
                         
          

 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
 

για τους σκοπούς της εγγραφής των εξαγωγέων των κρατών μελών 
 
 

1. Ονοματεπώνυμο εξαγωγέα, πλήρης διεύθυνση και χώρα, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός EORI. 
 
 
 
 
2. Πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων αριθμού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και  

ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει (προαιρετικά). 
 
 
 
  
3. Να διευκρινιστεί αν η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή ή η εμπορία.  
 
 
 
 
 
4. Ενδεικτική περιγραφή των εμπορευμάτων που πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικού καταλόγου κλάσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος (ή κεφαλαίων, όταν τα 
εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής υπάγονται σε περισσότερες από είκοσι κλάσεις του 
Εναρμονισμένου Συστήματος). 

 
 
 
 
5. Δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο εξαγωγέας 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος:  
 
─    δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή· 
 
─  βεβαιώνω ότι δεν έχει ανακληθεί καμία προηγούμενη εγγραφή μου. εάν έχει ανακληθεί, βεβαιώνω ότι επανόρθωσα την 

κατάσταση που προκάλεσε την εν λόγω ανάκληση· 
 
─  δεσμεύομαι να συντάσσω βεβαιώσεις καταγωγής και άλλα έγγραφα σχετικά με την καταγωγή μόνο για εμπορεύματα τα 

οποία πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης και είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που έχουν 
καθορισθεί για τα εν λόγω εμπορεύματα στο σχετικό προτιμησιακό καθεστώς· 

 
─ δεσμεύομαι να τηρώ τα κατάλληλα εμπορικά λογιστικά αρχεία για την παραγωγή/προμήθεια εμπορευμάτων που 

πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης και να τα φυλάσσω για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το 
σχετικό προτιμησιακό καθεστώς και επί τουλάχιστον επτά έτη από τη λήξη του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο 
συντάχθηκε η βεβαίωση καταγωγής ή άλλο έγγραφο σχετικά με την καταγωγή·  

 
─ δεσμεύομαι να ενημερώσω πάραυτα τις τελωνειακές αρχές σχετικά με μεταβολές που προκύψουν στα στοιχεία εγγραφής 

μου μετά την απόκτηση του αριθμού εγγεγραμμένου εξαγωγέα· 
 
─   δεσμεύομαι να συνεργαστώ με τις τελωνειακές αρχές· 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
─  δεσμεύομαι να αποδέχομαι κάθε έλεγχο της ακρίβειας των εν λόγω βεβαιώσεων καταγωγής ή των άλλων εγγράφων 

σχετικά με την καταγωγή, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου λογιστικών βιβλίων και των επισκέψεων στις 
εγκαταστάσεις μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τις αρχές των κρατών μελών·  

 
─  δεσμεύομαι να ζητήσω την ανάκληση της εγγραφής μου στο σύστημα σε περίπτωση που δεν πληρώ πλέον τους όρους 

εφαρμογής του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων· 
 
─ δεσμεύομαι να ζητήσω την ανάκληση της εγγραφής μου στο σύστημα σε περίπτωση που δεν προτίθεμαι να     

χρησιμοποιώ πλέον το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων.  
 
 
 

 
Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου, ονοματεπώνυμο και επαγγελματική θέση (¹) 
 
 
6. Εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεση του εξαγωγέα για τη δημοσίευση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον δημόσιο ιστότοπο 
 
Ο υπογεγραμμένος πληροφορούμαι ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα δήλωση είναι δυνατόν να 
δημοσιοποιηθούν μέσω του δημόσιου ιστότοπου.  Ο υπογεγραμμένος αποδέχομαι τη δημοσίευση των εν λόγω στοιχείων 
μέσω του δημόσιου ιστότοπου.  Ο υπογεγραμμένος μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεση μου στη δημοσίευση των εν 
λόγω στοιχείων σε δημόσιο ιστότοπο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
εγγραφή.   
 
 
 
 
  
Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου, ονοματεπώνυμο και επαγγελματική θέση (¹)  
 
 
7. Πλαίσιο για επίσημη χρήση από τις τελωνειακές αρχές 
 
Ο αιτών εγγράφεται με τον ακόλουθο αριθμό: 
 
Αριθμός εγγραφής: _____________________________ 
 
Ημερομηνία εγγραφής: __________________________ 
 
Ημερομηνία από την οποία ισχύει η εγγραφή: __________________________ 
 
Υπογραφή και σφραγίδα (¹)  ________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ανακοίνωση 
 

σχετικά με την  προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο σύστημα 
 
1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση 

εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.  
 

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αίτησης εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς των κανόνων καταγωγής του σχετικού καθεστώτος προτιμησιακών 
συναλλαγών της Ένωσης. Οι κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της 
Επιτροπής συνιστούν τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την αίτηση 
εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων. 

 
3. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της επεξεργασίας 

των δεδομένων στο σύστημα ΣΕΕ. 
 

Ο κατάλογος των τελωνειακών υπηρεσιών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.  
 

4. Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση χορηγείται μέσω ταυτότητας χρήστη/κωδικού 
πρόσβασης σε χρήστες στην Επιτροπή, και στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και 
της Τουρκίας.  
 

5. Τα δεδομένα ανακληθείσας εγγραφής φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών στο σύστημα ΣΕΕ επί 
δέκα ημερολογιακά έτη.  Η εν λόγω περίοδος αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η ανάκληση της 
εγγραφής.  

 
6. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν και 

υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του συστήματος ΣΕΕ και, κατά περίπτωση, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή 
κλειδώματος των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους 
εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος 
υποβάλλονται και υφίστανται επεξεργασία από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την 
εγγραφή, κατά περίπτωση. Εάν ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας έχει υποβάλει αίτηση για άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, 
η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, αντίστοιχα . Εάν ο 
εγγεγραμμένος εξαγωγέας δεν απέκτησε δικαιώματα από τον υπεύθυνο ελέγχου των δεδομένων, ο εγγεγραμμένος 
εξαγωγέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνη ελέγχου δεδομένων. Η Επιτροπή έχει 
το δικαίωμα να διορθώνει, να διαγράφει ή να κλειδώνει τα δεδομένα. 

 
7. Καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των 

εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική 
Διεύθυνση Δικαιοσύνης (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 

 
Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει 
να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

 
 

(¹) Όταν οι αιτήσεις εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων ή άλλες ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα σε 
εγγεγραμμένους εξαγωγείς και αρμόδιες αρχές δικαιούχων χωρών ή τελωνειακές αρχές κρατών μελών 
πραγματοποιούνται με χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, η υπογραφή και η σφραγίδα που 
αναφέρονται στα πλαίσια 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας. 

 
 
  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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