
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ 

ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΚΟΙΝΗΣ / ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 

I. Δήλωση εγγύησης 
1.Ο (Η) υπογεγραμμένος(-η) (1)………………………………………………………. 

κάτοικος (2)…………………………………………………………………………….. 

εγγυώμαι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενώπιον του τελωνείου 
εγγύησης…………………………………………….. 

έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει το Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της 
Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ελληνική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Κροατίας, 
το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιρλανδία, την Ιταλική Δημοκρατία, την 
Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο 
Δουκάτο του Λουξεμβούργου, την  Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω 
Χωρών, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, 
τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της 
Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας 
Ιρλανδίας, και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας, της Δημοκρατίας της 
Σερβίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της Τουρκικής Δημοκρατίας, του Πριγκιπάτου της 
Ανδόρας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (3), την καταβολή κάθε ποσού για το οποίο ο 
δικαιούχος του καθεστώτος είναι ή θα καταστεί υπόχρεος έναντι των προαναφερόμενων χωρών υπό 
μορφή δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή εξαγωγή των 
εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενωσιακής ή κοινής διαμετακόμισης, για τα οποία ο 
(η) υπογεγραμμένος(-η) συμφώνησε να αναλάβει την ευθύνη με την έκδοση τίτλων μεμονωμένης 
εγγύησης μέχρι μέγιστου ποσού 10 000 ευρώ ανά τίτλο. 

2. Ο (Η) υπογεγραμμένος(-η) αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω, σε πρώτη γραπτή όχληση 
των αρμόδιων αρχών των χωρών που αναφέρονται στο σημείο 1, και χωρίς δικαίωμα αναβολής πέρα 
από προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της όχλησης, ποσό μέχρι 10 000 ευρώ το πολύ ανά 
τίτλο μεμονωμένης εγγύησης εκτός αν αποδείξω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος στις 
αρμόδιες αρχές πριν από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας ότι το καθεστώς έληξε δεόντως για 
τη συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης. 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, μετά από αίτηση του (της) υπογεγραμμένου(-ης) και για οποιονδήποτε 
έγκυρο λόγο, να παρατείνουν πέρα από την προθεσμία των 30 ημερών, η οποία υπολογίζεται από την 
ημερομηνία της όχλησης πληρωμής, την προθεσμία εντός της οποίας ο (η) υπογεγραμμένος(-η) 
υποχρεούται να καταβάλει τα αιτούμενα ποσά. Τα έξοδα που προκύπτουν από την παροχή αυτής της 
συμπληρωματικής προθεσμίας, και κυρίως οι τόκοι, πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε το ύψος τους 
να είναι ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται για τον σκοπό αυτό στην εθνική χρηματαγορά και 
κεφαλαιαγορά. 

3. Η παρούσα δήλωση ισχύει από την ημέρα της έγκρισής της από το τελωνείο εγγύησης. Ο (Η) 
υπογεγραμμένος(-η) παραμένω υπεύθυνος(η) για την πληρωμή της οφειλής που γεννάται από την 
πράξη ενωσιακής ή κοινοτικής διαμετακόμισης που καλύπτεται από την παρούσα δήλωση και έχει 



αρχίσει πριν από την ανάκληση ή την καταγγελία της πράξης εγγύησης, ακόμη και αν η πληρωμή 
απαιτείται μετά την ημερομηνία αυτή. 

4. Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, ο (η) υπογεγραμμένος(-η) καθορίζω ως τόπο κατοικίας 
μου (4) σε καθεμία από τις χώρες που αναφέρονται στο σημείο 1  

Χώρα Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία και πλήρης 
διεύθυνση 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
Ο (Η) υπογεγραμμένος(-η) αναγνωρίζω ότι όλη η αλληλογραφία ή οποιαδήποτε κοινοποίηση καθώς 
και, γενικότερα, όλες οι διατυπώσεις ή τα διαδικαστικά μέτρα τα σχετικά με την παρούσα δήλωση, 
που απευθύνονται ή διενεργούνται γραπτώς σε μια από τις κατοικίες που επέλεξα, απευθύνονται 
έγκυρα σε εμένα τον (την) ίδιο(-α). 

Ο (Η) υπογεγραμμένος(-η) αναγνωρίζω τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των τόπων όπου έχω 
επιλέξει κατοικία.  

Ο (Η) υπογεγραμμένος(-η) αναλαμβάνω την υποχρέωση να διατηρώ τους τόπους κατοικίας που 
καθόρισα ή, εάν είμαι υποχρεωμένος να αλλάξω έναν ή περισσότερους από αυτούς, να ειδοποιώ 
προηγουμένως το τελωνείο εγγύησης. 

  (τόπος)………………………… 
 (ημερομηνία)……………………………………………………………….. 

 
 …………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

      (Υπογραφή)(5) 

ΙΙ. Έγκριση από το τελωνείο εγγύησης 
Τελωνείο εγγύησης …………………………………………………………………….. 

Δήλωση εγγύησης εγκριθείσα στις……………………………………………………..  
    

 ……………………………………………………………………. 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 

         
(1) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. 
(2) Πλήρης διεύθυνση. 
(3) Οι αναφορές στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας και στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου ισχύουν 

μόνον για τις πράξεις ενωσιακής διαμετακόμισης. 
(4) Εάν στη νομοθεσία μιας από τις εν λόγω χώρες δεν προβλέπεται δυνατότητα επιλογής 

κατοικίας, ο τριτεγγυητής ορίζει στη χώρα αυτή αντίκλητο εξουσιοδοτημένο για την 
παραλαβή όλων των κοινοποιήσεων που προορίζονται γι’ αυτόν, η δε αναγνώριση που 
προβλέπεται στο σημείο 4 δεύτερο εδάφιο και η υποχρέωση που προβλέπεται στο σημείο 4 
τέταρτο εδάφιο πρέπει να καθορίζονται κατ’ αναλογία. Δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών 
με την παρούσα εγγύηση έχουν τα αντίστοιχα δικαστήρια των τόπων κατοικίας του εγγυητή 
και των αντικλήτων. 

(5) Πριν από την υπογραφή του (της), ο (η) υπογράφων (-ουσα) πρέπει να αναγράψει ιδιοχείρως: 
«Η παρούσα ισχύει ως τίτλος εγγύησης». 
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