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ΘΕΜΑ  : ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ KΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΚ) 

1013/2006 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, ΧΕΣΙΚΑ 

ΜΕ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΧΕΣ. : (α) Θ με Α.Ρ. Δ19Α 5009395 ΕΞ 2011/28-2-2011 ΕΔΥΟ 
(β) Θ με Α.Ρ. Δ19Γ 5017939 ΕΞ 2013/10-5-2013 ΕΔΥΟ 

  (γ) Θ με Α.Ρ. οικ. 24040/2590/12-4-2013 εγκφκλιοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ (ΥΡΕΝ) 

(δ) Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1418/2007, περί των διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται για τθν 

εξαγωγι αποβλιτων ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει εφαρμογι θ Απόφαςθ 

C(2001)107 του ΟΟΣΑ 

 

 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω (α) και (β) ςχετικϊν, οι οποίεσ καταργοφνται από τθ λιψθ τθσ 

παροφςασ, παρζχονται κατωτζρω κωδικοποιθμζνεσ οδθγίεσ για τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ των 

τελωνειακϊν Αρχϊν κατά τον ζλεγχο των διαςυνοριακών διακινιςεων αποβλιτων, ςτο πλαίςιο 

του ρόλου τουσ ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων περί 

απαγορεφςεων και περιοριςμϊν που ιςχφουν κατά τθ διαςυνοριακι διακίνθςθ εμπορευμάτων. 

1. Οριςμοί 

Σφμφωνα με τον κανονιςμό του κζματοσ: 

«Απόβλθτα» ορίηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο (α) τθσ Οδθγίασ 

2006/12/ΕΚ, δθλαδι κάκε ουςία ι αντικείμενο που εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ του παραρτιματοσ Ι 

και το οποίο ο κάτοχόσ του απορρίπτει ι προτίκεται ι υποχρεοφται να απορρίψει (βλ. ενδεικτικά, 

Ραράρτθμα 1 τθσ παροφςασ). 
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«Επικίνδυνα απόβλθτα» ορίηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 παρ. 4 τθσ Οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ 

για τα επικίνδυνα απόβλθτα. 

«Διάκεςθ», όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο (ε) τθσ Οδθγίασ 2006/12/ΕΚ (βλ. 

Ραράρτθμα 2 τθσ παροφςασ). 

«Ανάκτθςθ» ι «Αξιοποίθςθ», όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 παρ.1 ςτοιχείο (ςτ) τθσ Οδθγίασ 

2006/12/ΕΚ  (βλ. Ραράρτθμα 3 τθσ παροφςασ). 

 

2. Πεδίο εφαρμογισ 

 

Ο εν λόγω κανονιςμόσ  καλφπτει τισ ακόλουκεσ μεταφορζσ αποβλιτων: 

α) μεταξφ κρατϊν μελϊν, εντόσ τθσ Ζνωςθσ ι με διαμετακόμιςθ μζςω τρίτων χωρϊν, 

β) ειςαγωγζσ αποβλιτων ςτθν Ζνωςθ από τρίτεσ χϊρεσ, 

γ) εξαγωγζσ αποβλιτων από τθν Ζνωςθ ςε τρίτεσ χϊρεσ, και 

δ) διαμετακόμιςθ αποβλιτων μζςω τθσ Ζνωςθσ, κακ’ οδόν από και προσ τρίτεσ χϊρεσ. 

 

Από το πεδίο εφαρμογισ του κανονιςμοφ εξαιροφνται οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ μεταφοράσ 

αποβλιτων: 

α) οι εκφορτϊςεισ ςτθ ξθρά αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των λυμάτων, των πλοίων και 

των εξεδρϊν ανοικτισ καλάςςθσ υπό τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ απαιτιςεων τθσ διεκνοφσ 

ςφμβαςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ από πλοία. 

β) τα απόβλθτα που δθμιουργοφνται επί οχθμάτων, τραίνων, αεροςκαφϊν και πλοίων, μζχρισ 

ότου τα εν λόγω απόβλθτα εκφορτωκοφν για διάκεςθ ι αξιοποίθςθ. 

γ) οι μεταφορζσ των ραδιενεργϊν αποβλιτων (Οδθγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου). 

δ) οι μεταφορζσ οι οποίεσ υπόκεινται ςτισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ του Καν. 1774/2002. 

ε) οι μεταφορζσ αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2006/12/ΕΚ, εφόςον καλφπτονται ιδθ από 

άλλθ κοινοτικι νομοκεςία. 

ςτ)  οι μεταφορζσ αποβλιτων από τθν Ανταρκτικι ςτθν Κοινότθτα υπό όρουσ. 

η) οι ειςαγωγζσ ςτθν Κοινότθτα αποβλιτων που παράγονται από ζνοπλεσ δυνάμεισ ι 

ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. 

θ) οι μεταφορζσ CO 2 για ςκοποφσ αποκικευςθσ ςε γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

κ)  πλοίων που φζρουν τθ ςθμαία κράτουσ μζλουσ και εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

3. Απαιτοφμενεσ διατυπώςεισ 

 

Θ διαςυνοριακι μεταφορά των αποβλιτων που αναφζρονται ςτον κανονιςμό, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα μθ επικίνδυνα απόβλθτα (Ραραρτιματα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ και κατάλογοσ Β 

του Ραραρτιματοσ V του κανονιςμοφ) πραγματοποιείται διαηευκτικά: 
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α) Με τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ «προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ και 

ςυγκατάκεςθσ» (άρκρα 4 ζωσ 17 του κανονιςμοφ), γεγονόσ το οποίο ςυνεπάγεται ότι ο 

τελωνειακόσ ζλεγχοσ από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ πραγματοποιείται με βάςθ τα 

ακόλουκα ζντυπα διαςυνοριακισ μεταφοράσ: 

 Σθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων και 

Ρεριβαλλοντικϊν Ριςτοποιιςεων του ΥΡΕΝ (θ οποία ζπεται ι δφναται να ζχει και τθ 

μορφι του εγγράφου κοινοποίθςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΑ του κανονιςμοφ – βλ.  

Ραράρτθμα 4 τθσ παροφςασ και θ οποία πρζπει να ζχει κοινοποιθκεί ςτο αρμόδιο 

Τελωνείο ειςόδου ι εξόδου κατά περίπτωςθ πριν από τθν είςοδο ι ζξοδο αντίςτοιχα των 

αποβλιτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ) και  

 Σο Ζγγραφο Μεταφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΒ του κανονιςμοφ (βλ. Ραράρτθμα 5 τθσ 

παροφςασ). 

 

Ελεγκτικές επαληθεύσεις: οι τελωνειακζσ Αρχζσ διζλευςθσ (ειςόδου ι εξόδου κατά 

περίπτωςθ), αφοφ ελζγξουν τθν αυκεντικότθτα των υποςτθρικτικϊν εγγράφων και τθ 

ςυμφωνία των ςτοιχείων του Εγγράφου Μεταφοράσ με τα δθλωκζντα ςτθν τελωνειακι 

διαςάφθςθ, ιδιαίτερα τα ςτοιχεία των κζςεων 5, 7, 10, 12, 13, 14 και 15 του Εγγράφου 

Μεταφοράσ, το κεωροφν (θμερομθνία, υπογραφι και ςφραγίδα) ςτθ κζςθ 20 ι 21 κατά 

περίπτωςθ και αποςτζλλουν το κεωρθμζνο αντίγραφο του Εγγράφου Μεταφοράσ ςτθ Δ/νςθ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων και Ρεριβαλλοντικϊν Ριςτοποιιςεων του ΥΡΕΝ. 

Στθ διαμετακόμιςθ ιςχφουν ειδικότερα τα ακόλουκα:  

 Θ αρμόδια Αρχι διατθρεί το δικαίωμα ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, 

αντί τθσ ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ, αποςτζλλει ςτα αρμόδια τελωνεία αντίγραφο τθσ 

απόδειξθσ παραλαβισ του εγγράφου κοινοποίθςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΑ του κανονιςμοφ. 

  Πςον αφορά ςτο Ζγγραφο Μεταφοράσ, ο μεταφορζασ παραδίδει ςτο Τελωνείο 

αναχϊρθςθσ (ειςόδου) ι προοριςμοφ (εξόδου) αντίγραφο του Εγγράφου Μεταφοράσ για 

διαςυνοριακζσ διακινιςεισ/μεταφορζσ αποβλιτων του Ραραρτιματοσ ΙΒ του Κανονιςμοφ, 

το οποίο αφοφ κεωρθκεί από το Τελωνείο για τθν είςοδο ι ζξοδο αντίςτοιχα των 

αποβλιτων, παραδίδεται ςτο μεταφορζα, με ζνα φωτοαντίγραφό του να τθρείται ςτο 

αρχείο του τελωνείου. Μετά τθν περάτωςθ των απαραίτθτων τελωνειακϊν διατυπϊςεων, 

το Τελωνείο ειςόδου ι εξόδου αποςτζλλει κεωρθμζνο ωσ προσ τθν είςοδο ι τθν ζξοδο 

των αποβλιτων αντίγραφο του Εγγράφου Μεταφοράσ ςτθ Διεφκυνςθ Ρεριβαλλοντικοφ 

Σχεδιαςμοφ. Στθν περίπτωςθ που θ διαμετακόμιςθ αποβλιτων μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, από και προσ τρίτεσ χϊρεσ, πραγματοποιείται μόνο μζςω τθσ χϊρασ μασ, ιτοι με 

αναχϊρθςθ (είςοδο) και προοριςμό (ζξοδο) ςε ελλθνικά τελωνεία, το Τελωνείο ειςόδου, 

αφοφ κεωριςει το Ζγγραφο Μεταφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΒ του Κανονιςμοφ, χορθγεί 

ζνα κεωρθμζνο αντίγραφο ςτο μεταφορζα (προκειμζνου ο μεταφορζασ να το 

προςκομίςει ςτο Τελωνείο εξόδου), αποςτζλλει ζνα δεφτερο κεωρθμζνο αντίγραφο ςτθν 

αρμόδια Δ/νςθ Ρεριβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ, ενϊ ζνα τρίτο αντίγραφο τθρείται ςτο 
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αρχείο του τελωνείου. Το Τελωνείο εξόδου κεωρεί το – προςκομιηόμενο από το 

μεταφορζα και ιδθ κεωρθμζνο από το Τελωνείο ειςόδου – Ζγγραφο Μεταφοράσ ωσ προσ 

τθν ζξοδο των αποβλιτων, αποςτζλλει κεωρθμζνο αντίγραφο ςτθν αρμόδια Δ/νςθ 

Ρεριβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ, ενϊ τθρεί και ζνα αντίγραφο ςτο αρχείο του. 

 

β) Με τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του «πράςινου καταλόγου» (άρκρο 18 του κανονιςμοφ), 

γεγονόσ το οποίο ςυνεπάγεται ότι πλζον δεν εκδίδεται και δεν προςκομίηεται ςτισ αρμόδιεσ 

για τον ζλεγχο τελωνειακζσ Αρχζσ θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του ΥΡΕΝ, αλλά ο ζλεγχοσ 

πραγματοποιείται με βάςθ τα ακόλουκα ζντυπα διαςυνοριακισ μεταφοράσ: 

 το ζντυπο Αναγγελίασ Διαςυνοριακισ Μεταφοράσ Αποβλιτων, ενυπόγραφα 

ςυμπλθρωμζνο (βλ. Ραράρτθμα 6 τθσ παροφςασ) 

 το ενυπόγραφα ςυμπλθρωμζνο ζντυπο του Ραραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ, το οποίο 

ςυνοδεφει κάκε διακριτό φορτίο (βλ. Ραράρτθμα 7 τθσ παροφςασ). 

Επιπλζον των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο ότι θ διαςυνοριακι 

μεταφορά ζχει δθλωκεί ςτο ΥΡΕΝ, πρζπει να υποβάλλεται ςτο αρμόδιο Τελωνείο το 

αποδεικτικό παραλαβισ ι αποςτολισ του ςχετικοφ τθλεομοιοτφπου (FAX) ι θλεκτρονικοφ 

μθνφματοσ (e-mail).  

 

Ελεγκτικές επαληθεύσεις: οι τελωνειακζσ Αρχζσ διζλευςθσ (ειςόδου ι εξόδου κατά 

περίπτωςθ), αφοφ ελζγξουν τθν αυκεντικότθτα των υποςτθρικτικϊν εγγράφων, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνεται το αποδεικτικό παραλαβισ ι αποςτολισ του ςχετικοφ τθλεομοιοτφπου 

(FAX) ι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (e-mail) των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςτθν αρμόδια Δ/νςθ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων και Ρεριβαλλοντικϊν Ριςτοποιιςεων του ΥΡΕΝ επιβεβαιϊνουν 

επίςθσ: 

 ότι τα απόβλθτα προορίηονται για ανάκτθςθ (αξιοποίθςθ) 

 ότι θ αποςτολι ςυνοδεφεται από το πρωτότυπο ζντυπο του Ραραρτιματοσ VII του 

κανονιςμοφ 

 ότι το ζντυπο του Ραραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ είναι πλιρωσ και ορκά 

ςυμπλθρωμζνο ςτισ κζςεισ 1 ζωσ 10 και υπογεγραμμζνο ςτισ κζςεισ 5 και 12 

 ότι τα ςτοιχεία του εντφπου ςυμφωνοφν με τα δθλωκζντα ςτθν τελωνειακι διαςάφθςθ, 

αλλά και ςτα λοιπά εμπορικά ζγγραφα, 

 δειγματολθπτικά, ότι θ αρμόδια Αρχι ζχει όντωσ παραλάβει τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά 

Θ επιλογι μεταξφ τθσ δζςμθσ εντφπων (α) και (β) που πρζπει να χρθςιμοποιθκεί εξαρτάται 

από το είδοσ τθσ διακίνθςθσ (ειςαγωγι, εξαγωγι, διαμετακόμιςθ), από τθ χϊρα εξαγωγισ ι 

προοριςμοφ, από τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθ χϊρα προοριςμοφ (διάκεςθ ι 

ανάκτθςθ/αξιοποίθςθ) και από τθν επικινδυνότθτα των αποβλιτων. Αναλυτικά: 

 

3.1. Είςοδοσ αποβλιτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από τρίτεσ χώρεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των μθ επικίνδυνων αποβλιτων) 
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Α. Είςοδοσ αποβλιτων προσ διάκεςθ 

 

Επιτρζπεται θ είςοδοσ αποβλιτων από τρίτεσ χϊρεσ, εφόςον: 

 πρόκειται για χϊρεσ μζρθ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βαςιλείασ (Ραράρτθμα 8 τθσ παροφςασ),  

 θ χϊρα αποςτολισ ζχει υπογράψει με τθν ΕΕ ι τθν ΕΕ και τα κράτθ μζλθ τθσ διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ ι διακανονιςμοφσ ςυμβατοφσ με τθν κοινοτικι νομοκεςία και το άρκρο 11 τθσ Σφμβαςθσ 

τθσ Βαςιλείασ, 

 θ χϊρα αποςτολισ ζχει ςυνάψει με τθν Ελλάδα διμερι ςυμφωνία ι διακανονιςμό. 

 

Το αρμόδιο Τελωνείο ειςόδου επιτρζπει τθν είςοδο αποβλιτων από τρίτεσ χϊρεσ, με τθν τιρθςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ. 

 

 

Β. Είςοδοσ αποβλιτων προσ ανάκτθςθ (αξιοποίθςθ).  

Διακρίνονται οι εξισ περιπτϊςεισ: 

 

Β.1. Επικίνδυνα απόβλθτα 

Επιτρζπεται θ είςοδοσ αποβλιτων από τρίτεσ χϊρεσ, εφόςον: 

 πρόκειται για χϊρεσ μζρθ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βαςιλείασ,  

 πρόκειται για χϊρεσ όπου ζχει εφαρμογι θ απόφαςθ του ΟΟΣΑ (Ραράρτθμα 9 τθσ παροφςασ),   

 θ χϊρα αποςτολισ ζχει υπογράψει με τθν ΕΕ ι τθν ΕΕ και τα κράτθ μζλθ τθσ, διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ ι διακανονιςμοφσ ςυμβατοφσ με τθν κοινοτικι νομοκεςία και το άρκρο 11 τθσ Σφμβαςθσ 

τθσ Βαςιλείασ 

 θ χϊρα αποςτολισ ζχει ςυνάψει με τθν Ελλάδα διμερι ςυμφωνία ι διακανονιςμό. 

 

Το αρμόδιο Τελωνείο ειςόδου επιτρζπει τθν είςοδο αποβλιτων από τρίτεσ χϊρεσ, με τθν τιρθςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ. 

 

Β.2. Μθ επικίνδυνα απόβλθτα 

Στισ περιπτϊςεισ ειςόδου μθ επικίνδυνων αποβλιτων προσ ανάκτθςθ (αξιοποίθςθ), το αρμόδιο Τελωνείο 

ειςόδου επιτρζπει τθν είςοδο αποβλιτων από τρίτεσ χϊρεσ, με τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του 

«πράςινου καταλόγου». 

Κατ΄ εξαίρεςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ του «πράςινου καταλόγου», ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ 

«προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ», ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ μθ επικίνδυνων 

αποβλιτων προσ ανάκτθςθ: 

 τα απόβλθτα τα οποία δεν είναι ταξινομθμζνα ςε ενιαία καταχϊρθςθ ςε κανζνα από τα παραρτιματα 

ΙΙΙ και ΙΙΙΒ, 

 τα απόβλθτα τα οποία ενϊ είναι ταξινομθμζνα ςτο παράρτθμα ΙΙΙ του Κανονιςμοφ, εμφανίηουν 

κάποιο από τα επικίνδυνα χαρακτθριςτικά που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ του ν.4042/2012, 
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 τα μείγματα αποβλιτων, τα οποία δεν είναι ταξινομθμζνα ςε ενιαία καταχϊριςθ ςε κανζνα από τα 

Ραραρτιματα ΙΙΙ, ΙΙΙΒ, ΙVA του Κανονιςμοφ, εκτόσ και εάν απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙΑ.  

 

3.2 Εξαγωγι αποβλιτων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προσ τρίτεσ χώρεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των μθ επικίνδυνων αποβλιτων) 

 

Α. Εξαγωγι αποβλιτων προσ διάκεςθ 

 

Τα αρμόδια Τελωνεία εξαγωγισ και εξόδου, επιτρζπουν τθν εξαγωγι αποβλιτων για διάκεςθ μόνο προσ 

τισ χϊρεσ ΕΗΕΣ (Ιςλανδία, Ελβετία, Νορβθγία, Λιχτενςτάιν) με τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ 

«προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ». 

 

Β. Εξαγωγι αποβλιτων προσ ανάκτθςθ (αξιοποίθςθ) 

 

Β.1 Με προοριςμό χώρεσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει εφαρμογι θ απόφαςθ του ΟΟΑ 

 

Επιτρζπεται θ εξαγωγι αποβλιτων για τα οποία δεν εφαρμόηεται θ απαγόρευςθ εξαγωγισ του άρκρου 36 

παρ. 1 του Κανονιςμοφ, ιτοι όταν δεν πρόκειται για απόβλθτα: 

 

 που απαρικμοφνται ωσ επικίνδυνα ςτο παράρτθμα V του Κανονιςμοφ,  

 του παραρτιματοσ V μζροσ 3,  

 επικίνδυνα απόβλθτα που δεν ταξινομοφνται ςε μια ενιαία καταχϊρθςθ ςτο παράρτθμα V  

 μείγματα επικίνδυνων αποβλιτων και μείγματα μθ επικίνδυνων με επικίνδυνα απόβλθτα που δεν 

ταξινομοφνται ςε μια ενιαία καταχϊρθςθ ςτο παράρτθμα V 

 για τα οποία ζχει απαγορευτεί θ ειςαγωγι τουσ από τθν χϊρα προοριςμοφ. 

 

Τα αρμόδια Τελωνεία εξαγωγισ και εξόδου επιτρζπουν τθν εξαγωγι αποβλιτων, με τθν τιρθςθ τθσ 

διαδικαςίασ «προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ». 

   

Κατ΄ εξαίρεςθ των ανωτζρω, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εξαγωγϊν μθ επικίνδυνων αποβλιτων προσ 

ανάκτθςθ, με προοριςμό χϊρεσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει εφαρμογι θ Απόφαςθ του ΟΟΣΑ, ςφμφωνα με τα όςα 

ορίηονται ςτο παράρτθμα του Καν. (ΕΚ) 1418/2007, εφαρμόηεται ανάλογα με το είδοσ αποβλιτου και τθ 

χώρα, θ διαδικαςία του «πράςινου καταλόγου». 

  

Β.2. Με προοριςμό χώρεσ ςτισ οποίεσ ζχει εφαρμογι θ απόφαςθ του ΟΟΑ 

 

Β.2.α. Επικίνδυνα απόβλθτα 

 

Τα αρμόδια Τελωνεία εξαγωγισ και εξόδου, επιτρζπουν τθν εξαγωγι αποβλιτων των παραρτθμάτων, IV 

και IVA του Κανονιςμοφ και των μθ ταξινομθμζνων ςε μία ενιαία καταχϊρθςθ ςτα παραρτιματα αυτά 

αποβλιτων ι μειγμάτων αποβλιτων, με τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ «προθγοφμενθσ γραπτισ 

κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ». 
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Β.2.β. Μθ επικίνδυνα απόβλθτα 

Για τισ εξαγωγζσ μθ επικίνδυνων αποβλιτων προσ ανάκτθςθ  με προοριςμό χϊρεσ ςτισ οποίεσ ζχει 

εφαρμογι θ Απόφαςθ του ΟΟΣΑ, εφαρμόηεται θ διαδικαςία του «πράςινου καταλόγου», εκτόσ από τισ 

ακόλουκεσ περιπτώςεισ, για τισ οποίεσ εφαρμόηεται θ διαδικαςία προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ 

ι ςυγκατάκεςθσ: 

 τα μείγματα αποβλιτων του παραρτιματοσ ΙΙΙΑ τα οποία προορίηονται για ενδιάμεςθ εργαςία ςε 

χϊρα που δεν ζχει εφαρμογι θ Απόφαςθ του ΟΟΣΑ,  

 τα απόβλθτα του παραρτιματοσ ΙΙΙΒ.  

 

Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ εξαγωγισ, εφόςον οι διατυπώςεισ εξαγωγήσ πραγματοποιοφνται ςε 

ελληνικό τελωνείο και η ζξοδοσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ πραγματοποιείται από 

τελωνείο άλλου κράτουσ μζλουσ αυτήσ, η αποςτολή του θεωρημζνου ωσ προσ την ζξοδο των αποβλήτων 

αντιγράφου του Εγγράφου Μεταφοράσ ςτη Διεφθυνςη Περιβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ πραγματοποιείται 

από το Τελωνείο εξαγωγήσ, κατόπιν τθσ επιβεβαίωςθσ εξόδου των αποβλιτων (λιψθ μθνφματοσ ΙΕ518). 

 

3.3  Διαμετακόμιςθ αποβλιτων μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από και προσ τρίτεσ χώρεσ, 

προσ διάκεςθ ι προσ αξιοποίθςθ. 

 

Εφαρμόηεται θ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ. 

Κατ΄ εξαίρεςθ, για τθ διαμετακόμιςθ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μθ επικίνδυνων αποβλιτων, τα 

οποία προορίηονται για ανάκτθςθ (αξιοποίθςθ), εφαρμόηεται θ διαδικαςία του «πράςινου καταλόγου».  

 

3.4 υνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ 

 

Τα αρμόδια Τελωνεία ειςόδου, εξόδου και εξαγωγισ πραγματοποιοφν ςυνδυαςτικοφσ ελζγχουσ 

ςτα προβλεπόμενα, κατά περίπτωςθ, ζγγραφα διαςυνοριακισ μεταφοράσ, ςτα φορτωτικά 

ζγγραφα και ςτισ δθλϊςεισ διαμετακόμιςθσ, ηθτϊντασ, όποτε κρίνεται αναγκαίο, τθ ςυνδρομι 

των αρμόδιων Τπθρεςιών Περιβάλλοντοσ των Περιφερειακών Ενοτιτων και τθσ Ειδικισ 

Τπθρεςίασ Επικεωρθτών Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΝ.   

Τα ωσ άνω Τελωνεία, ςε περίπτωςθ ςοβαρισ υπόνοιασ περί παράνομθσ μεταφοράσ ι ανάγκθσ 

επαλικευςθσ του Εγγράφου Μεταφοράσ ωσ προσ τθν αυκεντικότθτα και τθν ιςχφ του ι ανάγκθσ 

επαλικευςθσ τθσ ενθμζρωςθσ τθσ αρμόδιασ Αρχισ από τον ενδιαφερόμενο ςτα πλαίςια τθσ 

διαδικαςίασ του «πράςινου καταλόγου», ενθμερϊνουν άμεςα τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων και Περιβαλλοντικών Πιςτοποιιςεων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ (Ρατθςίων 147, 112 51 Ακινα, τθλ.: 210 8668132, 210 8654950, fax.: 210 8627444, 210 

8662968) και δεςμεφουν το φορτίο μζχρι να λθφκεί ςχετικι ζγγραφθ απόφαςθ για τθν τφχθ τθσ 

αποςτολισ από τθν εν λόγω Αρχι. 
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Πςον αφορά ςτουσ φυςικοφσ ελζγχουσ, ςυνιςτάται θ ςτενι ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, 

τόςο λόγω τθσ επικινδυνότθτασ των εν λόγω εμπορευμάτων, όςο και επειδι οι αρμόδιεσ Αρχζσ 

είναι εκείνεσ που διακζτουν τθν τεχνικι εμπειρογνωμοςφνθ για να κατατάξουν τα υπό ζλεγχο 

εμπορεφματα ςτθ ςωςτι κατθγορία αποβλιτων, ϊςτε να διαπιςτωκεί εάν ζχουν τθρθκεί οι κατά 

περίπτωςθ απαιτοφμενεσ διατυπϊςεισ. 

 

4. Ενςωμάτωςθ ςτο TARIC 

 

Τα μζτρα που προβλζπονται από τον κανονιςμό είναι ενςωματωμζνα ςτο υποςφςτθμα TARIC 

όςον αφορά ςτθν ειςαγωγι και εξαγωγι. Σχετικζσ παραπομπζσ: 

CD572: Τα απόβλθτα που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 (1) του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 

υπόκεινται ςτθ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ γραπτισ κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ. 

CD573: Τα απόβλθτα που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 (2) του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 

υπόκεινται ςτισ γενικζσ απαιτιςεισ ενθμζρωςθσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 18 του 

ίδιου κανονιςμοφ, εάν θ ποςότθτα των μεταφερόμενων αποβλιτων υπερβαίνει τα 20 

κιλά 

CD574: Αν τα απόβλθτα που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ (πράςινοσ κατάλογοσ) 

παρουςιάηουν οριςμζνα επικίνδυνα χαρακτθριςτικά, οι ςχετικζσ διατάξεισ εφαρμόηονται 

ωσ εάν τα απόβλθτα αυτά είχαν απαρικμθκεί ςτο παράρτθμα IV (πορτοκαλί κατάλογοσ). 

Βλζπε άρκρο 3 (3) του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 

CD576: Απαγορεφονται οι εξαγωγζσ από τθν Κοινότθτα των αποβλιτων, που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 36 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006, εφόςον προορίηονται για αξιοποίθςθ ςε 

χϊρεσ ςτισ οποίεσ θ απόφαςθ του ΟΟΣΑ δεν ζχει εφαρμοςτεί (C (2001) 107 /τελικό του 

Συμβουλίου του ΟΟΣΑ ςχετικά με τθν ανακεϊρθςθ τθσ απόφαςθσ C (92) 39 /τελικό για 

τον ζλεγχο των διαςυνοριακϊν διακινιςεων αποβλιτων προοριηομζνων για εργαςίεσ 

αξιοποίθςθσ) 

CD577: Τα απόβλθτα που προορίηονται ρθτά για εργαςτθριακι ανάλυςθ (άρκρο 3 (4) του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006) είτε για να εκτιμθκοφν τα φυςικά ι χθμικά 

χαρακτθριςτικά τουσ είτε για να προςδιοριςκεί θ καταλλθλότθτά τουσ για εργαςίεσ 

αξιοποίθςθσ ι διάκεςθσ, δεν υπόκεινται ςτθ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ γραπτισ 

κοινοποίθςθσ και ςυγκατάκεςθσ. Αντ’ αυτισ, εφαρμόηονται οι διαδικαςτικζσ απαιτιςεισ 

των γενικϊν απαιτιςεων πλθροφόρθςθσ (άρκρο 18 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 

1013/2006). Θ εξαιροφμενθ ποςότθτα των εν λόγω αποβλιτων όταν προορίηονται ρθτά 

για εργαςτθριακι ανάλυςθ, κακορίηεται ανάλογα με τθν ελάχιςτθ ποςότθτα που λογικά 

απαιτείται ϊςτε να εκτελεςκεί ικανοποιθτικά θ ανάλυςθ ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ, και δεν υπερβαίνει τα 25 kg. 

 

Για τθ διλωςθ των υποςτθρικτικϊν εγγράφων τθσ παραγράφου 3 τθσ παροφςασ ςτθ κζςθ 44-1 

τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ, χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκοι κωδικοί πιςτοποιθτικοφ: 
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C669: Ζγγραφο κοινοποίθςθσ όπωσ αναφζρεται ςτον Καν. (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 (EE L 190) - Άρκρο 

4 και παράρτθμα IA 

C670: Ζγγραφο μεταφοράσ όπωσ αναφζρεται ςτον Καν. (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 (EE L 190) - Άρκρο 4 

και παράρτθμα IB 

C672: Ενθμερωτικό ζγγραφο που ςυνοδεφει τισ μεταφορζσ αποβλιτων όπωσ αναφζρεται ςτον 

κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 (ΕΕ L 190) - Άρκρο 18 και παράρτθμα VII 

1950: Ζντυπο αναγγελίασ ειςαγωγισ μθ επικίνδυνων αποβλιτων 

1951: Ζντυπο αναγγελίασ εξαγωγισ μθ επικίνδυνων αποβλιτων 

 

Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζνα είδοσ κατατάςςεται ςε κωδικό ςυνδυαςμζνθσ 

ονοματολογίασ που είναι ςυνδεδεμζνοσ με τα μζτρα που προβλζπονται από τον κανονιςμό περί 

αποβλιτων, όμωσ το είδοσ αυτό δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του κανονιςμοφ, προκειμζνου θ 

τελωνειακι διαςάφθςθ να γίνει αποδεκτι από το ICISnet, δθλϊνεται ςτθ κζςθ 44-1 αυτισ ο 

κωδικόσ πιςτοποιθτικοφ  

Y923: Το προϊόν δεν υπόκειται ςτισ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 (ΕΕ L 190). 

 

 

      Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

(Οδθγία 2006/12/ΕΚ, Ραράρτθμα Ι) 

 

Q1 Υπολείμματα παραγωγισ ι κατανάλωςθσ που δεν διευκρινίηονται κατωτζρω 

Q2 Ρροϊόντα μθ ςφμφωνα με τα πρότυπα 

Q3 Ρροϊόντα που ζχουν υπερβεί το όριο διατιρθςισ τουσ 

Q4 Φλεσ που ζχουν κατά τφχθ εκχυκεί, απολεςκεί ι για τισ οποίεσ ζχει ςθμειωκεί κάποιο περιςτατικό, 

ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε είδουσ υλικοφ εξοπλιςμοφ κ.λπ., ο οποίοσ ζχει μολυνκεί εξ αιτίασ 

αυτοφ του περιςτατικοφ 

Q5 Φλεσ που ζχουν μολυνκεί ι ρυπανκεί φςτερα από θκελθμζνεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. υπολείμματα 

εργαςιϊν κακαριςμοφ, υλικά ςυςκευαςίασ, περιζκτεσ κ.λπ.) 

Q6 Μθ χρθςιμοποιιςιμα ςτοιχεία (π.χ. άδειεσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ, εξαντλθμζνοι καταλφτεσ κ.λπ.) 

Q7 Ουςίεσ που ζχουν γίνει ακατάλλθλεσ προσ χριςθ (π.χ. μολυςμζνα οξζα, μολυςμζνοι διαλφτεσ, 

εξαντλθμζνα άλατα βαφισ μετάλλων κ.λπ.) 

Q8 Υπολείμματα βιομθχανικϊν μεκόδων (π.χ. ςκωρίεσ, υποςτιματα απόςταξθσ κ.λπ.) 

Q9 Υπολείμματα μεκόδων για τθν καταπολζμθςθ τθσ ρφπανςθσ (π.χ. ιλφσ πλυςίματοσ αερίων, ςκόνεσ 

φίλτρων αζροσ, φκαρμζνα φίλτρα κ.λπ.) 

Q10 Υπολείμματα βιομθχανικισ κατεργαςίασ/μορφοποίθςθσ (π.χ. ρινίςματα τόρνευςθσ ι 

φραηαρίςματοσ κ.λπ.) 

Q11 Υπολείμματα εξόρυξθσ και προετοιμαςίασ πρϊτων υλϊν (π.χ. υπολείμματα μεταλλευτικισ ι 

πετρελαϊκισ εκμετάλλευςθσ κ.λπ.) 

Q12 Μολυςμζνεσ φλεσ *π.χ. ζλαιο που ζχει ρυπανκεί από πολυχλωριωμζνο διφαινφλιο (PCB) κ.λπ.+ 

Q13 Κάκε φλθ, ουςία ι προϊόν θ χρθςιμοποίθςθ του οποίου απαγορεφεται από το νόμο 

Q14 Ρροϊόντα που δεν μποροφν να χρθςιμεφςουν ι δεν μποροφν πλζον να χρθςιμεφςουν ςτον κάτοχό 

τουσ (π.χ. απορρίμματα γεωργίασ, κατοικιϊν, γραφείων, καταςτθμάτων, εργαςτθρίων κ.λπ.) 

Q15 Μολυςμζνεσ φλεσ, ουςίεσ ι προϊόντα που προζρχονται από δραςτθριότθτεσ αποκατάςταςθσ γαιϊν 

Q16 Κάκε ουςία, φλθ ι προϊόν που δεν καλφπτονται από τισ προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΕΡΓΑΙΕ ΔΙΑΘΕΗ 

(Οδθγία 2006/12/ΕΚ, Ραράρτθμα ΙΙΑ) 

Σημείωςη: Σκοπόσ του παρόντοσ παραρτιματοσ είναι θ ανακεφαλαίωςθ των εργαςιϊν διάκεςθσ 

αποβλιτων, όπωσ αυτζσ εκτελοφνται ςτθν πράξθ. Σφμφωνα με το άρκρο 4, τα απόβλθτα πρζπει να 

διατίκενται με τρόπο που να μθ κζτει ςε κίνδυνο τθν ανκρϊπινθ υγεία και χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται 

διαδικαςίεσ ι μζκοδοι που μποροφν να βλάψουν το περιβάλλον. 

 

D 1 Εναπόκεςθ εντόσ ι επί του εδάφουσ (π.χ. ςε χωματερζσ κ.λπ.) 

D 2 Επεξεργαςία ςε χερςαίο χϊρο (π.χ. βιοαποικοδόμθςθ υγρϊν αποβλιτων ι λυματολάςπθσ ςτο 
ζδαφοσ κ.λπ.) 

D 3 Βακεία ζγχυςθ (π.χ. ζγχυςθ αντλιςιμων αποβλιτων ςε φρζατα, ςε κόλουσ άλατοσ ι ςε φυςικά 
γεωλογικά ριγματα κ.λπ.) 

D 4 Τελμάτωςθ (π.χ. ζκχυςθ υγρϊν αποβλιτων ι λυματολάςπθσ ςε φρζατα, μικρζσ λίμνεσ ι λεκάνεσ 
κ.λπ.) 

D 5 Ειδικά διευκετθμζνοι χϊροι απόρριψθσ (π.χ. τοποκζτθςθ ςε ςειρά χωριςτϊν ςτεγανϊν 
κυψελοειδϊν καταςκευϊν, επικαλυμμζνων και ςτεγανοποιθμζνων τόςο μεταξφ τουσ όςο και ςε 
ςχζςθ με το περιβάλλον κ.λπ.) 

D 6 Απόρριψθ αποβλιτων ςε υδατικό περιβάλλον πλθν τθσ καταβφκιςθσ 

D 7 Καταβφκιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ταφισ ςτο καλάςςιο βυκό 

D 8 Βιολογικι επεξεργαςία που δεν αναφζρεται ςε άλλο ςθμείο του παρόντοσ παραρτιματοσ, θ οποία 
ζχει αποτζλεςμα το ςχθματιςμό τελικϊν ενϊςεων ι μειγμάτων που διατίκενται με κάποια από τισ 
μεκόδουσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία D 1 ζωσ D 7 και D 9 ζωσ D 12  

D 9 Φυςικοχθμικι επεξεργαςία που δεν αναφζρεται ςε άλλο ςθμείο του παρόντοσ παραρτιματοσ και θ 
οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα το ςχθματιςμό τελικϊν ενϊςεων ι μειγμάτων που διατίκενται με 
κάποια από τισ μεκόδουσ που αναφζρονται ςτα παραρτιματα D 1 ζωσ D 8 και D 10 ζωσ D12 (π.χ. 
εξάτμιςθ, ξιρανςθ, διαπφρωςθ κ.λπ.) 

D 10 Αποτζφρωςθ ςτο ζδαφοσ 

D 11 Αποτζφρωςθ ςτθ κάλαςςα 

D 12 Μόνιμθ αποκικευςθ (π.χ. εναπόκεςθ δοχείων ςε ορυχείο κ.λπ.) 

D 13 Συγκζντρωςθ αποβλιτων πριν υποβλθκοφν ςε μια από τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία 
D 1 ζωσ D 12 

D 14 Επαναςυςκευαςία αποβλιτων πριν υποβλθκοφν ςε μια από τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτα 
ςθμεία D 1 ζωσ D 13 

D 15 Εναποκικευςθ, εν αναμονι μιασ από τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία D 1 ζωσ D 14 
(εκτόσ από τθν προςωρινι εναποκικευςθ, πριν από τθ ςυλλογι, ςτο χϊρο όπου παράγονται τα 
απόβλθτα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

ΕΡΓΑΙΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

 

(Οδθγία 2006/12/ΕΚ, Ραράρτθμα ΙΙΒ) 

 

Σημείωση: Σκοπόσ του παρόντοσ παραρτιματοσ είναι θ ανακεφαλαίωςθ των εργαςιϊν αξιοποίθςθσ, 

όπωσ αυτζσ εκτελοφνται ςτθν πράξθ. Σφμφωνα με το άρκρο 4, τα απόβλθτα πρζπει να αξιοποιοφνται με 

τρόπο που να μθ κζτει ςε κίνδυνο τθν ανκρϊπινθ υγεία και χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται διαδικαςίεσ ι 

μζκοδοι που μποροφν να βλάψουν το περιβάλλον. 

 

R 1 Κφρια χριςθ ωσ καφςιμο ι άλλο μζςο παραγωγισ ενζργειασ 

R 2 Ανάκτθςθ/αναγζννθςθ διαλυτϊν 

R 3 Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ οργανικϊν ουςιϊν που δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ διαλφτεσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν λιπαςματοποίθςθσ και άλλων διεργαςιϊν μετατροπισ 

βιολογικοφ χαρακτιρα) 

R 4 Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ μετάλλων και μεταλλικϊν ενϊςεων 

R 5 Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ άλλων ανοργάνων υλϊν 

R 6 Αναγζννθςθ οξζων ι βάςεων 

R 7 Ανάκτθςθ προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται για τθ δζςμευςθ των ρφπων 

R 8 Ανάκτθςθ προϊόντων που προζρχονται από καταλφτεσ 

R 9 Αναγζννθςθ ι άλλθ επαναχρθςιμοποίθςθ ελαίων 

R 10 Διαςπορά ςτο ζδαφοσ υπζρ τθσ γεωργίασ ι τθσ οικολογίασ 

R 11 Χριςθ καταλοίπων από τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία R 1 ζωσ R 10 

R 12 Ανταλλαγι αποβλιτων προκειμζνου να υποβλθκοφν ςε κάποια από τισ εργαςίεσ που αναφζρονται 

ςτα ςθμεία R 1 ζωσ R 11 

R 13 Εναποκικευςθ αποβλιτων εν αναμονι μιασ από τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία  

R 1 ζωσ R 12 (εκτόσ από τθν προςωρινι εναποκικευςθ, πριν από τθ ςυλλογι, ςτο χϊρο όπου 

παράγονται τα απόβλθτα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 

 

ΧΩΡΕ ΜΕΡΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΒΑΙΛΕΙΑ 

(http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx 

 ανάκτθςθ 16/12/2018) 

1 Afghanistan 39 Congo 77 Iceland 115 Montenegro 10  153 Sierra Leone 

2 Albania 40 Cook Islands 78 India 116 Morocco 154 Singapore 

3 Algeria  41 Costa Rica 79 Indonesia 117 Mozambique 155 Slovakia 7  

4 Andorra 42 Côte d'Ivoire 80 Iran 118 Myanmar 156 Slovenia 

5 Angola 43 Croatia 81 Iraq 119 Namibia 157 Somalia 

6 
Antigua and 
Barbuda 44 Cuba 82 Ireland 120 Nauru 158 South Africa 

7 Argentina 45 Cyprus 83 Israel 121 Nepal 159 Spain 14 15  

8 Armenia 46 Czech Republic 7  84 Italy (*)  122 Netherlands 11  160 Sri Lanka 

9 Australia 47 North Korea 85 Jamaica 123 New Zealand 12  161 State of Palestine 

10 Austria 48 Congo 86 Japan 124 Nicaragua 162 Sudan 

11 Azerbaijan 49 Denmark 87 Jordan 125 Niger 163 Suriname 

12 Bahamas 50 Djibouti 88 Kazakhstan 126 Nigeria 164 Sweden 

13 Bahrain 51 Dominica 89 Kenya 127 Norway 165 Switzerland 

14 Bangladesh 52 
Dominican 
Republic 90 Kiribati 128 Oman 166 Syrian Arab Republic 

15 Barbados 53 Ecuador 91 Kuwait 129 Pakistan 167 Tajikistan 

16 Belarus 54 Egypt 8  92 Kyrgyzstan 130 Palau 168 Thailand 

17 Belgium 55 El Salvador 93 Lao 131 Panama 169 FYROM 

18 Belize 56 Equatorial Guinea 94 Latvia 132 Papua New Guinea 170 Togo 

19 Benin 57 Eritrea 95 Lebanon 133 Paraguay 171 Tonga 

20 Bhutan 58 Estonia 96 Lesotho 134 Peru 172 Trinidad and Tobago 

21 Bolivia 59 Eswatini 97 Liberia 135 Philippines 173 Tunisia 

22 
Bosnia and 
Herzegovina 60 Ethiopia 98 Libya 136 Poland 174 Turkey 

23 Botswana 61 European Union 99 Liechtenstein 137 Portugal 5  175 Turkmenistan 

24 Brazil 62 Finland 100 Lithuania 138 Qatar 176 Uganda 

25 Brunei 63 France 101 Luxembourg 139 Republic of Korea 177 Ukraine 

26 Bulgaria 64 Gabon 102 Madagascar 140 
Republic of 
Moldova 178 United Arab Emirates 

27 Burkina Faso 65 Gambia 103 Malawi 141 Romania 179 United Kingdom 

28 Burundi 66 Georgia 104 Malaysia 142 Russian Federation 180 Tanzania 

29 Cabo Verde 67 Germany 9  105 Maldives 143 Rwanda 181 USA 

30 Cambodia 68 Ghana 106 Mali 144 
Saint Kitts and 
Nevis 182 Uruguay 

31 Cameroon 69 Greece 107 Malta 145 Saint Lucia 183 Uzbekistan 

32 Canada 70 Guatemala 108 Marshall Islands 146 
Saint Vincent and 
the Grenadines 184 Vanuatu 

33 
Central 
Africa 71 Guinea 109 Mauritania 147 Samoa 185 Venezuela 

34 Chad 72 Guinea-Bissau 110 Mauritius 148 
Sao Tome and 
Principe 186 Viet Nam 

35 Chile 73 Guyana 111 Mexico 149 Saudi Arabia 187 Yemen 

36 China 5 6  74 Haiti 112 Micronesia 150 Senegal 188 Zambia 

37 Colombia 75 Honduras 113 Monaco 151 Serbia 13  189 Zimbabwe 

38 Comoros 76 Hungary 114 Mongolia 152 Seychelles 
   

 

http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx#DZ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9 

 

ΧΩΡΕ ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΟΟΑ 

Απόφαςθ C(2001)107/FINAL 

(http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ 

ανάκτθςθ 16/12/2018) 

1 Australia  

2 Austria  

3 Belgium  

4 Canada  

5 Chile  

6 Czech Republic  

7 Denmark  

8 Estonia 

9 Finland  

10 France  

11 Germany  

12 Greece  

13 Hungary  

14 Iceland  

15 Ireland  

16 Israël  

17 Italy 

18 Japan  

19 Korea 

20 Latvia 

21 Lithuania  

22 Luxembourg  

23 Mexico  

24 Netherlands  

25 New Zealand  

26 Norway 

27 Poland 

28 Portugal 

29 Slovak Republic  

30 Slovenia  

31 Spain  

32 Sweden  

33 Switzerland  

34 Turkey 

35 United Kingdom  

36 United States  

 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
http://www.oecd.org/australia/
http://www.oecd.org/austria/
http://www.oecd.org/belgium/
http://www.oecd.org/canada/
http://www.oecd.org/chile/
http://www.oecd.org/czech/
http://www.oecd.org/denmark/
http://www.oecd.org/estonia/
http://www.oecd.org/finland/
http://www.oecd.org/france/
http://www.oecd.org/germany/
http://www.oecd.org/greece/
http://www.oecd.org/hungary/
http://www.oecd.org/iceland/
http://www.oecd.org/ireland/
http://www.oecd.org/israel/
http://www.oecd.org/italy/
http://www.oecd.org/japan/
http://www.oecd.org/korea/
http://www.oecd.org/latvia/
http://www.oecd.org/countries/lithuania/
http://www.oecd.org/luxembourg/
http://www.oecd.org/mexico/
http://www.oecd.org/netherlands/
http://www.oecd.org/newzealand/
http://www.oecd.org/norway/
http://www.oecd.org/poland/
http://www.oecd.org/portugal/
http://www.oecd.org/slovakia/
http://www.oecd.org/slovenia/
http://www.oecd.org/spain/
http://www.oecd.org/sweden/
http://www.oecd.org/switzerland/
http://www.oecd.org/turkey/
http://www.oecd.org/unitedkingdom/
http://www.oecd.org/unitedstates/
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Πλα τα τελωνεία τθσ χϊρασ 
Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Υπ. Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Γενικι Δ/νςθ Ανάπτυξθσ & Ρροςταςίασ Δαςϊν & 

Αγροπεριβάλλοντοσ, Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ και Δαςικισ Ρολιτικισ (grcitesma@prv.ypeka.gr) 
2. ΑΑΔΕ 

2.1.1 Αυτοτελζσ Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ ΑΑΔΕ 
2.1.2 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
2.1.3 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
2.1.4 ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
2.1.5 Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 
2.1.6 Δ/νςθ Υποςτιρξθε Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ.) 

3. ΟΡΕΚΕΡΕ 
        Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ (Δομοκοφ 5, 10445, Ακινα) 
4. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (keeuhcci@uhc.gr) 
5. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (info@acci.gr) 
6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (root@ebeth.gr) 
7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (commerce@pcci.gr) 
8. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (gsevee@gsevee.gr) 
9. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (info@acsmi.gr) 
10. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (info@veth.gov.gr) 
11. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (oete@oete.gr) 
12. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ακθνϊν-Ρειραιϊσ (sepa@otenet.gr) 
13. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Θες/νίκθσ (info@seth.gr)   
14. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εξαγωγζων (pse@otenet.gr) 
15. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β. (info@sev.org.gr) 
16. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (svap@svap.gr) 
17. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (info@sbbe.gr) 
18. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ (info@sbtke.gr) 
19. ΟΦΑΕ-Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (info@ofae.gr) 
20. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (info@seve.gr) 
21. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Κριτθσ (info@crete-exporters.com) 
22. Σφνδεςμοσ Διεκνϊν Διαμεταφορζων Ελλάδοσ (contact@synddel.gr) 
23. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων (psa@psa.gr) 
24. Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Θες/κθσ (secretary@snpth.gr) 
25. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (oee@oe-e.gr) 
26. Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. (airport_info@aia.gr) 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 
2. Αυτοτελζσ Γραφείο Γενικισ Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.  
3. Δ/νςεισ ΔΤΔ, ΔΔΘΕΚΑ, ΔΣΤΕΡ, ΔΘΤ 
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