
 

Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 434/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ  

 (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(I) ΤΟΥ 2004) 
 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου  32(2) 
 

Προοίµιο. Για σκοπούς µερικής εφαρµογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο 
- 

 «Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί 
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού Κώδικα» (EE L 302 της 19.10.1992, σ.1) όπως 
τροποποιήθηκε µέχρι και τον Κανισµό (ΕΚ) αριθµ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2000 (EE L 311 της 
12.12.2000, σ. 17), 

 «Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον 
καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα» (EE 
L 253 της 11.10.1993, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
2286/2003 της Επιτροπής  της 18 ∆εκεµβρίου 2003 (EE L 343 της 31.12.2003, σ. 
1), 

                          
94(Ι) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του 
άρθρου 32(2) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου 2004, εκδίδει το ακόλουθο 
∆ιάταγµα.  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα ονοµάζεται ως το περί Όρων και Προϋποθέσεων 
για Έγκριση Αποθηκών Προσωρινής Εναπόθεσης η ∆ιαχείριση των Οποίων 
Ανατίθεται σε Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ιάταγµα του 2004. 

Ορισµοί. 2.-(1)  Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

 «άδεια» σηµαίνει την άδεια λειτουργίας αποθήκης· 

 «άλλη νοµοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο· 

 «αποθήκη» σηµαίνει ιδιωτική προσωρινή αποθήκη· 

 «αρµόδιο τελωνείο»  σηµαίνει το τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του 
οποίου βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις· 

 «διαχειριστής» σηµαίνει  το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπό την διαχείριση 
του οποίου θα λειτουργεί συγκεκριµένη αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης 
και στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αυτής· 

94(Ι) του 2004. «Νόµος» σηµαίνει τον  εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο· 
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 «τελωνειακή νοµοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
το Νόµο. 

 (2)  Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν ∆ιάταγµα, έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται στην τελωνειακή νοµοθεσία. 

Προϋποθέσεις 
λειτουργίας 
αποθηκών. 

3.  Για τη λειτουργία των αποθηκών απαιτείται: 

(α) έκδοση της ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας από τον ∆ιευθυντή στο 
όνοµα του διαχειριστή για συγκεκριµένη αποθηκευτική εγκατάσταση ή 
εγκαταστάσεις ή χώρους στεγασµένους ή/και υπαίθριους, νοουµένου ότι 
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος ∆ιατάγµατος και οι 
αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις·  

 (β) κατάλληλος στεγασµένος ή υπαίθριος χώρος καθώς και κατάλληλος 
εξοπλισµός φορτοεκφόρτωσης, ζύγισης, µέτρησης και ελέγχου 
εµπορευµάτων·  

 (γ) σύσταση εγγύησης από το διαχειριστή έναντι του τελωνείου, για τις 
υποχρεώσεις που δηµιουργούνται από την είσοδο, παραλαβή και έξοδο 
των εµπορευµάτων από τις αποθήκες,  κατ’ εφαρµογή της τελωνειακής 
και της άλλης νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν 
∆ιάταγµα·  

 (δ) ο διαχειριστής να µην έχει υποπέσει σε σοβαρές ή/και κατ’ επανάληψη 
παραβάσεις της τελωνειακής ή της άλλης νοµοθεσίας.  

Έκδοση άδειας. 4.-(1) Η άδεια εκδίδεται από τον ∆ιευθυντή στο όνοµα του αιτητή και για 
συγκεκριµένο αποθηκευτικό χώρο, στεγασµένο ή/και υπαίθριο. 

      (2) Για τη χορήγηση της άδειας και την απόδειξη της συνδροµής των 
προϋποθέσεων της παρούσας άδειας απαιτείται όπως τα ακόλουθα πρωτότυπα 
έγγραφα ή πιστοποιηµένα αυτών αντίγραφα και άλλα δικαιολογητικά υποβληθούν, 
ανάλογα µε την περίπτωση: 

 (α) αίτηση, ο τύπος και η µορφή της οποίας καθορίζεται από το ∆ιευθυντή·  

 (β) πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη·  

 (γ) πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο 
Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη·  

 (δ) πιστοποιητικό σχετικά µε τους υπεύθυνους της εταιρείας από τον 
Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη·  

 (ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. 

 (στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο·  

 (ζ) εγκεκριµένο αρχιτεκτονικό και τοπογραφικό σχέδιο, από την αρµόδια 
προς τούτο αρχή, των προς έγκριση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, 
στο οποίο σηµειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτού καθώς και το είδος 
της περίφραξης, όπου αυτή απαιτείται·  

 (η) πολεοδοµική άδεια ή/και άδεια οικοδοµής από την αρµόδια προς τούτο 
αρχή για την καταλληλότητα των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ·  
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 (θ) τίτλος κυριότητας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ή ενοικιαστήριο 
έγγραφο ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν την νόµιµη κατοχή των 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων·  

 (ι) ύπαρξη επάρκειας  πυροσβεστικών µέσων που αφορούν  τις 
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.·  

 (ια) εφ’ όσον συντρέχει περίπτωση εναπόθεσης εµπορευµάτων που 
θεωρούνται επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία, τάξη και ασφάλεια, 
βεβαίωση των κατά περίπτωση αρµοδίων αρχών για τη νοµιµότητα 
λειτουργίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. 

        (3) Επιπρόθετα από τα έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2)(δ), 
ο αιτητής καταθέτει την προβλεπόµενη από την παράγραφο 15 εγγύηση και κατέχει  
το προβλεπόµενο στην παράγραφο 7 λογιστικό µηχανογραφηµένο σύστηµα 
παρακολούθησης των εναποτιθεµένων εµπορευµάτων 

      (4)  Προκειµένου ο ∆ιευθυντής να χορηγήσει την άδεια λειτουργίας της 
αποθήκης εξετάζει- 

 (α) την αναγκαιότητα λειτουργίας της συγκεκριµένης αποθήκης, έχοντας ως 
βασικούς παραµέτρους αξιολόγησής της, την εξυπηρέτηση του 
εµπορίου, την πρόβλεψη κίνησης της αποθήκης και την ύπαρξη ή µη 
ικανοποιητικών αποθηκευτικών χώρων στο αρµόδιο τελωνείο·  

 (β) την ακρίβεια των δηλουµένων στην αίτηση και τα συνηµµένα σε αυτή 
δικαιολογητικά στοιχεία και έγγραφα, την συνδροµή των προϋποθέσεων 
έκδοσης της άδειας, διενεργώντας αυτοψία του χώρου για τον οποίο 
έχει ζητηθεί η έκδοση άδειας. Ο αιτητής υποχρεούται να παράσχει στο 
∆ιευθυντή οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο, απαραίτητο 
για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 

      (5) Όταν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το παρόν ∆ιάταγµα, ο ∆ιευθυντής προβαίνει στην χορήγηση της 
άδειας υπό όρους. 

       (6)  Στην άδεια καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της αποθήκης, ο 
χρόνος διάρκειας της άδειας, το είδος των εναποτιθεµένων εµπορευµάτων, καθώς 
και το είδος και ύψος της εγγύησης· 

      (7) Εάν από την εξέταση προκύπτει ότι δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι 
όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας η αίτηση απορρίπτεται µε 
αιτιολογηµένη απόφαση ενηµερώνοντας τον αιτητή.  

      (8) Καµία χορηγηθείσα άδεια δεν εκχωρείται από τον διαχειριστή σε άλλο 
πρόσωπο. 

Καταλληλότητα 
αποθηκευτικών 
εγκαταστάσεων. 

5. Με σκοπό αφ’ ενός µεν την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εµπορικών 
συναλλαγών και αφ’ ετέρου την εξασφάλιση της εφαρµογής της τελωνειακής 
νοµοθεσίας και την ασφαλή εναπόθεση των εµπορευµάτων, η αποθήκη είναι 
προσβάσιµη στο τελωνείο, στα µέσα µεταφοράς των εµπορευµάτων και στους 
εµπλεκόµενους µε τις τελωνειακές διατυπώσεις φορείς και πληροί από άποψη 
υποδοµής τις παρακάτω χωροταξικές προϋποθέσεις: 

 (α) Να είναι λειτουργική, ασφαλής και επαρκής για εναπόθεση 
εµπορευµάτων, να έχει κατάλληλη διαµόρφωση χώρων, τα απαραίτητα 
µέσα πυρόσβεσης και εξαερισµό, κατάλληλο φωτισµό εξασφαλίζοντας 
την δυνατότητα εναπόθεσης διαφορετικών ειδών εµπορευµάτων, τα 
οποία ανήκουν σε πολλούς παραλήπτες. 
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 (β) Να διαθέτει ειδικά διαρρυθµισµένα ιδιαίτερα διαµερίσµατα ή χώρους για 
εµπορεύµατα, η εναπόθεση των οποίων µπορεί να επηρεάσει, λόγω της 
φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εµπορεύµατα ή να προκαλέσουν 
κίνδυνο στη δηµόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις. 

 (γ) Οι αποθηκευτικοί χώροι στεγασµένοι και υπαίθριοι να είναι 
διαµορφωµένοι κατά τρόπο ασφαλή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
∆ιευθυντή.  

 (δ) Να διαθέτει κατάλληλο και ασφαλή στεγασµένο χώρο, τόσο για την 
εγκατάσταση τελωνειακών λειτουργών (γραφεία, χώρους φυσικής 
εξέτασης εµπορευµάτων) όσο και για τη µεταφορά των µη 
παραλαµβανοµένων εντός των προβλεποµένων προθεσµιών και 
κηρυσσοµένων αζήτητων εµπορευµάτων. Όµοιοι χώροι διατίθενται και 
για τη στέγαση των συνεργαζοµένων µε το τελωνείο υπηρεσιών. 

 (ε) Οι εν λόγω χώροι διατίθενται χωρίς οποιαδήποτε δαπάνη για το 
∆ηµόσιο από τον διαχειριστή και πρέπει να πληρούν το ελάχιστο των 
προϋποθέσεων, προδιαγραφών και όρων για τη στέγαση των 
προαναφεροµένων υπηρεσιών και γραφείων αυτών.  Ο διαχειριστής 
µεριµνά για την φροντίδα και απολύµανση των χώρων αυτών. 

Ευθύνη 
διαχειριστή. 

6.-(1) Η αποθήκη, και τα εντός αυτής εναποτιθέµενα εµπορεύµατα, τελούν υπό 
την αποκλειστική ευθύνη του διαχειριστή της αποθήκης, ο οποίος ευθύνεται για την 
ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την φυσική και λογιστική 
είσοδο, παραµονή και έξοδο των εµπορευµάτων, στην αποθήκη και κατάσταση της 
προσωρινής εναπόθεσης και εν γένει της µη διαφυγής των εµπορευµάτων από την 
τελωνειακή επιτήρηση, προς εξασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της 
τελωνειακής και της άλλης νοµοθεσίας. 

      (2) Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι του ∆ηµοσίου για τους αναλογούντες 
δασµούς, φόρους και τις άλλες επιβαρύνσεις που µπορεί να δηµιουργηθούν από 
την µη ορθή τήρηση των υποχρεώσεών του.  

      (3) Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι των κυρίων των εµπορευµάτων για την αξία 
αυτών. Το ∆ηµόσιο δεν υπέχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή 
καταστροφή αυτών από οποιαδήποτε αιτία. 

Λογιστική 
διαχείριση των 
εµπορευµάτων. 

7.-(1) Για την παρακολούθηση της κίνησης των εισερχοµένων στην αποθήκη και 
εξερχόµενων από αυτήν εµπορευµάτων στην κατάσταση της προσωρινής 
εναπόθεσης, εφαρµόζεται από τον διαχειριστή, ηλεκτρονικό σύστηµα λογιστικής για 
την παρακολούθηση της αποθήκης, επιφυλασσοµένων άλλων πρόσθετων µέτρων 
που λαµβάνει ο ∆ιευθυντής, όταν το κρίνει αναγκαίο.  Η τηρούµενη από τον 
διαχειριστή λογιστική της αποθήκης, πρέπει να εµφανίζει ανά πάσα στιγµή τα 
πραγµατικά αποθέµατα εµπορευµάτων στην κατάσταση της προσωρινής 
εναπόθεσης. 

      (2) Για την παρακολούθηση λογιστικά της αποθήκης τηρούνται από το 
διαχειριστή λογιστικά ή άλλα ειδικά βιβλία ή ειδικές καταστάσεις καταχώρησης και 
παρακολούθησης των εναποτιθεµένων εµπορευµάτων, µε ελάχιστες 
περιλαµβανόµενες ενδείξεις, την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η 
εγγραφή και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των 
εµπορευµάτων, της εισόδου και εξόδου αυτών από την αποθήκη καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από το ∆ιευθυντή. 

      (3) Η χρέωση των εισαγοµένων εµπορευµάτων στα βιβλία αυτά, γίνεται µε το 
δηλωτικό ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επέχει θέση δηλωτικού σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, ή δε πίστωση των εξερχοµένων, µε βάση τις τελωνειακές 
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διασαφήσεις ή άλλα παραστατικά µε τα οποία δίνεται τελωνειακός προορισµός ή 
κηρύσσονται αυτά ως αζήτητα. 

      (4) Η λογιστική παρακολούθηση των εµπορευµάτων γίνεται µηχανογραφικά 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις και ύστερα από προηγούµενη έγκριση του ∆ιευθυντή. 

Όροι 
αποθήκευσης. 

8.-(1) Τα εµπορεύµατα που τελούν σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, δεν 
επιτρέπεται να µετακινηθούν ή αποµακρυνθούν από την αποθήκη, όπου αρχικά 
τοποθετήθηκαν χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή. 

      (2) Εφόσον δεν προκαλούνται προβλήµατα ή δυσχέρειες στη λειτουργικότητα 
της αποθήκης, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του ∆ιευθυντή, όπως ο κύριος των 
εναποτιθεµένων εµπορευµάτων ή ο νόµιµος αυτού εκπρόσωπος προβαίνει για 
διευκόλυνσή του, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συµπλήρωση της σχετικής διασάφησης, 
στην εξέταση ή ζύγιση των εµπορευµάτων, ως και στη λήψη δείγµατος µε 
καταβολή των οφειλοµένων επ’ αυτού επιβαρύνσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

      (3)  Τηρουµένων των όρων και προϋποθέσεων της υποπαραγράφου (2), 
επιτρέπεται επίσης όπως ενεργούνται επί των εναποτιθεµένων εµπορευµάτων 
συνήθεις εργασίες που σκοπούν στη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση υπό την 
οποία εισήχθησαν ή στην από εµπορικής πλευράς βελτίωση της εµφάνισής τους ή 
στην προετοιµασία αυτών για περαιτέρω µεταφορά, µε τον όρο ότι δια των 
εργασιών αυτών, δεν επέρχεται µεταβολή της εµφάνισης ή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους ή της βάσης των δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων ή της 
καταγωγής των εµπορευµάτων. 

      (4) Η απόθεση, αποθήκευση, ταξινόµηση και διαλογή των εµπορευµάτων µέσα 
στους χώρους αυτούς, οι εργασίες για την επαλήθευση, εξέταση και τον έλεγχο 
αυτών, η µεταφορά των αζητήτων, καθώς και οι λοιπές απαραίτητες εργασίες 
πραγµατοποιούνται από το εργατικό και λοιπό προσωπικό και µε µεταφορικά και 
λοιπά µέσα που διαθέτει ο διαχειριστής και ενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της τελωνειακής νοµοθεσίας και τις υποδείξεις του τελωνείου. 

      (5) Ο διαχειριστής υποχρεούται να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την 
εξασφάλιση των εµπορευµάτων, να τοποθετεί αυτά κατά τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται ο τελωνειακός έλεγχος και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του 
τελωνείου. 

∆ιαδικασία 
εισόδου των 
εµπορευµάτων 
στις αποθήκες 
προσωρινής 
εναπόθεσης. 

9.-(1) Η εκφόρτωση, παράδοση και εναπόθεση των εµπορευµάτων στις 
αποθήκες, γίνεται µε βάση το αντίγραφο του δηλωτικού ή οποιουδήποτε άλλου  
εγγράφου επέχει θέση δηλωτικού, που υποβλήθηκε και καταχωρήθηκε στο 
αρµόδιο τελωνείο. Ο διαχειριστής καταχωρεί τα εµπορεύµατα στα προβλεπόµενα 
από την παράγραφο 7(2) λογιστικά βιβλία. Ο αριθµός καταχώρησης στα λογιστικά 
βιβλία γνωστοποιείται στο αρµόδιο τελωνείο.  Ο διαχειριστής επιλέγει τη θέση της 
αποθήκης στην οποία θα αποθηκευτούν τα εµπορεύµατα και επιβλέπει την 
κανονική στοιβασία των εµπορευµάτων. 

      (2) Κατά την εκφόρτωση και παραλαβή των εµπορευµάτων από τον 
διαχειριστή είναι δυνατόν να παρίσταται κλιµάκιο εξουσιοδοτηµένων λειτουργών.  Η 
παρουσία τελωνειακού λειτουργού είναι υποχρεωτική για την αποσφράγιση των 
υπό τελωνειακή σφράγιση µεταφεροµένων εµπορευµάτων. 

      (3) Αν κατά την εκφόρτωση των εµπορευµάτων διαπιστωθούν ελλείµµατα ή 
βρεθούν δέµατα, δοχεία, κιβώτια ή άλλα µέσα συσκευασίας τους που φέρουν σαφή 
σηµεία παραβίασης ή διαρροής ή είναι κενά του περιεχοµένου τους, συντάσσεται 
και υπογράφεται από τον διαχειριστή της αποθήκης και από τον µεταφορέα ή τον 
αντιπρόσωπο αυτού κατάσταση, ο τύπος και το περιεχόµενο της οποίας 
καθορίζεται από το ∆ιευθυντή, η οποία δύναται να είναι και σε µηχανογραφηµένη 
µέθοδο και στην οποία αναγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια η κατάσταση και το 
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περιεχόµενο των πιο πάνω µέσων συσκευασίας κατά βάρος, ποσότητα και 
περιγραφή των εµπορευµάτων, καθώς και τα ληφθέντα µέτρα. 

      (4)(α) Ο διαχειριστής υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτά στον ∆ιευθυντή κάθε 
επιπλέον ή επί έλαττον διαπιστούµενη διαφορά µεταξύ των αναγραφοµένων στο 
δηλωτικό δεµάτων, δοχείων, κιβωτίων ή άλλων µέσων συσκευασίας και εκείνων 
που πραγµατικά εκφορτώθηκαν και εναποτέθηκαν κάνοντας σχετική πράξη στα 
λογιστικά βιβλία. Το αρµόδιο τελωνείο δικαιούται να ενεργήσει έλεγχο προς 
επαλήθευση του περιεχοµένου της γνωστοποίησης. 

 (β) Εφόσον δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις καθόσον αφορά τις υποχρεώσεις 
στην υπό-υποπαράγραφο (α), ο ∆ιευθυντής προβαίνει στη βεβαίωση των 
δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην 
είσπραξη δασµών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων που αναλογούν στα 
εµπορεύµατα. 

      (5) Επί έλαττον διαφορές εµπορευµάτων αν δεν γνωστοποιηθούν γραπτά στο 
∆ιευθυντή εντός δώδεκα (12) ωρών από την εκφόρτωση ή άλλης µεγαλύτερης ή 
µικρότερης προθεσµίας που ήθελε καθορίσει ο ∆ιευθυντής, δεν λαµβάνονται 
υπόψη από το ∆ιευθυντή, ο δε διαχειριστής υποχρεούται επιφυλασσοµένης 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης για την διάπραξη ποινικών αδικηµάτων µε βάση το 
Νόµο στην καταβολή των δασµών και φόρων και άλλων επιβαρύνσεων που 
αναλογούν στις διαφορές αυτές.  Ο ∆ιευθυντής βεβαιώνει τους οφειλόµενους 
δασµούς ή και φόρους που αναλογούν στα διαπιστούµενα κάθε φορά ελλείµµατα ή 
τις διαφορές εµπορευµάτων που εισήχθησαν στις αποθήκες, σε βάρος του 
διαχειριστή των αποθηκών αυτών. 

Χρόνος 
παραµονής των  

εµπορευµάτων 
στις αποθήκες. 

10.-(1)  Η διάρκεια παραµονής των εµπορευµάτων στις αποθήκες είναι οι  υπό  του 
άρθρου 35(1) του  Νόµου προβλεπόµενες προθεσµίες.  Οι παραπάνω προθεσµίες 
δύνανται ύστερα από αίτηση του κυρίου των εµπορευµάτων να συντέµνονται ή 
παρατείνονται από τον ∆ιευθυντή, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.  Η παράταση 
δεν µπορεί όµως να υπερβεί τις πραγµατικές ανάγκες που δικαιολογούνται υπό τις 
περιστάσεις.  Από της παρέλευσης των παραπάνω προθεσµιών, εφ’ όσον τα 
εµπορεύµατα δεν τεθούν υπό οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή τελωνειακό 
προορισµό ή δεν καταστραφούν µε άδεια του ∆ιευθυντή και υπό τους όρους που 
αυτός καθορίζει, κηρύσσονται αζήτητα σύµφωνα µε τις περί αζητήτων 
εµπορευµάτων διατάξεις του Νόµου. 

      (2) Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως: 

 (α) ενηµερώνει ανελλιπώς τον ∆ιευθυντή για τα εµπορεύµατα που δεν 
παραλαµβάνονται από τους κατόχους αυτών εντός των παραπάνω 
αναφεροµένων προθεσµιών· 

 (β) µεταφέρει στον οριζόµενο εντός των αποθηκών κατάλληλο χώρο, τα µη 
παραλαµβανόµενα εντός των νοµίµων προθεσµιών και κηρυσσόµενα 
αζήτητα εµπορεύµατα. 

Έξοδος των 
εµπορευµάτων 
από τις 
αποθήκες. 

11.-(1)  Τα εµπορεύµατα που αποτελούν αντικείµενο της τελωνειακής διασάφησης 
που υποβλήθηκε στο αρµόδιο τελωνείο, µεταφέρονται στους ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους ελέγχου µε την µέριµνα του διαχειριστή, όπου ενεργείται 
η εξέταση αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας. 

      (2) Η αποκόµιση των εµπορευµάτων από τις αποθήκες και η έξοδός τους από 
αυτές γίνεται µε την άδεια παράδοσης που εκδίδει το αρµόδιο τελωνείο, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο διαχειριστής καταχωρεί την έξοδο των εµπορευµάτων 
στα προβλεπόµενα από την παράγραφο 7(2) του παρόντος ∆ιατάγµατος, βιβλία. 
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      (3) Για τα εµπορεύµατα για τα οποία υποβλήθηκε στο τελωνείο οποιοδήποτε 
τελωνειακή διασάφηση  ή άλλο παραστατικό και δεν παραλαµβάνονται 
εµπρόθεσµα, εφαρµόζονται από το τελωνείο οι σχετικές διατάξεις του Νόµου. 

Ελλείµµατα. 12.-(1)   Εάν από το ∆ιευθυντή διαπιστωθεί ότι ελλείπουν εµπορεύµατα που έχουν 
εναποτεθεί στις αποθήκες, χωρίς να έχουν τηρηθεί γι’ αυτά οι τελωνειακές και 
λοιπές συναφείς διατυπώσεις και να  έχει χορηγηθεί η κατά περίπτωση 
απαιτούµενη κατά τις διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος ή άλλων τελωνειακών 
νόµων και κανονισµών γραπτή άδεια παράδοσης ή εξόδου ή φόρτωσης αυτών από 
το τελωνείο, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου, ασχέτως της τυχόν 
λήψης από το τελωνείο εγγύησης ή άλλου διασφαλιστικού, των δασµών και λοιπών 
φόρων, µέτρου. 

΄Ώρες 
λειτουργίας των 
αποθηκών. 

13.-(1)   Οι ώρες λειτουργίας των αποθηκών είναι οι ίδιες µε τις ώρες λειτουργίας 
του τελωνείου, µε δυνατότητα παράτασης του χρόνου λειτουργίας αυτών εφ’ όσον 
συντρέχει δικαιολογηµένη αιτία, µετά από έγκριση του ∆ιευθυντή κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 7 του Νόµου. 

      (2) Η παραλαβή όµως για εναπόθεση των εµπορευµάτων για τα οποία 
κατατέθηκε στο τελωνείο το οικείο δηλωτικό δυνατό να επιτρέπεται από τον 
∆ιευθυντή όπως ενεργείται και µετά την παρέλευση των ανωτέρω ωρών 
λειτουργίας του τελωνείου. 

Έλεγχος και 
εποπτεία των 
αποθηκών. 

14.-(1) Η επί των αποθηκών εποπτεία και έλεγχος ασκείται από το Τµήµα 
Τελωνείων κατά τρόπο διαρκή ή περιοδικό προς εξασφάλιση, της είσπραξης των 
δασµοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, της εφαρµογής απαγορευτικών και 
περιοριστικών µέτρων, της ασφάλειας των χώρων και των εµπορευµάτων και της 
αποτροπής παράτυπων και παρανόµων πράξεων. 

      (2)  Για το σκοπό αυτό που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1)- 

 (1) δύναται να εγκαθίσταται εντός των αποθηκών κλιµάκιο 
εξουσιοδοτηµένων λειτουργών.  Η εγκατάσταση εντός των αποθηκών 
εξουσιοδοτηµένων λειτουργών δεν απαλλάσσει τον διαχειριστή των 
ευθυνών του από διαπιστούµενες ελλείψεις εµπορευµάτων· 

 (2) ο διαχειριστής υποχρεούται να αποµακρύνει από τις αποθήκες το υπ’ 
αυτού χρησιµοποιούµενο προσωπικό που ασχολείται µε την εκτέλεση 
φορτοεκφόρτωσης και εν γένει διαχείρισης των εµπορευµάτων κατόπιν 
υποδείξεως του ∆ιευθυντή, για εύλογο σκοπό· 

 (3) ο διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στο ∆ιευθυντή  κάθε συνδροµή, 
πληροφορία και στοιχείο που του ζητηθεί και έχει σχέση µε την άσκηση 
των τελωνειακών αρµοδιοτήτων· 

 (4) ο ∆ιευθυντής ελέγχει την συστηµατική και ορθή τήρηση των 
προβλεποµένων από την παράγραφο 7(2) βιβλίων, καθώς και την 
άµεση ενηµέρωση αυτών και την ορθή συµπλήρωση· 

 (5) ο ∆ιευθυντής δυνατό να ελέγχει τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του 
µηχανολογικού εξοπλισµού µέτρησης του βάρους ή του όγκου των 
εµπορευµάτων· 

 (6) διενεργούνται οποτεδήποτε έλεγχοι από το ∆ιευθυντή τόσο επί των 
βιβλίων του διαχειριστή όσο και επί των εµπορευµάτων· 

 (7) διενεργούνται απογραφές των εντός των αποθηκών εµπορευµάτων µε 
τον τρόπο και σε χρόνο που ήθελε καθορίσει ο ∆ιευθυντής. 
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Εγγυήσεις. 15.-(1) Για διασφάλιση των οριζοµένων στο άρθρο 32(2)(στ) του Νόµου και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν ∆ιάταγµα, ο διαχειριστής καταθέτει 
πριν από την έναρξη λειτουργίας της αποθήκης εγγύηση, το ύψος και το είδος της 
οποίας καθορίζεται από το ∆ιευθυντή. 

      (2) Το ύψος της εγγύησης είναι δυνατό να αναθεωρείται από το ∆ιευθυντή 
λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες αλλαγές σχετικά µε το ύψος των 
δασµοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εµπορεύµατα 
τα οποία εναποτίθενται στην αποθήκη, το είδος των εµπορευµάτων και κάθε άλλο 
στοιχείο που ο ∆ιευθυντής θεωρεί αξιόπιστο για τον προσδιορισµό επαρκούς 
ποσού εγγύησης. 

Χρόνος 
διάρκειας, 
ακύρωση, 
ανάκληση, 
τροποποίηση 
της άδειας 
λειτουργίας 
αποθήκης. 

16. (1) Ο χρόνος διάρκειας της άδειας ορίζεται από τον ∆ιευθυντή. 

     (2) Η άδεια ακυρώνεται από τον ∆ιευθυντή εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι η έκδοση 
της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία χωρίς τα οποία δεν θα εκδίδετο. 

     (3) Η άδεια δύναται να ανακληθεί από τον ∆ιευθυντή: 

 (α) Εφ’ όσον εξέλειπαν µερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων 
βασίσθηκε η έκδοσή της· 

 (β) σε περίπτωση σοβαρής ή επαναλαµβανόµενης, µη τήρησης των όρων 
και προϋποθέσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νοµοθεσία και 
το παρόν ∆ιάταγµα· 

 (γ) όταν το αρµόδιο τελωνείο κρίνει ότι οι συγκεκριµένες αποθήκες δεν 
χρησιµοποιούνται πλέον ή δεν χρησιµοποιούνται αρκετά ώστε να 
δικαιολογείται η διατήρησή τους. 

      (4)  Στις περιπτώσεις ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας εφ’ όσον υπάρχουν 
απαιτήσεις του ∆ιευθυντή έναντι του διαχειριστή και δεν καταβληθούν άµεσα όλα τα 
οφειλόµενα ποσά, γίνεται ρευστοποίηση της εγγύησης µέχρι του ποσού της 
κάλυψης των απαιτήσεων σε δασµοφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. 

      (5) Κατά τη λήξη, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του χρόνου λειτουργίας της 
αποθήκης, τα εµπορεύµατα που βρίσκονται σε αυτήν, µεταφέρονται µε δαπάνες 
του διαχειριστή στις αποθήκες του τελωνείου ή  εφόσον το τελωνείο αυτό δεν 
διαθέτει χώρους, σε χώρους που προτείνει ο ∆ιευθυντής. 

 


