄ ηκήκα  ηεο 17εο 

Γαζκνινγηθήο Γηεύζπλζεο. 

 

Ζ απόθαζε απηή αληηθαζηζηά ηελ αξηζ. Γ.1595/709/02-01-1997 Α.Τ.Ο (ΦΔΚ 172/Β΄/11-03-1997), 

βάζεη ηεο νπνίαο νη Γ.Γ.Π εθδίδνληαλ από ηελ Τπεξεζία καο θαηόπηλ ζρεηηθήο γλωκνδόηεζεο από 

αξκόδηα Δπηηξνπή, γλωζηή θαη ωο Δπηηξνπή ΓΔ.ΓΑ.Π. Ζ αιιαγή απηή θξίζεθε αλαγθαία 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζύληκεζε ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε κηαο Γ.Γ.Π 

κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ.   
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ύκθωλα κε ηελ θνηλνπνηνύκελε Απόθαζε: 

 

1. Οη αηηήζεηο γηα παξνρή Γ.Γ.Π θαζώο θαη ηα αλαγθαία ζπκπιεξωκαηηθά ζηνηρεία, όπωο 

δειηίν ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, αληηπξνζωπεπηηθό δείγκα, θωηνγξαθίεο θ.α., 

ππνβάιινληαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ή από εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζωπν ηνπ ζηελ 

αξκόδηα αξρή (17ε Γ/λζε – Σκήκα Α΄).  

ε πεξίπηωζε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηα αιιεινγξαθίαο, ε απνζηνιή γίλεηαη κε επζύλε 

θαη έμνδα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. 

 

2. Ο ελδηαθεξόκελνο, πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζήο ηνπ, δύλαηαη λα ππνβάιιεη 

εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ηνπ πξνϊόληνο από δεκόζην ή ηδηωηηθό εξγαζηήξην, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλν ζύκθωλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 17025/2005. ηα 

δεκόζηα εξγαζηήξηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηνπ Γελ. Υεκείνπ 

ηνπ Κξάηνπο. 

ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ από ην 

«Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο» (Θεζέωο 7, Καιιηζέα, Σ.Κ. 176 76, ηει.: 210 7204600, 

http://www.esyd.gr) 

 

3. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

Δπξωπαϊθό ύζηεκα Γεζκεπηηθώλ Γαζκνινγηθώλ Πιεξνθνξηώλ, ην ππόδεηγκα αίηεζεο 

θαζώο θαη νδεγίεο ζπκπιήξωζήο ηεο, ζηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα: 

http://www.gsis.gr, «Σειωλεηαθή Δλεκέξωζε» - «Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο». 

 

Με ηελ επθαηξία, ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε θαη λα δηεπθξηλίζνπκε ηα αθόινπζα: 

 

α) Όπωο είλαη γλωζηό, Γεζκεπηηθή Γαζκνινγηθή Πιεξνθνξία είλαη κία απόθαζε πνπ 

εθδίδεηαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πξνζώπνπ (εηζαγωγέα ή εμαγωγέα) από 

ηελ Σειωλεηαθή Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξόκελνο λα γλωξίδεη ζε πνηα 

δαζκνινγηθή δηάθξηζε ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ. ππάγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

εκπόξεπκα πνπ πξόθεηηαη λα εηζαρζεί ή λα εμαρζεί.  

Ζ ελ ιόγω απόθαζε ηζρύεη γηα έμη (6) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη δεζκεύεη ηηο 

ηειωλεηαθέο αξρέο όιωλ ηωλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. έλαληη ηνπ δηθαηνύρνπ.  

 

β) Ζ λνκηθή βάζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ πζηήκαηνο Γεζκεπηηθώλ Γαζκνινγηθώλ Πιεξνθνξηώλ, 

βξίζθεηαη ζηα άξζξα 6 έωο 12 ηνπ θαλ. (ΔΟΚ) 2913/92 ηνπ πκβνπιίνπ (Κνηλνηηθόο 

Σειωλεηαθόο Κώδηθαο) θαη ζηα άξζξα 5 έωο 14 ηνπ θαλ. (ΔΟΚ) 2454/93 ηεο Δπηηξνπήο 

(Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνύ Σειωλεηαθνύ Κώδηθα). 

 

γ) Κάζε Γεζκεπηηθή Γαζκνινγηθή Πιεξνθνξία εθδίδεηαη κόλν γηα έλα είδνο κε ζπγθεθξηκέλε 

εκπνξηθή νλνκαζία, θαη δεζκεύεη ηηο ηειωλεηαθέο αξρέο έλαληη ηνπ δηθαηνύρνπ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζε απηή. Καηά ζπλέπεηα, ηα ηειωλεία εηζαγωγήο θαη εμαγωγήο ζηα νπνία 

πξνζθνκίδεηαη Γεζκεπηηθή Γαζκνινγηθή Πιεξνθνξία από ηνπο εηζαγωγείο/εμαγωγείο, 

θαζώο θαη νη αξκόδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν 
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ηαπηνπνίεζεο, ηόζν ηνπ πξνζθνκηδόκελνπ εκπνξεύκαηνο κε ην είδνο γηα ην νπνίν έρεη 

εθδνζεί ε ζρεηηθή Γεζκεπηηθή Γαζκνινγηθή Πιεξνθνξία, όζν θαη ηνπ δηθαηνύρνπ απηήο. 

 

δ)  Μηα Γ.Γ.Π πνπ έρεη εθδνζεί είηε γηα έλαλ θωδηθό πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, είηε γηα 

έλαλ θωδηθό TARIC γηα ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη εηδηθόο πξννξηζκόο, γίλεηαη απνδεθηή 

κόλνλ εθόζνλ ζπλνδεύεηαη από άδεηα εηδηθνύ πξννξηζκνύ ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ 

πξνζώπνπ. εκεηώλεηαη όηη γηα παξόκνηεο πεξηπηώζεηο πνπ ε Γ.Γ.Π έρεη εθδνζεί από 

άιιν Κ-Μ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ε Γ.Γ.Π γίλεηαη απνδεθηή κόλνλ εθόζνλ ζπλνδεύεηαη 

από εληαία άδεηα εηδηθνύ πξννξηζκνύ, όπωο νξίδεηαη ζρεηηθά, ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 292 ηνπ Καλ(ΔΟΚ) 2454/93. 

  

 

 

                                                                                   H ΠΡΟΙΣΑΜΔΝH ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

   

 

                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΣΟΤ 

 
 
                                                                 
Ακριβές αντίγραφο 
Ο Σμηματάρχης                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Δζωηεξηθή δηαλνκή: 
17ε Γ/λζε – Γξαθείν Πξνϊζηακέλεο Γ/λζεο  
17ε Γ/λζε – Σκήκα Α΄  
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 Σειωλεία Α΄ θαη Β΄ Σάμεο 
 
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Σειωλεηαθέο Πεξηθέξεηεο 
2. Γηεπζύλζεηο Σειωλείωλ Αηηηθήο θαη Θεζ/λίθεο  
3. ΓΗ.Π.Δ.Α.Κ. 
4. ΔΛΤΣ (Αηηηθήο, Θεζ/λίθεο, Παηξώλ) 
5. Κεληξηθή Τπεξεζία θαη Πεξηθ/θέο Γ/λζεηο ηεο ΤΠΔΔ 
6. Γ/λζε Δπηζεώξεζεο Τπεξεζηώλ 
7. Οηθνλνκηθέο Δπηζεωξήζεηο (έδξεο ηνπο) 
8. Γελ. Γ/λζε Οηθ/θήο Δπηζ/ζεο – Γ/λζε Δπνπηείαο Δζωη. Διέγρνπ 
9. Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο – Γ/λζε Υεκηθνηερληθή 
10. Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (πξνο ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ηνπο) 
11. Δπαγγεικαηηθά θαη Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα (πξνο ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ηνπο) 
12. ύλδεζκνο Διιήλωλ Βηνκεράλωλ – Ξελνθώληνο 5 – ΔΝΣΑΤΘΑ (πξνο ελεκέξωζε ηωλ 

κειώλ ηνπ) 
13. ύλδεζκνο Δκπνξηθώλ Αληηπξνζώπωλ Αζελώλ 
14. ύλδεζκνο Βηνκεράλωλ Β. Διιάδνο (πξνο ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ηνπ) 
15. ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Β. Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, Θεζ/λίθε) (πξνο ελεκέξωζε ηωλ 

κειώλ ηνπ) 
16. Οκνζπνλδία Δθηειωληζηώλ Διιάδνο – Σζακαδνύ 38 – ΠΔΗΡΑΗΑ (πξνο ελεκέξωζε ηωλ 

κειώλ ηεο) 
17. ύιινγνο Δθηειωληζηώλ Αζήλαο – Πεηξαηά (πξνο ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ηνπ) 
18. ύιινγνο Δθηειωληζηώλ Θεζ/λίθεο (πξνο ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ηνπ) 
19. Α.Δ.Σ.Α. 
20. Π.Δ.Σ.Α. Πεηξαηά  θαη Θεζ/λίθεο 
 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν  θ. Γελ. Γξακκαηέα 
2. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληνύ Σειωλείωλ & Δ.Φ.Κ. 
3. Γ/λζεηο: 3ε - Σκήκα Γ΄, 18ε, 19ε, 33ε, Δ.Φ.Κ., Ο.Π..Σ. 
4. Γ/λζε Γηεζλώλ Οηθ/θώλ ρέζεωλ – Σκήκα Β΄ Σειωλεηαθώλ Θεκάηωλ 
5. Γ/λζε 17ε :  α) Γξαθείν Πξνϊζηακέλνπ Γ/λζεο 
                           β) Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ 
6. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 
7. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ 
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