
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Γρίφος για εξαγωγείς; 



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

• ΔΙΤΤΗΣ/ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
• «είδη διπλής χρήσης», τα είδη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και 

της τεχνολογίας, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται τόσο για πολιτική 

όσο και για στρατιωτική χρήση· η έννοια αυτή περιλαμβάνει όλα τα αγαθά 

που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να 

στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων 

εκρηκτικών πυρηνικών  

 

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 
• Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος 

• Άρθρο 1 του ν. 2168/93 όπως τροποποιήθηκε με τον 4028/2011 

 



ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 428/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

• της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, 
της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (EE L 134 της 29.5.2009, σ. 1)  

• Τροποποιείται από:  

• ►M1  

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2011  

• L 326  26  8.12.2011  

• ►M2  

• Κανονισμός (EE) αριθ. 388/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Απριλίου 2012  

• L 129  12 16.5.2012  

• ►M3  

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 599/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014  

• L 173 79 12.6.2014  

• ►M4  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1382/2014 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2014  

• L 371 30.12.2014  
 

• ΥΑ Αριθμ. 121837/Ε3/21837 Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης». 



• Καθορίζει ένα ενιαίο σύστημα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) ελέγχου των εξαγωγών, της 

μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης 

(η δραστηριότητα αγοράς και πώλησης των 

μεσαζόντων για λογαριασμό άλλων) ειδών 

διπλής χρήσης. Θεσπίζει έναν κοινό κατάλογο 

ελέγχου για την ΕΕ και κανόνες για την 

εφαρμογή του. Η άδεια εξαγωγής είναι 

απαραίτητη προκειμένου να εξαχθεί ένα είδος 

διπλής χρήσης από την ΕΕ σε μια τρίτη χώρα  



Εξαγωγές (χώρες εκτός ΕΕ) 

 •εξαγωγή 
i) το καθεστώς εξαγωγής κατά την έννοια του άρθρου 161 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 (κοινοτικός τελωνειακός κώδικας)·  

ii) η επανεξαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 182 του εν λόγω κώδικα, εξαιρουμένων των 
ειδών που τελούν υπό καθεστώς διαμετακόμισης· και  

iii) η διαβίβαση λογισμικού ή τεχνολογίας με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων με φαξ, 
τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους, προς εξωκοινοτικό 
προορισμό· περιλαμβάνει τη διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή του σχετικού λογισμικού και 
τεχνολογίας σε νομικά και φυσικά πρόσωπα και εταιρικές σχέσεις εκτός της Κοινότητας· η 
εξαγωγή αφορά επίσης την προφορική διαβίβαση τεχνολογίας όταν η τεχνολογία 
περιγράφεται τηλεφωνικώς·  

• εξαγωγέας  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση:  

i) για λογαριασμό του οποίου/της οποίας υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το 
πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει τη σύμβαση με 
τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και έχει την εξουσία να αποφασίζει την αποστολή του 
είδους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Αν δεν έχει συναφθεί σύμβαση 
εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας 
νοείται κάθε πρόσωπο που έχει εξουσία απόφασης για την αποστολή του είδους εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας·  

ii) το οποίο αποφασίζει να διαβιβάσει ή να διαθέσει λογισμικό ή τεχνολογία, με ηλεκτρονικά 
μέσα, μεταξύ άλλων με φαξ, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλους ηλεκτρονικούς 
τρόπους, ή παρέχει τεχνική υποστήριξη προς προορισμό εκτός της Κοινότητας.  



ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

 

• α. για τις εξαγωγές − επανεξαγωγές προς μη 
κοινοτικές χώρες των αγαθών που 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι  

• β. για τις ενδοκοινοτικές αποστολές (μεταφορές) 
αγαθών του Παραρτήματος IV  

• γ. οι αρμόδιες για την εφαρμογή των ελέγχων 
αρχές δύνανται να θέσουν ως απαραίτητη 
προϋπόθεση πραγματοποίησης μιας 
εξαγωγής−επανεξαγωγής, τον εφοδιασμό του 
εξαγωγέα με την σχετική εγκριτική άδεια και για 
αγαθά που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι 



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΧΩΡΑ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 

• ΕΜΠΑΡΓΚΟ 

 

 

• ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 



Είδη Αδειών Εξαγωγής 

• Οι άδειες εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης είναι τεσσάρων ειδών: 

• 1.Γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ (EUGEA) είναι οι άδειες που επιτρέπουν 
την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης σε ορισμένες χώρες υπό ειδικές 
προϋποθέσεις (βλ. παράρτημα II του κανονισμού). Καλύπτουν:εξαγωγές σε 
χώρες όπως η Αυστραλία, η Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, ο 
Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία,εξαγωγές μετά από 
επισκευή/αντικατάσταση,προσωρινές εξαγωγές για εκθέσεις 
προϊόντων,τηλεπικοινωνίες και χημικές ουσίες. 

• 2.Εθνικές γενικές άδειες εξαγωγής (NGEA) είναι οι άδειες που δύνανται να 
εκδοθούν από τις χώρες της ΕΕ εφόσον είναι συνεπείς με τις υπάρχουσες 
EUGEA και δεν αναφέρονται σε είδη που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ 
του κανονισμού (π.χ. ουράνιο, ανθρώπινα και ζωικά παθογόνα, όπως 
ορισμένοι ιοί συμπεριλαμβανομένου του ιού Ebola). 

• 3.Συνολικές άδειες είναι οι άδειες που εκδίδονται από τις εθνικές αρχές σε 
έναν εξαγωγέα και δύνανται να καλύψουν πολλά είδη σε περισσότερες 
χώρες ή τελικούς χρήστες. 

• 4.Ειδικές άδειες είναι οι άδειες που εκδίδονται από τις εθνικές αρχές σε έναν 
εξαγωγέα και καλύπτουν εξαγωγές ενός ή περισσότερων ειδών διπλής 
χρήσης προς έναν τελικό χρήστη ή παραλήπτη σε χώρα εκτός της ΕΕ. 



Η ευθύνη της διαπίστωσης για το εάν τα προς εξαγωγή είδη διπλής χρήσης 

συγκαταλέγονται στα περιγραφόμενα προϊόντα του Παραρτήματος Ι, οπότε τίθενται 

αυτόματα σε καθεστώς χορήγησης άδειας εξαγωγής, ανήκει στους εξαγωγείς. 

 

• για πληροφορίες μπορείτε να 

συμβουλεύεστε το 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2

/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el


Παράδειγμα επικοινωνίας με επιχείρηση 

• Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μας επισυνάπτω έντυπα αιτήσεων. Για τον αριθμ. καταλόγου ελέγχου που 
πρέπει να συμπληρωθεί στην θέση 16 της αίτησης συνημμένο πίνακα για προϊόντα διττής χρήσης με την 
αντιστοίχηση ΚΣΟ (CN) και αριθμού καταλόγου ελέγχου. 

• Η ευθύνη για την ορθή δήλωση είναι της εταιρείας. Για το λόγο αυτό σας επισυνάπτω και το σχετικό κανονισμό όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αν τα προϊόντα δεν εμπίπτουν στα ελεγχόμενα διπλής αλλά στον ΚΣΟ που 
ανήκουν περιλαμβάνονται και ελεγχόμενα τότε στη θέση 44 της διασάφησης συμπληρώνετε το Y901   για 
πληροφορίες μπορείτε να συμβουλεύεστε το 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el 

• Πχ αν σας ενδιαφέρει ο ΚΣΟ  

• 8525 80 11  Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων 

• Όλες οι τρίτες χώρες (ALLTC)  

•  Άδεια εξαγωγής (Dual use) (31-12-2014 - )  

• (CD464) (DU244) (DU256) (DU597)    4 R1382/14  

• [Εμφάνιση προϋποθέσεων]   

• CD333 Η δασμολογική αναστολή καταλληλότηταςπτήσεων εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού 
καταλληλότητας πτήσεων ή από δήλωση επί εμπορικού τιμολογίου ή από έγγραφο που επισυνάπτεται στο τιμολόγιο 
αυτό Καν. (ΕΚ) αριθ. 1147/2002, ΕΕ L 170/2002 

•  CD464 Εάν τα δηλωμένα εμπορεύματα περιγράφονται στην παραπομπή με την ένδειξη  
"DU" που αφορούν το μέτρο, πρέπει να υποβάλλεται άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
428/2009 και τις τροποποιήσεις του. 

•   

• DU244 Εμπορεύματα 6A003 από τον κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης. 

•   

• DU256 Εμπορεύματα 6A203 από τον κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης. 

•   

• DU597 Εμπορεύματα 8A002d από τον κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης. 

•   

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=el&SimDate=20151001&Area=US&Taric=852580&LangDescr=el#CD464#CD464
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=el&SimDate=20151001&Area=US&Taric=852580&LangDescr=el#DU244#DU244
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=el&SimDate=20151001&Area=US&Taric=852580&LangDescr=el#DU256#DU256
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=el&SimDate=20151001&Area=US&Taric=852580&LangDescr=el#DU597#DU597














• Τα κράτη μέλη διεκπεραιώνουν τις 

αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες 

εντός προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική. 



• Άρθρο 12  

• 1. Τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσον θα εκδώσουν ή μη ειδική ή συνολική 
άδεια εξαγωγής ή θα εκδώσουν άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνουν υπόψη όλους τους οικείους παράγοντες, μεταξύ των οποίων:  

• α) τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως μέλη των οικείων καθεστώτων μη 
διάδοσης και ρυθμίσεων ελέγχου εξαγωγών, ή με την κύρωση οικείων διεθνών συνθηκών·  

• β) τις υποχρεώσεις τους δυνάμει κυρώσεων που έχουν επιβληθεί με ►M1 απόφαση η κοινή θέση 
◄ που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο, ή με απόφαση του ΟΑΣΕ, ή με δεσμευτική απόφαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·  

• γ) εκτιμήσεις όσον αφορά την εθνική εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον 
έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού ( 1 ) ·  

• δ) εκτιμήσεις όσον αφορά την προβλεπόμενη τελική χρήση των ειδών και τον κίνδυνο εκτροπής.  

• 2. Επιπροσθέτως των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη, κατά την 
αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση συνολικής άδειας εξαγωγής, λαμβάνουν υπόψη κατά 
πόσον ο εξαγωγέας εφαρμόζει αναλογικά και επαρκή μέσα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
με τις διατάξεις και τους στόχους του παρόντος κανονισμού και με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της έγκρισης.  



• Άρθρο 13  

• 1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ενεργώντας με βάση τον παρόντα κανονισμό, δύνανται να αρνούνται την έκδοση άδειας 
εξαγωγής, καθώς και να ακυρώνουν, να αναστέλλουν, να τροποποιούν ή να ανακαλούν ήδη χορηγηθείσα άδεια εξαγωγής. Σε 
περιπτώσεις άρνησης, ακύρωσης, αναστολής, ουσιαστικού περιορισμού ή ανάκλησης της άδειας εξαγωγής ή στις περιπτώσεις που 
έχουν αποφασίσει να μη χορηγήσουν άδεια για την προβλεπόμενη εξαγωγή προβαίνουν σε σχετική κοινοποίηση προς τις αρμόδιες 
αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή για την απόφασή τους και, ανταλλάσσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία με αυτές. Σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους έχουν αναστείλει άδεια εξαγωγής, η τελική αξιολόγηση διαβιβάζεται στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή στο τέλος της περιόδου αναστολής.  

• 2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναθεωρούν τις αρνήσεις χορήγησης αδειών που κοινοποιούνται βάσει της παραγράφου 1 
εντός τριών ετών από την κοινοποίησή τους και τις ανακαλούν, τις τροποποιούν ή τις ανανεώνουν. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατόν τα αποτελέσματα της αναθεώρησης αυτής στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την 
Επιτροπή. Οι αρνήσεις που δεν ανακαλούνται εξακολουθούν να ισχύουν.  

• 3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν αμελλητί στα κράτη μέλη και την Επιτροπή τις αποφάσεις τους σχετικά με την 
απαγόρευση της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, οι οποίες λαμβάνονται βάσει του άρθρου 6. 
Οι κοινοποιήσεις αυτές περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων την κατάταξη του είδους, τις τεχνικές παραμέτρους 
του, τη χώρα προορισμού και τον τελικό χρήστη.  

• 4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στις άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών.  

• 5. Οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους πριν να χορηγήσουν άδεια εξαγωγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού για εξαγωγή ή παροχή 
μεσιτικών υπηρεσιών ή να αποφασίσουν όσον αφορά διαμετακόμιση, εξετάζουν όλες τις ισχύουσες αρνήσεις ή αποφάσεις σχετικά με την 
απαγόρευση της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, οι οποίες έχουν ληφθεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να εξακριβώσουν κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους ή κρατών μελών είχαν αρνηθεί την άδεια ή τη 
διαμετακόμιση για κατ’ ουσίαν όμοια περίπτωση, δηλαδή είδος με κατ’ ουσίαν όμοιες παραμέτρους ή τεχνικά χαρακτηριστικά για τον ίδιο 
τελικό χρήστη ή παραλήπτη, προβαίνει προηγουμένως σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών 
που εξέδωσαν αυτή την άρνηση(-σεις) ή αυτές τις αποφάσεις σχετικά με την απαγόρευση της διαμετακόμισης, όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 3. Αν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, μετά τις ως άνω διαβουλεύσεις αποφασίσουν να χορηγούν την άδεια ή 
να επιτρέψουν τη διαμετακόμιση, απευθύνουν κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, 
παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να εξηγήσουν την απόφασή τους.  



ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

• Ο νόμος 2168/93 ρυθμίζει μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν την εξαγωγή όπλων, 
πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών. Ο νόμος 4028/2011 με τον 
οποίο τροποποιήθηκε ο 2168/93 και ενσωματώθηκε η Οδηγία 2009/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την 
απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας»  

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 14ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και 
διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και 
των πυρομαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος («πρωτόκολλο των ΗΕ 
για τα πυροβόλα όπλα»), και για τη θέσπιση άδειας εξαγωγής, μέτρων εισαγωγής και 
διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματά τους και πυρομαχικά . 

• Η ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2008/944/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για 
τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών 
στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού 



• Άδειες μεταφοράς (εντός ΕΕ)     Άδειες εξαγωγής (τρίτες χώρες) 

• Κατάθεση της σχετικής άδειας εξαγωγής (ειδικό έντυπο) από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα  με 
την οποία αναγνωρίζει ότι τα προς εξαγωγή είδη είναι ελεγχόμενα σύμφωνα  με τα 
προαναφερόμενα. Η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση 
είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος. 

• Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία επικοινωνίας της αιτούσας εταιρείας εκτός των άλλων είναι 
απαραίτητο να περιλαμβάνεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας ώστε να επιταχύνεται η ενημέρωση του αιτούντα στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί από την εκδούσα αρχή η ανάγκη αποστολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων. 

• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται στο Παράρτημα. 

• Έλεγχος κατά την παραλαβή της αίτησης για την πληρότητα των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και της ορθότητας των υποχρεωτικώς αναγραφομένων στοιχείων. 

•  Έγγραφη αποστολή αιτημάτων γνωμοδότησης  από τον αρμόδιο χειριστή (για τις αιτήσεις 
που έχουν πληρότητα) προς: 

• Α. Το ΥΠΕΞ με βάση τα προβλεπόμενα στην κοινή θέση 2008 944/ ΚΕΠΠΑ 

• Β. Το ΥΕΘΑ ή ΥΠΠΡΟΠΟ  κατά περίπτωση για υλικά αρμοδιότητας τους. 

• 4. Η υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις Α και Β  και διατηρεί το δικαίωμα να 
συνεκτιμήσει επιπρόσθετες πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της μέσω οποιασδήποτε 
ελληνικής ή εθνικής αρχής χώρας ΕΕ ή αρχής της ΕΕ. 

• 5. Εκδίδει άδεια εξαγωγής ή αρνείται την έκδοση αυτής με βάση τα προαναφερόμενα και 
ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. 

 



Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Άδεια Εξαγωγής προς τρίτες χώρες με βάση το νόμο 

2168/93 όπως έχει τροποποιηθεί με τον 4028/2011. 

 

• Προτιμολόγιο ή και τιμολόγιο στο οποίο αναγράφονται ο παραλήπτης και αποκλειστικά τα είδη (περιγραφή, 
ποσότητα, αξία) για τα οποία αιτείται άδεια εξαγωγής. 

• Σύμβαση ή συμβόλαιο ή αλληλογραφία μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και του παραλήπτη στην οποία 
περιλαμβάνεται αίτημα παραγγελίας και αποδοχή αυτής όπου θα αναγράφονται τα είδη (περιγραφή, ποσότητα, 
αξία) για τα οποία αιτείται άδεια εξαγωγής. 

• Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη . εκδίδεται από επίσημη αρχή της χώρας προορισμού και υποχρεωτικά σε αυτό 
αναγράφονται επωνυμία παραλήπτη αιτούσας εταιρείας είδη (περιγραφή, ποσότητα) για τα οποία αιτείται άδεια 
εξαγωγής τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα στοιχεία της αίτησης. Ως τελικός χρήστης στην 
περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης είναι φυσικό η νομικό πρόσωπο που πρόκειται να εμπορευτεί τα προς 
εξαγωγή είδη νοείται ο παραλήπτης.  

• Άδεια εισαγωγής σε ισχύ από την αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού όπου αναγράφονται υποχρεωτικά: η 
χρονική διάρκεια ισχύος, η επωνυμία παραλήπτη, η επωνυμία αιτούσας εταιρείας και τα είδη (περιγραφή, 
ποσότητα) για τα οποία αιτείται άδεια εξαγωγής. Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν με τα 
αντίστοιχα στοιχεία της αίτησης. 

• Επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας εξαγωγής δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τη χρονική 
διάρκεια ισχύος της άδειας εισαγωγής. 

• Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από τις αρχές τρίτης χώρας θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από την 
αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. 

• Η εκδούσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα κατά περίπτωση να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά από την αιτούσα 
εταιρεία ή και να απευθυνθεί σε ελληνικές ή ξένες δημόσιες αρχές προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα 
για θέματα που αφορούν τα προς εξαγωγή είδη ή την τελική χρήση αυτών. 

  



Έντυπο αίτησης για αμυντικό υλικό /εμπάργκο 



Έντυπο αίτησης για άδεια εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης 



Μελλοντικά 

• Επανεξέταση πολιτικής ελέγχου σε 

επίπεδο ΕΕ συμμετοχή ελληνικών 

επιχειρήσεων  

• Έγκυρη πληροφόρηση  

• Δημιουργία Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 

ελέγχου και αδειοδότησης 

επιχειρήσεων για ελεγχόμενα αγαθά  



Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την προσοχή σας! 

• Στη διάθεση σας για διευκρινήσεις στο πλαίσιο 
αρμοδιότητας του Τμήματος Γ’ (Ειδικών Καθεστώτων 
Εξαγωγών) της Διεύθυνσης ΣΕΕΚ του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

• Ουρανία Παπαγεωργίου 

• Προϊσταμένη Γ’ Τμήματος 

• Ταχ.Δ/νση: Κορνάρου 1 

• Ταχ. Κώδικας: 105 63 

• Τηλέφωνο: 210 328 6037 

• FAX: 210 328 6094 

• e-mail: opapageorgiou@mnec.gr 
 


