
4. Προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εμπορεύματα που εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς 

(Άρθρο 219 DA) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα «προσωπικά είδη» και τα εμπορεύματα που 

«εισάγονται» στο έδαφος της Ένωσης «για αθλητικούς σκοπούς» από «ταξιδιώτη».  

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ 

«ταξιδιώτης»: νοείται κάθε πρόσωπο ο οποίος κατοικεί εκτός του τελωνειακού εδάφους της 

Ένωσης και εισέρχεται προσωρινά στην ΕΕ, με σκοπό τον τουρισμό, τον αθλητισμό, τη διευθέτηση 

υποθέσεων, τις επαγγελματικές συναντήσεις, την υγεία, τις σπουδές, κ.α. 

 «προσωπικά είδη»: θεωρούνται όλα τα είδη, καινούρια ή μεταχειρισμένα, τα οποία είναι δυνατό να 

χρειάζεται λογικά ο ταξιδιώτης για προσωπική χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, εκτός αυτά 

που εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς. (Ενδεικτικός κατάλογος των ειδών αυτών υπάρχει στο 

Παράρτημα 3) 

«εμπορεύματα που εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς»: είναι τα είδη αθλητισμού και άλλα 

υλικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια αθλητικών 

αγώνων ή επιδείξεων ή για προπόνηση στην Ένωση. (Ενδεικτικός κατάλογος των εμπορευμάτων 

αυτών υπάρχει στο Παράρτημα 3) 

«εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ένωση»: μπορεί να θεωρηθεί η μεταφορά των εμπορευμάτων 

στην Ένωση από τον ταξιδιώτη είτε στις προσωπικές του αποσκευές, είτε άλλως πως. Η εισαγωγή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί χρονικά είτε κατά την ημερομηνία της εισόδου του ταξιδιώτη στην 

Ένωση, είτε σε οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά σε κάθε 

περίπτωση σε ημερομηνία που, κατά την κρίση του Διευθυντή, επιτρέπει την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του ταξιδιού. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Για την παραχώρηση των διευκολύνσεων θα πρέπει: 

✓ τα προσωπικά είδη να εισάγονται από τον ίδιο τον ταξιδιώτη ή να περιέχονται στις 

αποσκευές του (συνοδευόμενες ή όχι) που είναι κάτοικος εκτός ΕΕ, σε λογικές ποσότητες και 

για προσωπική του χρήση, 

✓ τα εμπορεύματα για αθλητικό σκοπό να ανήκουν σε πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο ή 

κατοικεί εκτός Ένωσης και να εισάγονται σε λογικό αριθμό, λαμβανομένου υπόψη του 

προορισμού τους. 

Γ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Εκτός των περιπτώσεων που περικλείεται σημαντικό ποσό εισαγωγικών δασμών και φόρων, για τα 

προσωπικά είδη και τα εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς δεν απαιτείται οποιοδήποτε 

τελωνειακό έγγραφο ή τη σύσταση εγγύησης για τη προσωρινή τους εισαγωγή.  

Ωστόσο, για τα εμπορεύματα που εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς μπορεί, στο μέτρο του 

δυνατού, να ζητηθεί απογραφή τους και γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για επανεξαγωγή. 

Αν, ωστόσο κριθεί ότι θα πρέπει να δοθεί άδεια υπαγωγής στο καθεστώς, αυτή χορηγείται είτε 

προφορικά με την έκδοση του τελωνειακού εντύπου Τελ.104Ε (χωρίς την παροχή εγγύησης), είτε 

γραπτώς, αν στα είδη αυτά αντιστοιχεί σημαντικό ποσό εισαγωγικών δασμών και φόρων, με την 

υποβολή και αποδοχή γραπτής διασάφησης στ σύστημα Εισαγωγών και με την παροχή εγγύησης.  

Δ. ΛΗΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Η λήξη του καθεστώτος επέρχεται με την επανεξαγωγή ή τη εκκαθάριση με άλλους τρόπους όπως 

αυτοί καθορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία (π.χ. με την πληρωμή των δασμών και φόρων, με 



την καταστροφή τους, με την εγκατάλειψη τους στο Δημόσιο, με την φύλαξη τους σε αποθήκη 

τελωνειακής αποταμίευσης κ.α.). 

Τα προσωπικά είδη πρέπει να επανεξαχθούν, το αργότερο όταν ο ταξιδιώτης εγκαταλείψει το 

έδαφος της Ένωσης, ενώ για τα εμπορεύματα που εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς, η 

προθεσμία επανεξαγωγής ανέρχεται σε 12 τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία της προσωρινής 

εισαγωγής. Η άδεια (προφορική ή γραπτή) χορηγείται στο όνομα του δικαιούχου προσώπου για μια 

αρχική περίοδο 3 μηνών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί από το τελωνείο εάν τα 

εμπορεύματα δεν επανεξαχθούν μέσα στην πιο πάνω περίοδο. 

Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ 

Στο Παράρτημα 3 παρατίθενται ενδεικτικός κατάλογος με εμπορεύματα που θεωρούνται 

«προσωπικά είδη»  και «εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς». 

 

  



Παράρτημα 3  

 Προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εμπορεύματα που εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς 

Επεξηγηματικός πίνακας, Άρθρο 219/Καν.(ΕΕ) 2015/2446 

 

Προσωπικά είδη ταξιδιωτών: 

1. ενδύματα∙ 

2. είδη καλλωπισμού∙ 

3. προσωπικά κοσμήματα∙ 

4. φωτογραφικές και κινηματογραφικές συσκευές λήψης συνοδευόμενες από λογική 

ποσότητα φιλμ και εξαρτημάτων∙ 

5. φορητές συσκευές προβολής διαφανειών ή φιλμ και τα εξαρτήματά τους καθώς και λογική 

ποσότητα διαφανειών ή φιλμ ή οποιονδήποτε άλλο φορέα δεδομένων∙ 

6. μηχανές βίντεο και φορητές συσκευές εγγραφής βίντεο συνοδευόμενες από λογική 

ποσότητα ταινιών ή οποιονδήποτε άλλο φορέα δεδομένων∙ 

7. φορητά μουσικά όργανα∙ 

8. φορητοί φωνόγραφοι με δίσκους∙ 

9. φορητές συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, (συμπεριλαμβανομένων 

συσκευών υπαγόρευσης), με ταινίες ή οποιονδήποτε άλλο φορέα δεδομένων∙ 

10. φορητά ραδιόφωνα∙ 

11. φορητές τηλεοράσεις∙ 

12. φορητές γραφομηχανές∙ 

13. φορητές αριθμομηχανές. 

14. φορητοί προσωπικοί υπολογιστές, tablet, computers, notebooks∙ 

15. διόπτρες με δύο οπτικά πεδία∙ 

16. παιδικά αμαξάκια∙ 

17. αμαξάκια τύπου πολυθρόνας για αναπήρους∙ 

18. αθλητικά είδη και εξοπλισμοί, όπως σκηνές και άλλο υλικό κατασκηνώσεων, είδη αλιείας, 

εξοπλισμός για ορειβάτες, υλικό καταδύσεων, εξοπλισμός ιππασίας, όπλα κυνηγίου με 

φυσίγγια, ποδήλατα χωρίς κινητήρα ή σκούτερ, ηλεκτρικά ποδήλατα*, ηλεκτρονικά 

σκούτερ, κανό ή καγιάκ με μέγιστο μήκος 5,5 μέτρα, χιονοπέδιλα, ρακέτες αντισφαίρισης, 

σανίδες σέρφινγκ, ιστιοσανίδες, εξοπλισμός για γκολφ, ανεμόπτερα, χαρταετοί και φτερά 

σε σχήμα Δ, κατευθυνόμενα αλεξίπτωτα,∙ εξοπλισμός γκολφ, εξοπλισμός πόλο 

19. φορητές συσκευές αιματοδιάλυσης και το παρόμοιο ιατρικό υλικό καθώς και τα είδη μιας 

χρήσης που εισάγονται για να χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτό το υλικό∙ 

20. Κινητά τηλέφωνα, ακουστικά, ακουστικά ακύρωσης θορύβου, μεγάφωνα και έξυπνα 
ρολόγια. 

21. Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών με αξεσουάρ, εξοπλισμός για παιχνίδια εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου. 

22. Drones*, πλακέτες hover. 

23. άλλα είδη με εμφανώς προσωπικό χαρακτήρα. 

 

Εμπορεύματα που εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς: 

 

A. Υλικό αθλητισμού, όπως: 

− κοντάρια για άλματα∙ 



− ακόντια, δίσκοι, κοντάρια για άλμα επί κοντώ, βάρη, σφύρες. 

 

Β. Υλικό για αγωνίσματα με μπάλες, όπως: 

− μπάλες κάθε είδους∙ 

− ρακέτες, μπαστούνια, ράβδοι του γκολφ, και παρόμοια είδη∙ 

− δίχτυα κάθε είδους∙ 

− τέρματα για ποδόσφαιρο. 

 

Γ. Υλικό για χειμερινό αθλητισμό, όπως: 

− χιονοπέδιλα, snowboard, μπαστούνια∙ και άλλος εξοπλισμός για σκι 

− παγοπέδιλα∙ 

− έλκηθρα συνήθη και έλκηθρα χιονοδρομιών∙ («bobsleights») 

− υλικό για παιχνίδια λιθοβολίας («curling»).  

−  Εξοπλισμός χόκεϊ επί πάγου 

−  χιονοπέδιλα αντοχής 

− παπούτσια χιονιού 

 

Δ. Αθλητικά ενδύματα, υποδήματα και γάντια, καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό κ.λπ. 

κάθε είδους. 

 

E. Υλικό για ναυτικό αθλητισμό, όπως: 

− κανό και καγιάκ∙ 

− ιστιοφόρα και πλοία με κουπιά, ιστία, κουπιά κάθε είδους∙ 

− σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα) και ιστία. 

− θαλάσσιο σκι. 

− καταδυτικός εξοπλισμός (κύλινδρος οξυγόνου, γυαλιά δύτη, καταδυτική στολή 

κ.λπ.) 

 

Στ Οχήματα, και σκάφη όπως: 

− αυτοκίνητα∙ 

− μοτοσικλέτες∙ 

− μηχανοκίνητα σκάφη* 

− χιονοκινητά «show mobiles»* 

− τετράτροχα -quarts* 

− θαλάσσιο τζετ σκι. 

 

Ζ. Υλικό που προορίζεται για διάφορες εκδηλώσεις, όπως: 

− όπλα για σκοποβολή και πυρομαχικά∙ 

− ποδήλατα χωρίς κινητήρα∙ 

− τόξα και βέλη∙ 

− υλικό για ξιφασκία∙ 

− υλικό για γυμναστική∙ 

− πυξίδες∙ 

− χαλιά και στρώματα για τα αθλήματα της πάλης∙ 

− υλικό για άρση βαρών∙ 

− υλικό για ιππασία και αγώνες με δίτροχα οχήματα∙ 

− κατευθυνόμενα αλεξίπτωτα, φτερά σε σχήμα Δ, ιστιοσανίδες∙ 

− υλικό για ορειβασία, 



− κασέτες με μουσική που προορίζονται να συνοδεύουν τις εκδηλώσεις. 

− roller-skates  

− in-line-skates  

− golf club; golf buggy; caddy  

− equipment for billiard  

− bowling ball and pins  

− boule balls  

− chess and equipment (chronometer etc.)  

− horses for each kind of horse sport*  

− boxing equipment  

− fencer equipment (sword etc.)  

− darts, dart disks  

− balloon,  

− glider;  

− fishing equipment like fishing-rod  

 
 

Η. Βοηθητικό υλικό, όπως: 

− υλικό για τη μέτρηση και την αναγραφή των αποτελεσμάτων∙ 

− συσκευές για αναλύσεις αίματος και ούρων. 

− όργανα για την παρακολούθηση των ζωτικών σταθερών των ατόμων που 

αθλούνται 

 
 
* Ορισμένα μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως μέσα μεταφοράς. 

 


