
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
1. Ο υπέρ ου η απόφαση Για υπηρεσιακή χρήση

Όνομα*: Ημερομηνία παραλαβής

Διεύθυνση*:

Πόλη*:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα*:

Τηλέφωνο: (+)

Κινητό τηλέφωνο: (+)

Φαξ: (+)

Ηλ. ταχ.:

2*. Ζητώ την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών για την ακόλουθη αίτηση

Αριθμός καταχώρισης της αίτησης:

Επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν τροποποιήσεις όσον αφορά την αίτηση παρέμβασης και τα παραρτήματά της.

Παρέχω τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση παρέμβασης.

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ……

3. Υπογραφή*

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή του  υπέρ ου η απόφαση 

Τόπος
Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία)

Για υπηρεσιακή χρήση

Απόφαση των τελωνειακών αρχών (κατά την έννοια του τμήματος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 608/2013)

Η αίτηση παράτασης χορηγείται εξ ολοκλήρου.

Η αίτηση παράτασης εγκρίθηκε μερικώς (για τα χορηγούμενα δικαιώματα βλ. συνημμένο κατάλογο).

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

Ημερομηνία λήξης της αίτησης:

Η αίτηση παράτασης απορρίφθηκε.

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

* υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν 1 (+) τουλάχιστον ένα από τα πεδία αυτά πρέπει να συμπληρωθεί

Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους λόγους για τη μερική ή πλήρη απόρριψη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής 

επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013

       /

1
Κάθε αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια τελωνειακή 

υπηρεσία σε λιγότερο από 30 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της παράτασης.



2

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κεντρική βάση δεδομένων για την επεξεργασία 

των αιτήσεων παρέμβασης

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην 

παρούσα αίτηση παράτασης, 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 Κοινότητας, καθώς και με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παράτασης εφαρμόζει τις εθνικές 

διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αίτησης παρέμβασης είναι η επιβολή 

των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 

τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων στην κεντρική 

βάση δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική τελωνειακή υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Ο 

κατάλογος των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm

.

Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην  αίτηση μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις πληροφορίες που υπόκεινται σε περιορισμένη 

επεξεργασία θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στη 

θέση 6 της αίτησης μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των 

κρατών μελών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση 

και με στόχο να συνεισφέρουν στην εξάλειψη του διεθνούς εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που 

περιέχονται στην αίτηση με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.

Η συμπλήρωση απαντήσεων στα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση 

μη συμπλήρωσης των εν λόγω υποχρεωτικών δεδομένων, η αίτηση παράτασης απορρίπτεται.

Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το 

αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 

έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ.

Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος 

υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία και τις 

επεξεργάζεται.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται έως και 6 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία 

ανεκλήθη η απόφαση για την έγκριση της αίτησης ή παρήλθε το σχετικό διάστημα παρέμβασης των 

τελωνειακών αρχών. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κατά την έγκριση 

της αίτησης παράτασης και δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της 

απόφασης για την έγκριση της αίτησης παράτασης. Ωστόσο, εάν έχει κοινοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές η 

κίνηση διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή παραβίαση όσον αφορά τα εμπορεύματα που 

αναφέρονται στην αίτηση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται για έξι μήνες μετά την 

περάτωση της διαδικασίας.

Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας 

δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον 

δικτυακό τόπο 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 προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλεται στον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
1. Ο υπέρ ου η απόφαση Για υπηρεσιακή χρήση

Όνομα*: Ημερομηνία παραλαβής

Διεύθυνση*:

Πόλη*:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα*:

Τηλέφωνο: (+)

Κινητό τηλέφωνο: (+)

Φαξ: (+)

Ηλ. ταχ.:

2*. Ζητώ την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών για την ακόλουθη αίτηση

Αριθμός καταχώρισης της αίτησης:

Επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν τροποποιήσεις όσον αφορά την αίτηση παρέμβασης και τα παραρτήματά της.

Παρέχω τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση παρέμβασης.

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ……

3. Υπογραφή*

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή του  υπέρ ου η απόφαση 

Τόπος
Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία)

Για υπηρεσιακή χρήση

Απόφαση των τελωνειακών αρχών (κατά την έννοια του τμήματος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 608/2013)

Η αίτηση παράτασης χορηγείται εξ ολοκλήρου.

Η αίτηση παράτασης εγκρίθηκε μερικώς (για τα χορηγούμενα δικαιώματα βλ. συνημμένο κατάλογο).

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

Ημερομηνία λήξης της αίτησης:

Η αίτηση παράτασης απορρίφθηκε.

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

* υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν 1 (+) τουλάχιστον ένα από τα πεδία αυτά πρέπει να συμπληρωθεί

Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους λόγους για τη μερική ή πλήρη απόρριψη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής 

επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο.
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Κάθε αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια τελωνειακή 

υπηρεσία σε λιγότερο από 30 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της παράτασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013
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Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κεντρική βάση δεδομένων για την επεξεργασία 

των αιτήσεων παρέμβασης

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην 

παρούσα αίτηση παράτασης, 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 Κοινότητας, καθώς και με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παράτασης εφαρμόζει τις εθνικές 

διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αίτησης παρέμβασης είναι η επιβολή 

των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 

τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων στην κεντρική 

βάση δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική τελωνειακή υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Ο 

κατάλογος των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm

.

Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην  αίτηση μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις πληροφορίες που υπόκεινται σε περιορισμένη 

επεξεργασία θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στη 

θέση 6 της αίτησης μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των 

κρατών μελών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση 

και με στόχο να συνεισφέρουν στην εξάλειψη του διεθνούς εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που 

περιέχονται στην αίτηση με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.

Η συμπλήρωση απαντήσεων στα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση 

μη συμπλήρωσης των εν λόγω υποχρεωτικών δεδομένων, η αίτηση παράτασης απορρίπτεται.

Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το 

αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 

έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ.

Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος 

υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία και τις 

επεξεργάζεται.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται έως και 6 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία 

ανεκλήθη η απόφαση για την έγκριση της αίτησης ή παρήλθε το σχετικό διάστημα παρέμβασης των 

τελωνειακών αρχών. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κατά την έγκριση 

της αίτησης παράτασης και δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της 

απόφασης για την έγκριση της αίτησης παράτασης. Ωστόσο, εάν έχει κοινοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές η 

κίνηση διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή παραβίαση όσον αφορά τα εμπορεύματα που 

αναφέρονται στην αίτηση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται για έξι μήνες μετά την 

περάτωση της διαδικασίας.

Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας 

δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον 

δικτυακό τόπο 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 προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλεται στον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
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