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«Κμηκμπμίεζε Απυθαζεξ ΓΓΔΓ ανηζ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1151455 ΓΞ2016
(ΦΓΚ/Β/3836/30-11-2016) «Δηαδηθαζία, υνμη θαη πνμτπμζέζεηξ θαζμνηζμμφ
ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 74 παν. 3 θακ.
952/2013» - Γθεδνηθή μέζμδμξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ»

Κμηκμπμημφμε ζοκεμμέκα, γηα εκεμένςζε θαη εθανμμγή, ηεκ Απυθαζε ΓΓΔΓ
πμο ακαθένεηαη ζημ ζέμα, με ηεκ μπμία ζργκοξηείηαι επιηοξπή για ηξμ καθξοιζμό
ηηπ δαζμξλξγηηέαπ ανίαπ εμπξοερμάηωμ ζύμθωμα με ηξ άοθοξ 74 παο. 3 καμ.
952/2013 (Γκςζηαθυξ Τειςκεηαθυξ Κχδηθαξ – UCC), δειαδή με ηεκ εθανμμγή ηεξ
ιεγυμεκεξ «εθεδοικήπ μεθόδξρ», με ηεκ ηήνεζε ηςκ υνςκ θαη πνμτπμζέζεςκ πμο
ακαθένμκηαη ζηεκ εκ ιυγς Απυθαζε.
Γηδηθυηενα, επηζεμαίκμκηαη ηα αθυιμοζα υζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ
οπμιμγηζμμφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ με βάζε ηεκ «εθεδνηθή μέζμδμ», θαζχξ θαη ηε
ζθμπημυηεηα θαη ημκ ηνυπμ ζφζηαζεξ, ζογθνυηεζεξ θαη ιεηημονγίαξ ηεξ εκ ιυγς
επηηνμπήξ:
1) Όπςξ είκαη γκςζηυ, ε δαζμξλξγηηέα ανία ηςκ εμπμνεομάηςκ θαηά ηεκ
εηζαγςγή, δηαμμνθχκεηαη ζφμθςκα με ηα άνζνα 69-76 ημο θακ. 952/2013
(Γκςζηαθυξ Τειςκεηαθυξ Κχδηθαξ – UCC), θαζχξ θαη με ηα άνζνα 127-146
ημο θακ. 2447/2015 (Δηαηάλεηξ Γθανμμγήξ ημο θακ. 952/2013).
2) Σοκήζςξ ε δαζμμιμγεηέα αλία ακηηζημηπεί ζηε ζρμαλλακηική ανία ηςκ
εμπμνεομάηςκ, ε μπμία μνίδεηαη ςξ ε πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα γηα
ηα εκ ιυγς εμπμνεφμαηα ηημή. Η ζοκαιιαθηηθή αλία δηαμμνθχκεηαη με βάζε ηξ
άοθοξ 70 ηξρ καμ. 952/2013, εκδεπμμέκςξ θαηυπηκ θαηάιιειεξ
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πνμζανμμγήξ με ηεκ πνμζζήθε ή αθαίνεζε ηςκ ζημηπείςκ πμο απανηζμμφκηαη
ζηα άνζνα 71 και 72 ημο εκ ιυγς θακμκηζμμφ, ακηίζημηπα. Η βάζε γηα ημκ
πνμζδημνηζμυ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ ζφμθςκα με ηηξ πνμακαθενυμεκεξ
δηαηάλεηξ, είκαη ημ ηημμιυγημ εηζαγςγήξ, ζημ μπμίμ πνμζηίζεκηαη ηα έλμδα
μεηαθμνάξ μέπνη ημ ζεμείμ εηζυδμο ζηεκ Γ.Γ. θαζχξ θαη ηα έλμδα αζθάιηζεξ
ηςκ εμπμνεομάηςκ.
3) Σηηξ πενηπηχζεηξ υπμο ε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ δεκ μπμνεί
κα οπμιμγηζηεί με βάζε ηε ζοκαιιαθηηθή αλία ημο εμπμνεφμαημξ υπςξ
πνμακαθένζεθε, ηυηε πνμβιέπεηαη ε (ηενανπηθή) εθανμμγή ζογθεθνημέκςκ
εκαιιαθηηθχκ μεζυδςκ πνμζδημνηζμμφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ. Οη μέζμδμη
αοηέξ απανηζμμφκηαη ζημ άνζνμ 74 παο. 2 ζημεία α) έωπ δ) ημο θακ.
952/2013 θαη είκαη ζοκμπηηθά μη αθυιμοζεξ:
 Η ζοκαιιαθηηθή αλία πακμμμηυηοπςκ εμπμνεομάηςκ (74.2α),
 Η ζοκαιιαθηηθή αλία μμμεηδχκ εμπμνεομάηςκ (74.2β),
 Η αλία πμο βαζίδεηαη ζηεκ ηημή μμκάδαξ (74.2γ),
 Η οπμιμγηδυμεκε αλία (74.2δ).
4) Τέιμξ, υηακ ε δαζμμιμγεηέα αλία δεκ μπμνεί κα θαζμνηζηεί μφηε θαη’
εθανμμγή ηςκ μεζυδςκ πμο πνμακαθένζεθακ, ηυηε εθανμυδεηαη ε ιεγυμεκε
«εθεδοική μέθξδξπ» πμο πνμβιέπεηαη ζημ 74 παο. 3 ημο θακ. 952/2013.
Γηδηθυηενα, ζηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ, ε δαζμμιμγεηέα αλία ζα πνέπεη κα
θαζμνίδεηαη με βάζε ηα δηαζέζημα ζημηπεία ζημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ.,
με «εύλξγξ ηοόπξ» ζομβηβαδυμεκμ με ηηξ ανπέξ θαη ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ
θαηςηένς:
 Τεξ ζομθςκίαξ γηα ηεκ εθανμμγή ημο άνζνμο VII ηεξ Γεκηθήξ Σομθςκίαξ
Δαζμχκ θαη Γμπμνίμο (ΠΟΓ),
 Τμο άνζνμο VII ηεξ Γεκηθήξ Σομθςκίαξ Δαζμχκ θαη Γμπμνίμο,
 Τμο θεθαιαίμο 3 «Δαζμμιμγεηέα Αλία» ημο θακ. 952/2013.
5) Γηα ηεκ μνζή εθανμμγή ηεξ «εθεδνηθήξ μεζυδμο» βάζεη ημο πνμακαθενυμεκμο
άνζνμο 74 παο. 3 ημο θακ. 952/2013, μνίδεηαη ζημ άνζνμ 144 παο. 1 ημο
θακ. 1447/2015 υηη είκαη δοκαηυ κα πνεζημμπμηεζεί «εύλξγη ελαζηικόηηηα»
θαηά ηεκ εθανμμγή ηυζμ ηεξ μεζυδμο ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ (άνζνμ 70 θακ.
952/2013) υζμ θαη ηςκ εκαιιαθηηθχκ μεζυδςκ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ
74 παο. 2 θακ. 952/2013. Η αλία πμο θαζμνίδεηαη με ημκ ηνυπμ αοηυ ζα
πνέπεη, ζημ μεγαιφηενμ δοκαηυ βαζμυ, κα βαζίδεηαη ζε δαζμμιμγεηέεξ αλίεξ
πμο έπμοκ θαζμνηζηεί ποξγεμέζηεοα.
6) Τέιμξ, ζημ άνζνμ 144 παο. 2 μνίδεηαη υηη ζηα πιαίζηα πνμζδημνηζμμφ ηεξ
αλίαξ με βάζε ηεκ εθεδνηθή μέζμδμ ημο άνζνμο 74 παο. 3 θακ. 952/2013,
δεμ επιηοέπεηαι κα πνεζημμπμημφκηαη ηα αθυιμοζα ζημηπεία:
 Η ηημή πχιεζεξ εμπμνεομάηςκ πμο πανάγμκηαη εκηυξ ηεξ Γ.Γ.,
 Έκα ζφζηεμα βάζεη ημο μπμίμο πνεζημμπμηείηαη ε ορειυηενε αλία μεηαλφ
δφμ εκαιιαθηηθχκ αληχκ,
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Η ηημή ζηεκ εγπχνηα αγμνά ηεξ πχναξ ελαγςγήξ,
Τμ θυζημξ παναγςγήξ,
Οη ηημέξ ελαγςγήξ απυ ηεκ Γ.Γ. πνμξ μία ηνίηε πχνα,
Γιάπηζηεξ δαζμμιμγεηέεξ αλίεξ,
Αοζαίνεηεξ ή πιαζμαηηθέξ αλίεξ.

7) Οη πενηπηχζεηξ εθανμμγήξ ηεξ «εθεδνηθήξ μεζυδμο» αθμνμφκ, ηδίςξ,
εμπμνεφμαηα γηα ηα μπμία δεμ ρπάοςει ηιμξλόγιξ ειζαγωγήπ ξύηε είμαι
εθικηόπ ξ ποξζδιξοιζμόπ ηηπ ανίαπ ηξρπ με ηξρπ εμαλλακηικξύπ ηοόπξρπ
πμο ακαθένμκηαη ζημ άνζνμ 74 παν. 2 θακ. 952/2013. Τέημηα είδε μπμνεί κα
είκαη, γηα πανάδεηγμα, μεηαπεηνηζμέκα μεηαθμνηθά μέζα ή άιια μεηαπεηνηζμέκα
είδε, ηα μπμία μπμνεί επηπιέμκ κα έπμοκ οπμζηεί βιάβε, δεμηέξ ή θζμνέξ,
εμπμνεφμαηα πμο πνμένπμκηαη απυ δεμμπναζίεξ ή θαηαζπέζεηξ, θιπ.
8) Ωξ είκαη εοκυεημ, ε μνζή εθανμμγή ζηεκ πνάλε ηεξ εθεδνηθήξ μεζυδμο ημο
άνζνμο 74 παο. 3, με ημοξ πενημνηζμμφξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άοθοξ 144
παο. 2 ημο θακ. 1447/2015, είκαη ηδηαίηενα δρζςεοήπ ζηεκ πνάλε γηα ημοξ
ηειςκεηαθμφξ οπαιιήιμοξ πμο είκαη ανμυδημη γηα ημκ έιεγπμ ημο μνζμφ
πνμζδημνηζμμφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, ιυγς ηεξ έιιεηρεξ
αληυπηζηςκ ζημηπείςκ ή/θαη ηεξ ακαγθαηυηεηαξ εηδηθχκ ηεπκηθχκ γκχζεςκ,
ακάιμγα με ημ είδμξ ημο εμπμνεφμαημξ, γηα ημκ οπμιμγηζμυ μηαξ «εφιμγεξ
αλίαξ» ζηα πιαίζηα ημο άνζνμο 74 παο. 3 ημο θακ. 952/2013. Καηά
ζοκέπεηα, ζηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ οθίζηαηαη κίμδρμξπ μη ξοθξύ ρπξλξγιζμξύ
ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ απυ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ, με ακάιμγεξ ζοκέπεηεξ
ζηεκ είζπναλε ηςκ δαζμμθμνμιμγηθχκ επηβανφκζεςκ.
9) Γηα υιμοξ ημοξ πνμακαθενυμεκμοξ ιυγμοξ, εθδυζεθε ε θμηκμπμημφμεκε
Απυθαζε γηα ηε ζύζηαζη και ζργκοόηηζη επιηοξπήπ γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο είκαη ακαγθαία ε
εθανμμγή ηεξ «εθεδνηθήξ» μεζυδμο ημο άνζνμο 74 παο. 3 ημο θακ.
952/2013, δειαδή μ πνμζδημνηζμυξ ηεξ αλίαξ με «εφιμγμ» ηνυπμ απυ ηηξ
ηειςκεηαθέξ ανπέξ.
10) Τα κύοια ζημεία ηεξ θμηκμπμημφμεκεξ Απυθαζεξ έπμοκ ςξ ελήξ:
- Η απυθαζε εθανμυδεηαη απξκλειζηικά ζηηξ πενηπηχζεηξ πνμζδημνηζμμφ
ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ ζφμθςκα με ηε ιεγυμεκε
«εθεδνηθή μέζμδμ» ηεξ παν. 3 ημο άνζνμο 74 ημο θακ. 952/2013.
- Σφμθςκα με ημ άνζνμ 2 παν. 1, ςξ αομόδια αοςή γηα ηεκ ελέηαζε ηςκ
πνμτπμζέζεςκ εθανμμγήξ ηεξ πανμφζαξ Απυθαζεξ μνίδεηαη ε
Σελωμειακή Πεοιθέοεια ζηε πςνηθή ανμμδηυηεηα ηεξ μπμίαξ εμπίπηεη ημ
ηειςκείμ ζημ μπμίμ πναγμαημπμηήζεθε ε εηζαγςγή ημο εμπμνεφμαημξ.
- Σφμθςκα με ημ άνζνμ 2 παν. 2, ε ενέηαζη ηςκ εκ ιυγς πνμτπμζέζεςκ
γίκεηαη με βάζε ηα ζημηπεία ημο θαθέιμο ηεξ εηζαγςγήξ πμο απμζηέιιεηαη
απυ ημ ανμυδημ ηειςκείμ, θαη θαηυπηκ ζπεηηθήξ ένεοκαξ εθ μένμοξ ηεξ
Τειςκεηαθήξ Πενηθένεηαξ γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ θαηάιιειεξ μεζυδμο
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-

-

-

-

-

πνμζδημνηζμμφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ημο εμπμνεφμαημξ ζφμθςκα με ηα
άνζνα 70 και 74 παο. 1 και 2 ημο θακ. 952/13.
Σφμθςκα με ημ άνζνμ 3 παν. 1, μη Τειςκεηαθέξ Πενηθένεηεξ μνίδμκηαη ςξ
αομόδιεπ αοςέπ γηα ηε ζφζηαζε θαη ζογθνυηεζε ηςκ επηηνμπχκ
θαζμνηζμμφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 74 παο. 3
ημο θακ. 952/13.
Σφμθςκα με ημ άνζνμ 3 παν. 3, επηηνμπή ζογθνμηείηαη απυ έκακ
ρπάλληλξ ηηπ Σελωμειακήπ Πεοιθέοειαπ με βαζμυ ΠΓ/Α πμο οπενεηεί
ζημ ανμυδημ Τμήμα γηα ζέμαηα Δαζμμθμνμιμγεηέαξ Αλίαξ, ςξ Ποόεδοξ,
θαη μέλη:
 Δύξ (2) Σελωμειακξύπ ρπαλλήλξρπ θαηεγμνίαξ ΠΓ με βαζμυ
ημοιάπηζημκ Β΄ πμο οπενεημφκ ζε μεγάια ηειςκεία εηζαγςγήξ
εκηυξ ηεξ πςνηθήξ ανμμδηυηεηαξ ηεξ Τειςκεηαθήξ Πενηθένεηαξ,
με ηνηεηή ημοιάπηζημκ εμπεηνία ζε ζέμαηα πνμζδημνηζμμφ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ,
 Έμαμ (1) ςημικό ρπάλληλξ πμο οπενεηεί ζημ Γεκηθυ Φεμείμ ημο
Κνάημοξ,
 Έμαμ (1) ρπάλληλξ ζρμαομόδιαπ ρπηοεζίαπ ή ελεηδηθεομέκμο
θμνέα ημο Δεμμζίμο ή με θαη άιιμο Ονγακηζμμφ ή Ικζηηημφημο
Ένεοκαξ θιπ., υηακ ε ζομμεημπή ημο μπμίμο θνίκεηαη απαναίηεηε
γηα ηε θφζε ηεξ ένεοκαξ ζπεηηθά με ημκ πνμζδημνηζμυ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ιυγς ηεξ θφζεξ ημο εμπμνεφμαημξ.
Σφμθςκα με ημ άνζνμ 3 παν. 4, μ Πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ θαζχξ θαη μ
ακαπιενςηήξ ημο, μνίδεηαη απυ ημκ Πνμσζηάμεκμ ηεξ Τειςκεηαθήξ
Πενηθένεηαξ. Τα μέιε ηςκ επηηνμπχκ θαζχξ θαη μη ακαπιενςηέξ ημοξ,
μνίδμκηαη απυ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ φζηενα απυ ζπεηηθή έγγναθε εηδμπμίεζε
ηεξ Τειςκεηαθήξ Πενηθένεηαξ.
Σφμθςκα με ημ άνζνμ 3 παν. 6, ε επηηνμπή, γηα ηεκ μμαιή εθηέιεζε ημο
ένγμο ηεξ, μπμνεί κα δεηά θάζε επηπιέμκ ζημηπείμ ζπεηηθά με ημκ
πνμζδημνηζμυ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ημο εμπμνεφμαημξ απυ ημκ
εκδηαθενυμεκμ εηζαγςγέα.
Σφμθςκα με ημ άνζνμ 3 παν. 7, θαηά ηεξ δηαμυνθςζεξ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ απυ ημ ηειςκείμ εηζαγςγήξ, με βάζε ηεκ απυθαζε
ηεξ επηηνμπήξ ημο άνζνμο 3, οπάνπεη δοκαηυηεηα ποξζθργήπ ημο
εκδηαθενυμεκμο ζηηξ Γπηηνμπέξ Τειςκεηαθχκ Αμθηζβεηήζεςκ (Π.Γ.Τ.Α. –
Α.Γ.Τ.Α.), ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ.

Παναθαιμφμε γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ ακςηένς ζηηξ πενηπηχζεηξ υπμο θνίκεηαη
ακαγθαίμξ μ πνμζδημνηζμυξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ με
ηεκ «εθεδνηθή μέζμδμ» ημο άνζνμο 74 παν. 3 θακ. 952/13.
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ

Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

A.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τειςκεηαθέξ Πενηθένεηεξ (με εκεμένςζε ηςκ Τειςκείςκ ανμμδηυηεηάξ ζαξ)

B.
1.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
ΓΛ.Υ.Τ Αηηηθήξ

2.

ΓΛ.Υ.Τ Θεζ/κίθεξ

3.

Δ/κζε Γζςηενηθμφ Γιέγπμο – Αζήκα, Θεζ/κίθε

4.

Σφκδεζμμξ Γιιήκςκ Βημμεπάκςκ – Ξεκμθχκημξ 5

5.

Σφκδεζμμξ Γμπμνηθχκ Ακηηπνμζχπςκ Γιιάδμξ

6.

Κεκηνηθή Έκςζε Γπημειεηενίςκ

7.

Ομμζπμκδία Γθηειςκηζηχκ Γιιάδμξ – Τζαμαδμφ 38 Πεηναηάξ

8.

Σφιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Αζήκαξ – Πεηναηά

9.

Σφιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Θεζ/κίθεξ

10.

Π.Γ.Τ.Α.

11.

Α.Γ.Τ.Α.

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γναθείμ θ. Γεκ. Γναμμαηέα Δεμμζίςκ Γζυδςκ

2.

Γναθείμ θαξ Γεκ. Δ/κηνηαξ Τειςκείςκ & Γ.Φ.Κ

3.

Δ/κζεηξ : Τει. Δηαδηθαζηχκ, Σ.Τ.Γ.Π., ΓΦ.Κ & ΦΠΑ, Ηι. Τειςκείμο

4.

Δ/κζε Δ.Ο.Σ. - Τμήμα Γ΄ : Τειςκεηαθχκ Θεμάηςκ

5.

Δ/κζε Δ.Θ.Τ.Ο.Κ. : α. Γναθείμ Πνμσζηαμέκεξ Δ/κζεξ
β. Τμήμαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
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ΑΔΑ: 6ΒΤ2Η-ΝΛΚ
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