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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις προβλέπουν ένα εύρος δασμολογικών 
και φορολογικών απαλλαγών για τα προσωπικά είδη, συμπεριλαμβανομένων 
μεταφορικών μέσων, που εισάγονται στην Ελλάδα από πρόσωπα που μετα-
φέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα («μετοικεσία»).

Στο παρόν εγχειρίδιο παρέχονται με εύληπτο και περιεκτικό τρόπο κωδικο-
ποιημένες πληροφορίες που καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• Δικαιούχα πρόσωπα απαλλαγής
• Όροι – Προϋποθέσεις για την χορήγησης της απαλλαγής
• Τελωνειακή παρακολούθηση και αποδέσμευση
• Ανανέωση του δικαιώματος 
• Ειδικές περιπτώσεις
• Νομικό – Κανονιστικό Πλαίσιο

Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της 
ΑΑΔΕ 2020, ΣΜ.2.1.170 «Έκδοση Εγχειριδίου για τις απαλλαγές  τελωνειακού 
χαρακτήρα κατά τη μεταφορά συνήθους  κατοικίας στην Ελλάδα».Εκπο-
νήθηκε από τη Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων 
και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ της ΑΑΔΕ και 
εκδόθηκε για σκοπούς ενημέρωσης στο πλαίσιο των μέχρι τώρα ισχυουσών 
τελωνειακών διατάξεων.
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1. ΔΙΚΑΙΟΎΧΑ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1 Ορισμός «συνήθους κατοικίας» στην Ελλάδα
Ως «συνήθης κατοικία» νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συ-
νήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες, συνεχείς 
ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή 
σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών 
δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και 
του τόπου στον οποίο κατοικεί.
Ωστόσο, η συνήθης κατοικία ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί 
βρίσκονται σε τόπο άλλο, από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών και 
το οποίο για τον λόγο αυτό, υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφο-
ρους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες χώρες, θεωρείται ότι 
βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του δεσμών, με την προϋπόθεση ότι 
επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτόν. 

Ως ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα, για τον 
έλεγχο των προϋποθέσεων και τον υπολογισμό των προθεσμιών, θεωρείται 
η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό μετοικεσίας 
από την οικεία Προξενική Αρχή. 

1.2 Πρόσωπα που θεμελιώνουν δικαίωμα απαλλαγής λόγω μετοικεσίας
Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο 
εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά 
της στην Ελλάδα.



2. ΕΎΡΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους – ΦΠΑ και Τέλος Ταξι-
νόμησης (ΤΤ) - προσωπικά είδη (οικοσκευή), συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέ-
ρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα.

Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό και φόρους 
των προσωπικών ειδών που εισάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
προαναφερθείσες διατάξεις της κείμενης τελωνειακής νομοθεσίας είναι οι 
Τελωνειακές Αρχές τελωνισμού των προσωπικών ειδών.

Σημειώσεις:

Οι προβλεπόμενεςδασμοφορολογικές απαλλαγές παρέχονται συνολικά στην οικογένεια 

και το δικαίωμα για τις απαλλαγές ασκείται μόνο μία φορά για το σύνολο των απαλ-

λαγών. Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου επιστρέφει ένα μέλος της οικογένειας στην 

Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα εξακολουθούν να παραμένουν στο εξωτερικό,δεδομένου ότι εν 

προκειμένω δεν μεταφέρονται οι προσωπικοί του δεσμοί, δεν παρέχεται από τις ανωτέρω 

ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοι-

κίας, καθόσον οι προσωπικοί δεσμοί του μεταφέρονται μόνο εφόσον επιστρέφουν μαζί 

όλα τα μέλη της οικογένειας.



3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΉ ΠΟΎ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

3.1 Προσωπικά είδη 
Ως προσωπικά είδη ορίζονται είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση 
του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοι-
κοκυριού.
Αποτελούν προσωπικά είδη, ιδίως :
- Τα  “είδη οικοσκευής” δηλαδή, τα προσωπικά αντικείμενα περιλαμβανομέ-
νων του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (PERSONAL COMPUTER) και 
του ποδηλάτου, ο οικιακός ρουχισμός και τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού 
που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της 
οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του,

- οι οικιακές προμήθειες (αναλώσιμα είδη) που προορίζονται να καλύψουν 
τις πρώτες συνήθεις οικογενειακές ανάγκες,
- τα οικόσιτα ζώα και
- τα ιππευόμενα ζώα.

Σημειώσεις:

Τα προσωπικά είδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιο-

δήποτε εμπορικό ενδιαφέρον, ούτε να προορίζονται για οικονομική (επαγγελματική) 

δραστηριότητα. Αποτελούν πάντως προσωπικά είδη και τα φορητά όργανα μηχανικών ή 

ελεύθερων τεχνών που είναι σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος 

του δικαιούχου προσώπου.



3.2 Μέσα μεταφοράς
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτελούν επίσης προσωπικά είδη τα 
ακόλουθα «μέσα μεταφοράς»: 

- ιδιωτικής χρήσης οδικό όχημα με κινητήρα (επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτο-
κινούμενο τροχόσπιτο)
- μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα
- ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκού-
μενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, 
και αντίστροφα)
- ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκού-
μενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, 
και αντίστροφα)
- σκάφος αναψυχής
- ιδιωτικό αεροπλάνο

Σημειώσεις:

i. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη δασμοφορολογική απαλλαγή δεν παρέχεται σε 

περισσότερα του ενός (1) από τα παραπάνω «μέσα μεταφοράς.

ii. Δεν παρέχεται απαλλαγή για Οχήματα δημόσιας χρήσης (επιβατικό αυτοκίνητο 10 

θέσεων και άνω, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού), φορτηγό αυτοκίνητο για με-

ταφορά εμπορευμάτων , κάθε άλλο ειδικό όχημα.



4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΧΟΡΉΓΉΣΉ ΤΉΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΉΣ (ΤΤ) ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΎ ΑΎΤΟΚΙΝΉΤΟΎ

Όσο αφορά την απαλλαγή από ΤΤ το δικαιούχο πρόσωπο θα πρέπει να είχε 
το μέσο μεταφοράς στην κυριότητά του και να το χρησιμοποιούσε στον 
τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν μετα-
φέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.

H κυριότητα των μέσων μεταφοράς αποδεικνύεται από τον τίτλο κυριότητας 
και την άδεια κυκλοφορίας που ισχύει σε κάθε κράτος, ενώ η χρησιμοποίη-
ση του αυτοκινήτου αποδεικνύεται από την άδεια οδήγησης. Επισημαίνεται 
ότι, για τη χορήγηση των απαλλαγών λόγω μετοικεσίας θα πρέπει η εξάμηνη 
κυριότητα να συνοδεύεται από ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου 
στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του δικαιούχου πριν μεταφέρει τη 
συνήθη κατοικία του.

Στην περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο έχει αφιχθεί στη χώρα μας για 
διαφόρους λόγους και εκφράζει στη συνέχεια τη βούλησή του να μεταφέρει 
τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα - μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες 
από την άφιξή του ή εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που συνταξιοδοτείται 
μέσα σε τριάντα έξι (36) μήνες - και το μέσο μεταφοράς παραμένει στον 
τόπο της προηγούμενης κατοικίας του - ως ημερομηνία μεταφοράς της συ-
νήθους κατοικίας  λογίζεται η ημερομηνία άφιξης του προσώπου στη χώρα, 
για τον υπολογισμό της εξάμηνης κυριότητας και χρήσης του μέσου μεταφο-
ράς.



H προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας και χρήσης μπορεί να συντρέχει στο 
σύνολο της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας 
(σύζυγοι , άγαμα παιδιά) που μετοικούν μαζί, αρκεί να θεμελιώνουν δικαίω-
μα, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας να έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερι-
κά σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω για τα δικαιούχα πρόσωπα. 
Ή άδεια οδήγησης μπορεί να υφίσταται και σε άλλο μέλος της οικογένειας 
(σύζυγοι, άγαμα παιδιά) αυτού, στον οποίο ανήκει ή τελωνίζεται το αυτοκίνη-
το, αρκεί να μετοικούν μαζί και να θεμελιώνουν δικαίωμα.
Τα πρόσωπα που μετοικούν από χώρα της Ε.Ε. και μεταφέρουν το αυτοκίνη-
το τους οφείλουν να έχουν καταβάλει κανονικά τους φόρους που ισχύουν 
για την κυκλοφορία του στην χώρα αυτή και να μην τυγχάνουν απαλλαγής ή 
επιστροφής των φόρων, επειδή το μεταφέρουν εκτός της χώρας αυτής για 
να εισέλθει στην Ελλάδα. 

Εξαιρούνται τα μέσα μεταφοράς που έχουν αποκτηθεί σε κράτος της Ε.Ε.:

-> στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων
-> στα πλαίσια αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών
-> στα πλαίσια των παραχωρήσεων του Βορείου Ατλαντικού Σύμφωνου
-> στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής. 

Σημειώσεις:

Σε περιπτώσεις που ο/η ενδιαφερόμενος/-η ήταν συγκύριος/-α του ΙΧ επιβατικού αυτο-

κινήτου κατά την χρονική διάρκεια του υπό κρίση εξαμήνου, με άλλο πρόσωπο, το οποίο 

δεν μετοικεί μαζί του/της στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί στις απαλλακτικές διατάξεις, 

υπό την προϋπόθεση ότι κατά την χρονική στιγμή της αίτησης μεταφοράς συνήθους κα-

τοικίας, το αυτοκίνητο θα έχει περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητά του/της (ποσοστό 

100%).



5. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΉΣΉ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΎΣΉ
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΎ ΑΎΤΟΚΙΝΉΤΟΎ

Τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρονται από την ΕΕ ή εισάγονται από τρίτη 
χώρα στα πλαίσια μεταφοράς της συνήθους κατοικίας, τα δικαιούχα πρό-
σωπα οφείλουν να τελωνίζονται εντός ενός (1) μηνός από την είσοδό τους 
στην χώρα.

Τα μέσα μεταφοράς μέχρι να συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τον τελωνισμό 
τους (από την  ημερομηνία αποδοχής των τελωνειακού παραστατικού) δεν 
επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο :
- να μεταβιβαστούν
- να εκμισθωθούν
- να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου η χρησιδανείου
- να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους
- να παραμένουν έστω και για φύλαξη σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων 
που είναι και χώροι εμπορίας παρόμοιων ειδών
- να οδηγούνται έστω και για μια μόνο φορά από τρίτους ανεξάρτητα από 
την υπαιτιότητα του δικαιούχου.

Για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με πλήρη ή 
μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και αποδεσμεύονται, πριν από 
την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, 
εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί ή η διαφορά μεταξύ του 
τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. 



Ειδικότερα, ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχό-
σπιτα που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, είναι 
δυνατόν να μεταβιβάζονται από το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο, μετά την 
παρέλευση της ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας μόνο ύστερα από έγκρι-
ση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και εφόσον προηγουμένως καταβληθεί 
ποσοστό του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ανάλογα με το 
διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατι-
κού εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, 
ως ακολούθως: 

α. Από 1 μέχρι 2 έτη καταβάλλεται το 50%. 
β. Από 2 μέχρι 3 έτη καταβάλλεται το 40%. 
γ. Από 3 μέχρι 4 έτη καταβάλλεται το 30%. 
δ. Από 4 μέχρι 5 έτη καταβάλλεται το 20%. 
ε. Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή. 

Ή έγκριση για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου χορηγείται ύστερα από αίτηση 
που καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το δικαιούχο ατέλειας πρό-
σωπο. 

Μετά την πάροδο πενταετίας (5 έτη) από την ημερομηνία αποδοχής του τε-
λωνειακού παραστατικού, η μεταβίβαση γίνεται χωρίς να απαιτείται έγκριση 
της Τελωνειακής Αρχής. 

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προσώπου, πριν από την παρέλευση 
της ετήσιας προθεσμίας αίρονται οι περιορισμοί εφόσον δεν έχει διαπιστω-
θεί προηγουμένως, παράβαση των περιορισμών αυτών.



6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΕΛΉ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΉ ΤΟΎ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, μεταφορικά μέσα, κλπ.) μπορούν να τελωνί-
ζονται εφάπαξ ή τμηματικά πριν περάσει δωδεκάμηνη προθεσμία (12 μήνες) 
από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας, η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, είναι η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσί-
ας.
Το δικαίωμα για την χορήγηση απαλλαγών ασκείται μόνον μία φορά για το 
σύνολο των απαλλαγών.



7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

7.1 Αγορά καινούργιου ΙΧΕ αυτοκινήτου
Τα  δικαιούχα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τις 
ηπείρους ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΦΡΙΚΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, καθώς επίσης και από τα κράτη 
ΙΡΑΚ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΜΠΑΧΡΕΪΝ, ΚΑΤΑΡ, ΗΝΩ-
ΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ανεξάρτητα από το εάν είχαν στη κυριότητά τους 
και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους ΙΧΕ αυτο-
κίνητο, μπορούν να αγοράσουν καινούργιο ΙΧΕ αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο 
τροχόσπιτο με απαλλαγή ογδόντα τοις εκατό (80%) από το προβλεπόμενο 
τέλος ταξινόμησης με κυλινδρισμό έως και 2.000 κυβικά εκατοστά (κ.ε.), ενώ 
για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης 
περιορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

Σημειώσεις:

Στην περίπτωση αυτή ο τελωνισμός του αυτοκινήτου θα πρέπει να γίνει μέσα σε δωδεκά-

μηνο (12 μήνες) προθεσμία από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους 

στην Ελλάδα.

7.2 Πρόσωπα που φοιτούν ή αποκτούν ειδικότητα στην αλλοδαπή
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη 
Σχολή της αλλοδαπής δεν συνεπάγεται τη μεταφορά συνήθους κατοικί-
ας. Συνεπώς δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της Απόφασης οι 
Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που αναχωρούν από 
την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό, έστω και αν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους εργάζονται. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου οι ως άνω φοι-
τητές μετά τη λήξη των σπουδών τους, παραμένουν και εργάζονται αποδε-
δειγμένα στο εξωτερικό για πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια, θεμελιώνουν 
δικαίωμα μεταφοράς συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.



Σημειώσεις:

Σύμφωνα με την αριθμ. 812/1989 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η 

οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Ύπουργό Οικονομικών, οι Έλληνες με συνήθη κατοικία 

στην Ελλάδα που αναχωρούν για σπουδές στο εξωτερικό και παραμένουν για πρακτική 

εξάσκησηπρος λήψη μεταπτυχιακού ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου σπουδών ή απόκτηση 

ειδικότητας και επιστρέφουν για οριστική εγκατάσταση στη χώρα δεν θεμελιώνουν δικαί-

ωμα μεταφοράς συνήθους κατοικίας. 

7.3 Έκδοση δεύτερου συμπληρωματικού πιστοποιητικού μετοικεσίας
Το δικαίωμα για την χορήγηση απαλλαγών με τις διατάξεις της ανωτέρω 
ΑΎΟ ασκείται μόνον μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.
Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί το ίδιο πρόσωπο να ασκήσει συμπληρωματικά το 
δικαίωμα δεύτερη φορά, και μόνο για προσωπικά είδη που δεν είχε παραλά-
βει την πρώτη φορά, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α. Μετά την άσκηση του δικαιώματος την πρώτη φορά, το πρόσωπο ξανά-
φυγε για διαφόρους λόγους και παρέμεινε στο εξωτερικό, τουλάχιστον 2 
συνεχή χρόνια, μετά τη λήξη δωδεκαμήνου από την άσκηση του αρχικού 
δικαιώματος. Τυχόν προσωρινή παραμονή του προσώπου στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια αυτών των δύο (2) ετών, δε δημιουργεί πρόβλημα, εφό-
σον η παραμονή του στη χώρα δεν ξεπερνά τις 90 ημέρες ανά δωδεκάμη-
νο.

β. Κατά την άσκηση του δικαιώματος τη δεύτερη φορά, το πρόσωπο να 
θεμελιώνει δικαίωμα ως να ήταν η πρώτη φορά που ασκεί το δικαίωμα και 
να συντρέχουν οι λοιπές απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις 
που ορίζονται στις διατάξεις της ΑΎΟ.

γ. Ή απαλλαγή παρέχεται συμπληρωματικά και μόνο για εκείνα από τα 
προσωπικά είδη που όμοια δεν είχε παραλάβει το πρόσωπο την πρώτη 
φορά.



Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα πρόσωπα εκείνα που είχαν 
ασκήσει στο παρελθόν ανάλογο δικαίωμα, με βάση τις προϊσχύουσες διατά-
ξεις και ξανάφυγαν στο εξωτερικό, από όπου επιστρέφουν επικαλούμενα τις 
διατάξεις της ΑΎΟ αυτής.

7.4  Απαγόρευση ταξινόμησης ΙΧ αυτοκινήτου EURO 1, 2, 3
Κατόπιν της ψήφισης του ν.4710/2020 (142 Α’), από τις 20/10/2020 και έπειτα 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Μετοικεσίας μεταφορικά μέσα 
/ ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα τεχνολογίας Euro 3, 2 και 1, καθώς και εκείνα που 
δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων 
συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρακα (Εuro 0), δεδομένου ότι δυνάμει των ισχυουσών 
διατάξεων δεν θα δύνανται να ταξινομούνται στην χώρα μας.



8. ΘΕΜΕΛΙΩΣΉ ΤΟΎ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΊΑΣ

Ή θεμελίωση  δικαιώματος απαλλαγής κατά τις ισχύουσες διατάξεις, βεβαι-
ώνεται από την ελληνική Προξενική Αρχή του εξωτερικού με την έκδοση 
του πιστοποιητικού μετοικεσίας, κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων όρων 
και προϋποθέσεων κατά περίπτωση για την απόδειξη απόκτησης συνήθους 
κατοικίας του στο εξωτερικό. Ειδικότερα, για την έκδοση του πιστοποιητικού 
αυτού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Προξενική 
Αρχή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι είναι δι-
καιούχα πρόσωπα και συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαιτούμενες προ-
ϋποθέσεις. Για τη χορήγηση των απαλλαγών μαζί με το πιστοποιητικό αυτό οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 
και κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα προς εισαγω-
γή προσωπικά τους είδη συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων. 

Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η απόκτηση συνήθους κατοικίας στο 
εξωτερικό αποτελούν ειδικότερα: 

α) στοιχεία μόνιμης διαμονής και εργασίας, 

β) υπηκοότητα της χώρας διαμονής ή άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας 
εκδιδόμενη από τις αρμόδιες αρχές, 

γ) φορολογικά στοιχεία υποβαλλόμενα στην αλλοδαπή, 

δ) στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης στην αλλοδαπή, 

ε) στοιχεία φοίτησης τέκνων (εάν υπάρχουν τέκνα), 

στ) στοιχεία ιδιόκτητης ή μισθωμένης οικίας, ζ) στοιχεία τρεχουσών συναλ-
λαγών στην αλλοδαπή (λ.χ. λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, κινητής τηλεφωνί-
ας κλπ.) 

Οι Προξενικές Αρχές οφείλουν να επισυνάπτουν στα εκδιδόμενα πιστοποιη-
τικά  μετοικεσίας όλα τα υποβαλλόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θεμελιώνεται το  δικαίωμα απαλλαγής κατά τις ανωτέρω ισχύουσες 
διατάξεις.



9. ΝΟΜΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

9.1 Νομοθετικό  Πλαίσιο

i. Αρ. Δ 245/11/88 ΑΎΟ  (195 Β΄), η οποία έχει κυρωθεί με την παρ. 4, του 
αρθ. 11 του ν. 1839/90 (90 Α’) και επέχει ισχύ νόμου

ii. N. 2960/2001 (265 A’) “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, άρθρα 132, 
140.

9.2 Εγκύκλιες Διαταγές

i. Αριθ. πρω. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/4-7-2018 Εγκύκλιος Διαταγή 
Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την 
χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβά-
νουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα» 
(ΑΔΑ:6ΙΝ246ΜΠ3Ζ-4ΜΟ)

ii. Αριθ. πρωτ. Ε2013/18-1-2019 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ με 
θέμα: «Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την χορήγηση δασμο-
φορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που 
μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα» (ΑΔΑ: 9ΞΜΛ-
46ΜΠ3Ζ-ΦΉΑ)

iii. Αριθ. πρωτ. E.2129/7-8-2020 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ 
«Κοινοποίηση νέου Ύποδείγματος Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνή-
θους Κατοικίας – Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση 
δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη πουπαραλαμβάνουν πρόσωπα 
που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα» (ΑΔΑ: ΩΙΧ-
Σ46ΜΠ3Ζ-ΙΕΠ)



9.3 Νομικό Πλαίσιο συναφές με την ταξινόμηση των ΙΧΕ αυτοκινήτων – 
Απαλλαγή Περιβαλλοντικού Τέλους

i. Αριθ. πρωτ. Ε.2114/23-7-2020 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 
5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄)του Ύπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης”» (ΑΔΑ:ΨΑΉΦ-
46ΜΠ3Ζ-ΒΨΞ)

ii. Ε 2177/29-10-2020 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του 
νόμου 4736 /2020 (ΦΕΚ 200 /Α΄)“Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το 
περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυ-
πογόνα οχήματα”» (ΑΔΑ: 69ΛΘ46ΜΠ3Ζ-ΖΓΙ)



1. Είναι εγκατεστημέν…………… στη χώρα ………………………………………… από την ημερομη-

νία (…/…/…)………………… και έχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς 

στο εξωτερικό, όπου διαμένει συνήθως, δηλαδή (185) ημέρες ανά 12μηνο και τα δύο 

τελευταία 12μηνα (πριν την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας / ή (πριν την ημε-

ρομηνία άφιξης στην Ελλάδα στις ………………………. που λαμβάνεται υπόψη), στην πόλη 

………………….. οδός............. και αριθμός …… 

2. Είναι κάτοχος των παρακάτω διαβατηρίων που ισχύουν: 

(α) ΕΛΛΉΝΙΚΟΎ, με αριθ ………………………………που εκδόθηκε την ………………….. από 

…………………………………….

Παρουσίασε / Δεν παρουσίασε το αντικατασταθέν διαβατήριο

(β) ΑΛΛΟΔΑΠΟΎ, με αριθ. ………………………………………… που εκδόθηκε την ……………………… 

από ……………………………………………

Παρουσίασε / Δεν παρουσίασε το αμέσως προηγούμενο διαβατήριο

3. Μαζί τ……………………………. μετοικούν τα παρακάτω μέλη της οικογένειας τ………. που 

θεμελιώνουν  δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΎ Β’ ……………………(συ-

ζύγου και άγαμα παιδιά):

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ : ΎΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ
ΕΛΛΉΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ……………….. Αρ. Πρωτ. ………………..…    

 Ήμερομηνία: ……………..

ΕΠΩΝΎΜΟ: ΟΝΟΜΑ:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΉΣΉΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΉΣΉΣ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΠΛΉΡΕΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:

ΠΛΉΡΕΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΎΖΎΓΟΎ:

ΕΠΩΝΎΜΟ

α.

γ.

ε.

β.

δ.

στ.

ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΎΓΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΤΟΣ

ΓΕΝΝΉΣΉΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
[σύμφωνα με το άρθρο 29 της Δ.245/11/01-03-1988 ΑΎΟ (ΦΕΚ 195/Β’) όπως έχει κυρωθεί 

με την παρ. 4 άρθρ. 11 Νομ. 1839/1989 (ΦΕΚ Α΄90)] 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΎ Β’ (άρθρα 3-12 της αριθ.Δ.245/88 ΑΎΟ) 

Πιστοποιούμε ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας προσκόμισε ο/η



4. Σύμφωνα με γραπτή δήλωσή του, μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, με 

τόπο διαμονής (οδός και αριθ.) …………………………….. (Δήμος ή Κοινότητα) ……………………… 

Νομός ………………………………… 

5. Αν είναι αλλοδαπός που δεν είναι ομογενής ή δεν είναι σύζυγος Ελληνίδας ή Έλληνα 

υπηκόου ή δεν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του με την ευκαιρία γάμου:

Ύπήκοος Κράτους-Μέλους της ΕΕ: Θα προσκομίσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή άδεια 

διαμονής από την αρμόδια Ύπηρεσία του Ύπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή σύμβαση 

εργασίας αόριστης διάρκειας ή αποδοχή αναγγελίας μίσθωσης κατοικίας ή άλλο αποδει-

κτικά σχετικά με τη μίσθωση κατοικίας.

Ύπήκοος τρίτης χώρας προς τις χώρες της Ε.Ε.: Έχει πάρει την αριθ. ………………… άδεια 

διαμονής από την αρμόδια Ύπηρεσία του Ύπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

6. Μεταφέρει τα προσωπικά του είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ), τα οποία δήλωσε 

αναλυτικά στη συνημμένη και θεωρημένη από εμάς κατάσταση. Θα εισάγει ΙΧ επιβατικό 

αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ………………………….

7. Όλα τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο, ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, μοτοσι-

κλέτα, σκάφος αναψυχής, ιδιωτικό αεροπλάνο), πρέπει να εισάγονται εφάπαξ ή τμημα-

τικά για τελωνισμό και να προσκομίζονται στο αρμόδιο Τελωνείο, πριν περάσει 12μηνη 

προθεσμία από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού.

ΠΑΡΑΤΉΡΉΣΉ:

Ο/Ή μετοικών-ούσα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή όλα τα 

διαβατήρια (δικά του και των μελών της οικογένειας του που μετοικούν μαζί του), καθώς 

και αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσε στην Ύπηρεσία μας, από τα οποία 

προκύπτει ότι θεμελιώνει δικαίωμα μετοικεσίας και συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋπο-

θέσεις.

Ήμερομηνία, ../.../....



ΕΠΕΞΉΓΉΜΑΤΙΚΕΣ ΣΉΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Οι προβλεπόμενες απαλλαγές παρέχονται μια (1) φορά συνολικά στην οικογένεια (σύζυγοι και άγαμα παιδιά αυτών) 
ως παρ. 1 άρθρου 6 και παρ. 1 άρθρου 28 της Δ.245/88 ΑΎΟ.

(2) Όλα τα διαβατήρια, καθώς και αντίγραφα των δικαιολογητικών που ελήφθησαν υπόψη από το Προξενείο για τον 
έλεγχο της θεμελίωσης δικαιώματος και την ύπαρξη των λοιπών προϋποθέσεων, υποχρεούται ο Μετοικών να τα επιδεί-
ξει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

(3) Εφόσον πρόκειται περί αγάμου προσώπου τίθεται «ΑΓΑΜΟΣ-Ή».

(4) Σε όλες τις περιπτώσεις που στο κείμενο του πιστοποιητικού υπάρχει διαχωριστικό (……./……), διαγράφεται ανάλογα 
η ένδειξη που ισχύει.

(5) Αν έχει μόνο Ελληνικό διαβατήριο, συμπληρώνεται μόνο το κείμενο του στοιχείου (α) και διαγράφεται το στοιχείο 
(β). Αντίθετα αν έχει αλλοδαπό διαβατήριο. Αν έχει Ελληνικό και Αλλοδαπό διαβατήριο, συμπληρώνονται και τα δύο 
κείμενα.

(6) Αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση της οικίας στην οποία θα διαμένει στην Ελλάδα.

(7) Τίθεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με τη συμπλήρωση της κατάστασης των μέσων μεταφοράς και εφόσον συντρέχουν οι 
απαιτούμενες προϋποθέσεις.

(8) Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται αφενός ότι παραμένει 
στον τόπο της συνήθους κατοικίας του στο εξωτερικό, τουλάχιστον  (185) ημέρες ανά 12μηνο, αφετέρου ότι η παραμο-
νή του στον τόπο αυτό οφείλεται στο ότι εκεί έχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς. Όταν οι επαγ-
γελματικοί δεσμοί του ατόμου βρίσκονται σε τόπο άλλο από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών και για τον λόγο 
αυτό υποχρεούται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή διαφορετικές χώρες, τότε η 
συνήθης κατοικία του ατόμου θεωρείται ότι βρίσκεται στο τόπο των προσωπικών του δεσμών με την προϋπόθεση ότι 
επιστρέφει τακτικά στο τόπο αυτό. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται δικαιολογητικά από τα οποία αθροιστικά (ανάλογα με την περίπτωση) διαπιστώνεται η θεμελί-
ωση δικαιώματος:

-είναι εγκατεστημένος με την οικογένειά του (στοιχεία διαμονής-εργασίας κλπ, λοιπών μελών της οικογένειας)

-έχει υπηκοότητα της χώρας ή αν είναι Έλληνας έχει άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας των αρμόδιων αρχών της 
αλλοδαπής

-έχει αποδεικτικά στοιχεία της εργασίας του

-είναι φορολογούμενος πολίτης της χώρας αυτής

-έχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη οικία

-έχει κοινωνική ασφάλεια της χώρας αυτής

-είναι δημότης της πόλης στην οποία είναι εγκατεστημένος

-στοιχεία εκπαίδευσης παιδιών (αν υπάρχουν παιδιά)

-στοιχεία διαφόρων συναλλαγών (λογαριασμοί ηλεκτρικού, νερού, τηλεφώνου κλπ)

-άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου με τον τόπο αυτό ανάλογα με την περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα προσκομίζονται σε αντίγραφα και στο Τελωνείο.

(9)  Στο χώρο αυτό, εκτός από την παρατήρηση που έχει τεθεί, θα τίθενται ειδικές παρατηρήσεις από το Προξενείο 
ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τα πρόσωπα που μετοικούν, γίνεται η παρακά-
τω παρατήρηση:

α. Όταν μετοικούν μαζί τα μέλη μιας οικογένειας που θεμελιώνουν δικαίωμα ως πρόσωπα του Κεφ. Β’: «Το παρόν 
πιστοποιητικό χορηγείται σε όλα τα μέλη της οικογένειας που μετοικούν μαζί. Έγινε εγγραφή στα διαβατήρια των δύο 
συζύγων και των μελών της οικογένειας που ζουν μαζί τους»  

β. όταν χορηγείται δεύτερο πιστοποιητικό στο ίδιο πρόσωπο: «Το παρόν πιστοποποιητικό χορηγείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 28 της Δ.245/88 ΑΎΟ. Στο παρελθόν έχει χορηγηθεί στο ίδιο πρόσωπο το αριθ. …………. Πιστοποι-
ητικό, φωτοαντιγραφο του οποίου επισυνάπτεται.

Έγινε έγγραφο στο διαβατήριο τ……….

(γ) Άλλες παρατηρήσεις, όταν χρειάζονται διευκρινίσεις  .............



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΙΚΟΎΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΎΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΠΛΉΡΕΣ ΟΝΟΜ/ΝΎΜΟ ΠΑΤΡΟΣ 

ΠΛΉΡΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΎΜΟ ΣΎΖΎΓΟΎ 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΉΣΕΩΣ: 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΉΣΕΩΣ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΠΌ (ηη/μμ/εεεε): ../../.... ΜΕΧΡΙ: (ηη/μμ/εεεε): ../../....

ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΤΉ ΣΎΝΉΘΉ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΎ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ:

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΠΟΛΉ Ή ΧΩΡΙΟ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

ΤΉΛΕΦΩΝΟ ΜΟΎ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΎΔΡΟΜΕΙΟΎ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΧΎΟΝΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΟΎ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΟΎ: 

ΉΜΕΡΟΜΉΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ:



1. Δηλώνω ότι με την παρούσα εκφράζω και γραπτώς τη βούλησή μου να μεταφέρω τη 

συνήθη κατοικία μου στην Ελλάδα και επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα της μετοικήσεως 

με τις διατάξεις της Δ.245/11/88 (195 Β’)  Αποφάσεως του Ύπουργού Οικονομικών, όπως 

ισχύει.

2. Είμαι έγγαμος/άγαμος (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) και τα πλήρη στοιχεία τ……………… 

συζύγου μουείναι (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, υπηκοότητα) ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…….........…………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Έχω τα εξής διαβατήρια που ισχύουν (ελληνικά και αλλοδαπά).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

4. Ή οικογένεια μου αποτελείται από τα εξής μέλη που ζουν μαζί μου:

5. Μαζί μου μετοικούν τα παρακάτω πρόσωπα της οικογένειας μου που θεμελιώνουν 

δικαίωμα μετοικήσεως (σύζυγος και άγαμα παιδιά).

6. Δηλώνω ότι στο όνομά μου ή τ……………….. συζύγου μου ή του άγαμου παιδιού μου 

έχουν εκδοθεί στο παρελθόν τα πιο κάτω πιστοποιητικά μετοικήσεως:

ΔΉΛΩΣΉ ΜΕΤΟΙΚΉΣΕΩΣ
ΕΛΛΉΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ……………….. Αρ. Πρωτ. ………………..…    

 Ήμερομηνία: ……………..

α) σύζυγος

β) άγαμο παιδί

γ) άγαμο παιδί

δ) άγαμο παιδί

α) 

β) 

γ) 

δ) 

ε)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΎΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

α.

γ.
β.



7. Στην Ελλάδα θα εγκατασταθώ στην πόλη ………………………………….. Νομού …………………………., οδός και αριθ-
μός………………………………………………………….. 

(Αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της οικίας στην οποία θα διαμένετε στην Ελλάδα).

8. Έλαβα γνώσηότι:

α) Το δικαίωμα της μετοικήσεως ασκείται μόνο μια (1) φορά για το σύνολο των προβλεπομένων απαλλαγών. Το σύνολο 
των απαλλαγών παρέχεται κατά οικογένεια μόνο μία (1) φορά, (σύζυγοι και άγαμα παιδιά αυτών).

β) Δεν επιτρέπεται ο τελωνισμός προσωπικών ειδών από άλλη χώρα από αυτή που κατοικώ, με εξαίρεση το επιβατικό 
αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Τα είδη οικοσκευής μπορεί να είναι και καινούργια, με τον όρο ότι τα απόκτη-
σα στη χώρα από την οποία μετοικώ, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικήσεως και αναγράφονται αναλυτι-
κώς στην κατάσταση του πιστοποιητικού μετοικήσεως.

γ) Όλα τα μέσα μεταφοράς που θα τελωνίσω (μοτοσυκλέτα, ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, σκάφος αναψυχής, αεροπλά-
νο), πρέπει να είναι συγκεκριμένα, που έχω στην κυριότητά μου και χρησιμοποίησα στη χώρα από την οποία μετοικώ, 
επί (6) τουλάχιστον μήνες, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικήσεως.

Σχετικά με την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης για το αυτοκίνητο και προκειμένου να απαλλαγώ από δασμούς 
και λοιπούς φόρους πρέπει:

• το αυτοκίνητο να μου ανήκει κατά πλήρη κυριότητα το απαιτούμενο διάστημα των έξι (6) μηνών πριν από την έκδοση 
του πιστοποιητικού μετοικεσίας και να έχω άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου το αντίστοιχο διάστημα. Σε περίπτωση 
που μετοικώ από χώρα της ΕΕ θα πρέπει να έχω αποκτήσει το αυτοκίνητο με καταβολή του ΦΠΑ, εκτός από τις περι-
πτώσεις του στοιχείου β) της παρ.2 του άρθρου 2 της Δ.245/88 ΑΎΟ.

Το αντίστοιχο διάστημα των έξι (6)  μηνών πρέπει να βρίσκομαι μαζί με το αυτοκίνητό μου στη χώρα από την οποία 
μετοικώ. Σε περίπτωση που μετοικούν μαζί τα μέλη μιας οικογένειας, με το ίδιο πιστοποιητικό μετοικεσίας, τότε η προ-
ϋπόθεση της εξάμηνης κυριότητας και χρήσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου μπορεί να συντρέχει στο σύνολό της ή 
αθροιστικά σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, αρκεί να μετοικούν μαζί και να θεμελιώνουν όλα τα  μέλη δικαίωμα 
μετοικεσίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΉ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΎ ΜΕΤΟΙΚΟΎΝ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΉ, ΑΦΡΙΚΉ, ΑΎΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΡΑΚ ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΚΟΎ-
ΒΕΙΤ, ΣΑΟΎΔΙΚΉ ΑΡΑΒΙΑ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ ΚΑΤΑΡ ΚΑΙ ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Εξαίρεση από την προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας και χρήσης γίνεται μόνο για το αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, ειδικά 
και μόνο για το αυτοκίνητο και ανεξάρτητα αν μετοικώ και εφόσον έχω άδεια οδήγησης (ελληνική ή αλλοδαπή) που 
ισχύει κατά την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, μπορώ να αποκτήσω καινούριο και νέας αντιρρυπαντικής τε-
χνολογίας ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο μέχρι 2000 cc από οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος 
ή από τα παραγόμενα στην Ελλάδα, με τον όρο ότι θα το εισάγω για τελωνισμό και θα καταβάλω στην Ελλάδα τον 
οφειλόμενο ΦΠΑ και το αναλογούν τέλος ταξινόμησης.

Στην περίπτωση αυτή η άδεια οδήγησης μπορεί να υπάρχει και σε άλλο μέλος της οικογένειας από αυτό στο όνομα του 
οποίου ανήκει ή τελωνίζεται το αυτοκίνητο, αρκεί να μετοικούν μαζί και θεμελιώνουν δικαίωμα μετοικεσίας.

δ) Εφόσον τελωνίσω καινούριο επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που είναι πάνω από 2000 κυβικά 
εκατοστά ή με κινητήρα WANKEL  πάνω από 1100 κ.ε. θα καταβάλω το 50% του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο 
συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

ε) Όλα τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ) πρέπει να τα εισάγω για τελωνισμό και να τα προσκομίσω στο 
αρμόδιο τελωνείο, πριν παρέλθει η 12μηνη προθεσμία από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

δ) Εφόσον τελωνίσω καινούριο επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που είναι πάνω από 2000 κυβικά 
εκατοστά ή με κινητήρα WANKEL  πάνω από 1100 κ.ε. θα καταβάλω το 50% του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο 
συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

ε) Όλα τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ) πρέπει να τα εισάγω για τελωνισμό και να τα προσκομίσω στο 
αρμόδιο τελωνείο, πριν παρέλθει η 12μηνη προθεσμία από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

Ειδικώς για τα αυτοκίνητα, απαγορεύεται επί ένα (1) έτος από τον εκτελωνισμό τους να μεταβιβασθούν. Επιτρέπεται η 
μεταβίβαση οποτεδήποτε μετά το (1) έτος μόνο με έγκριση του αρμοδίου Τελωνείου και την καταβολή του κατά περί-
πτωση τέλους ταξινόμησης.



στ) Τα προσωπικά είδη που τελωνίζω, δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσω με οποιονδήποτε τρόπο για οικονομική ή 
επαγγελματική δραστηριότητα, με εξαίρεση τα φορητά όργανα ή εργαλεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση του 
επαγγέλματός μου.

Μέχρι να συμπληρωθεί η ετήσια προθεσμία από την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του τελωνειακού παραστατικού 
των προσωπικών ειδών, δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο, τυπικό ή άτυπο, να μεταβιβασθούν, να εκμισθωθούν, 
να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου, να παραχωρηθεί  η χρήση τους σε τρίτους, να παραμένουν 
έστω και για φύλαξη σε χώρους εμπορίας παρόμοιων ειδών. Προκειμένου για αυτοκίνητο, δεν επιτρέπεται να παραμέ-
νει και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (PARKING) που είναι και χώροι εμπορίας αυτοκινήτων και επίσης δεν επι-
τρέπεται να οδηγούνται από τρίτους, έστω και για μια μόνον φορά, ανεξάρτητα από δική μου υπαιτιότητα. Κατά την ετή-
σια περιοριστική προθεσμία, επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου μόνο από τα μέλη της οικογένειάς μου (μέλη της 
οικογένειας είναι ο/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά. Προκειμένου για άγαμο δικαιούχο πρόσωπο, μέλη της οικογένειάς 
του θεωρούνται οι γονείς και τα άγαμα αδέλφια του). Σε περίπτωση που θελήσω να διαθέσω τα προσωπικά μου είδη 
με έναν από τους παραπάνω τρόπους, κατά την ετήσια περιοριστική προθεσμία, πρέπει να ζητήσω προηγουμένως της 
έγκριση του αρμόδιου Τελωνείου και να καταβάλω τις επιβαρύνσεις από τις οποίες έτυχα απαλλαγής μαζί με τα τέλη 
εκπρόθεσμης καταβολής από τον τελωνισμό. Αν τα διαθέσω χωρίς την έγκριση του Τελωνείου, διαπράττω παράβαση η 
οποία χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση, που συνεπάγεται άμεσα την είσπραξη των δασμοφορολογικών 
επιβαρύνσεων από τις οποίες έτυχαν απαλλαγής τα προσωπικά είδη, με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία θα 
υπολογισθούν από την ημερομηνία αποδοχής του κατά περίπτωση οικείου τελωνειακού παραστατικού.

ζ. Τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει εντός ενός (1) μηνός από την είσοδό τους στην Ελλάδα να προσκομισθούν στο 
Τελωνείο για τελωνισμό, με την προϋπόθεση ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού 
μετοικεσίας (12 μήνες από την έκδοσή του).

η. Γνωρίζω ότι οι απαλλαγές θα μου παρασχεθούν επειδή θα εγκατασταθώ στην Ελλάδα μόνιμα. Σε περίπτωση που 
ασκήσω το δικαίωμα της μετοικεσίας εικονικά, δηλαδή τελωνίσω  με απαλλαγή από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις  
προσωπικά είδη, ενώ δεν θα εγκατασταθώ, θα υποστώ τις προβλεπόμενες από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία 
κυρώσεις.   

θ. Σε περίπτωση που είτε μεταφέρω ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο είτε αγοράσω καινούργιο από τρίτη προς την ΕΕ χώρα 
θα πρέπει να τηρεί τα πρότυπα της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ 
κα¬τασκευής.

Ήμερομηνία……………………………………….

……………………………………………………

(Ύπογραφή)

Ονοματεπώνυμο Ολογράφως)

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤ………….

Προξενικό Γραφείο



ΑΝΑΛΎΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΎ
ΕΠΙΣΎΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΎΠ. ΑΡΙΘΜ. …………………. ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΟ

ΧΩΡΟΣ Α’
ΟΙΚΟΣΚΕΎΉ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΉ 

(Αναγράφονται αναλυτικώς όλα τα είδη, χωρίς διορθώσεις και στο τέλος των δηλουμένων 
ειδών διαγράφεται ο υπολειπόμενος κενός χώρος και τίθεται η σφραγίδα του Προξενείου) 

(Δεν επιτρέπεται ο τελωνισμός ειδών από άλλη χώρα από αυτή όπου μετοικεί το δικαιού-
χο πρόσωπο, με εξαίρεση το επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο).

ΕΠΕΞΉΓΉΜΑΤΙΚΕΣ ΣΉΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Τα είδη οικοσκευής μπορεί να είναι και καινούρια με τον όρο ότι τα απόκτησα στη χώρα 
από την οποία μετοικώ, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. Περιλαμβάνεται το πο-
δήλατο και ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής.
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ΧΩΡΟΣ Β’
ΑΎΤΟΚΙΝΉΤΟ

Θα τελωνίσω  αυτοκίνητο  
[ΝΑΙ/ΟΧΙ]
α) Ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι εννέα (9) θέσεων περιλαμβανομένου και του οδηγού 
ή ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο μάρκας ……………………………………… αριθμού πλαισίου 
……………………………………………… αριθμού κινητήρα………………………………………………….. αριθ-
μού κυκλοφορίας …………………………………………………… το οποίο έχω στην κυριότητά μου και 
χρησιμοποίησα στη χώρα από την οποία μετοικώ τουλάχιστον επί έξι (6) μήνες πριν από την 
έκδοση του πιστοποιητικού, ως ο τίτλος κυριότητας, άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδηγήσε-
ως ή απασχολήσεως επαγγελματία οδηγού  ή 
β) ένα επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι εννέα (9) θέσεων περιλαμβανομένου και του οδηγού 
ή ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που θα αποκτήσω από 
οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος και θα καταβάλω στην Ελλάδα τον ΦΠΑ και το αναλο-
γούν τέλος ταξινόμησης, ως η άδεια οδηγήσεως που έχω και ισχύει κατά την έκδοση του 
πιστοποιητικού: …………………………………………………………………………….
Σε περίπτωση που είτε μεταφέρω ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο είτε αγοράσω καινούργιο από 
τρίτη προς την ΕΕ χώρα θα πρέπει να τηρεί τα πρότυπα της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τε-
χνολογίας τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κα¬τασκευής.

Χώρα,………………………………….      Ο/Ή δικαιούχος
         

ΘΕΩΡΉΘΉΚΕ
Το γνήσιο της υπογραφής
Του/της…………………………….
Χώρα,……………………………….

ΕΠΕΞΉΓΉΜΑΤΙΚΕΣ ΣΉΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Τίθεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν τεθεί ΟΧΙ ο αρμόδιος υπάλληλος του Προξενείου διαγράφει ολόκλη-
ρο το κείμενο για το αυτοκίνητο και για τις δύο περιπτώσεις (α) και (β) και θέτει σφραγίδα 
του Προξενείου.



ΧΩΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΉ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Θα εισάγω τα παρακάτω συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς τα οποία έχω στην κυριότητά μου 
και χρησιμοποίησα στη χώρα από την οποία μετοικώ επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από 
την έκδοση του πιστοποιητικού:

1.  Μια μοτοσυκλέτα ή ένα μοτοποδήλατο (ένα από τα δύο) μάρκας ………………… αριθ-
μού κυκλοφορίας……………………………………………….
Κυριότητα και χρήση από …………… ως τίτλος κυριότητας, άδεια κυκλοφορίας και άδεια 
οδήγησης.
2. Ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν παρέχεται απαλλαγή εάν εισάγεται αυ-
τοκινούμενο τροχόσπιτο), μάρκας ………………………………. αριθμού πλαισίου 
………………………………………………………………….
Κυριότητα και χρήση από …………………………………………………….. ως τίτλος κυριότητας και 
άδεια κυκλοφορίας ρυμουλκούμενου.
3. Ένα σκάφος αναψυχής, μάρκας ………………………………………………… αριθμού μηχα-
νής……………………………………….. μήκους ……………………………………………….. Κυριότητα και 
χρήση από……………………………………………….. ως τίτλος κυριότητας και άδεια νηολογή-
σεως.
4. Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, μάρκας …………………………………………….. τύπου 
……………………………. θέσεων ……………………………………………………………. 
Κυριότητα και χρήση από ………………………………………… ως τίτλος κυριότητας και άδεια 
κυκλοφορίας και δίπλωμα πιλότου ή απόδειξη απασχόλησης επαγγελματία πιλότου.

Χώρα,………………………………….      Ο/Ή δικαιούχος
         

ΕΘΕΩΡΉΘΉ

ΕΠΕΞΉΓΉΜΑΤΙΚΕΣ ΣΉΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Προξενείου συμπληρώνει κατά περίπτωση τα ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ που εισάγονται, διαγράφει τις περιπτώσεις των λοιπών μέσων μεταφοράς 
που δεν εισάγονται και θέτει τη σφραγίδα του Προξενείου.



ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΤΜΉΜΑΤΙΚΉ ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ:.....................................................................................

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Το πρωτότυπο πιστοποιητικό προσαρτάται στο αριθ. …………………………………………….. 
παραστατικό. Παρέλαβε:
α) ΕΙΔΉ ΟΙΚΟΣΚΕΎΉΣ  (παραστατικό:……………………………………) Στίχοι: ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
β) ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παραστατικό: ………………………………..) 
…………………………………………………

Ήμερομηνία ……………………………………
(Σφραγίδα Τελωνείου. Ύπογραφή-ονοματεπώνυμο υπαλλήλου).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Παρέλαβε: α)ΕΙΔΉ ΟΙΚΟΣΚΕΎΉΣ (παραστατικό: 
…………………………………………………………………………..)
Στίχοι: ………………………………………………………………………………………………………………………………
………
β) ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παραστατικό ………………………………………………..) ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ήμερομηνία …………………………………………………..
(Σφραγίδα Τελωνείου, υπογραφή-ονοματεπώνυμο υπαλλήλου)

ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Παρέλαβε: α)ΕΙΔΉ ΟΙΚΟΣΚΕΎΉΣ (παραστατικό: 
…………………………………………………………………………..)
Στίχοι: ………………………………………………………………………………………………………………………………
………..........
β) ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παραστατικό ………………………………………………..) ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Ήμερομηνία …………………………………………………..
(Σφραγίδα Τελωνείου, υπογραφή-ονοματεπώνυμο υπαλλήλου)



ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Παρέλαβε: α) ΕΙΔΉ ΟΙΚΟΣΚΕΎΉΣ (παραστατικό: 
…………………………………………………………………………..)
Στίχοι: ………………………………………………………………………………………………………………………………
………
β) ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (παραστατικό ………………………………………………..) ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Ήμερομηνία …………………………………………………..
(Σφραγίδα Τελωνείου, υπογραφή-ονοματεπώνυμο υπαλλήλου)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στο χώρο αυτό το Τελωνείο κάνει τις ανάλογες πράξεις σχετικά με τα είδη που παραδίδουν 
σε κάθε παραλαβή με τις διατάξεις της Δ.245/88 ΑΎΟ και χορηγούν ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΟ του πιστοποιητικού που να ισχύει για τα υπόλοιπα είδη (όταν υπάρχει υπόλοιπο).

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΉ ΧΟΡΉΓΉΣΉ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
ΤΟΎ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΟΎ ΑΡΙΘ…………………………………………………………………………….. 
α)

β)

γ)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ …………………………………………………………………………………………………………. 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Μέτα την Πρώτη, Δεύτερη κλπ, ΠΑΡΑΛΑΒΉ χορηγείται: Μοναδικό Φωτοαντίγραφο του 
πιστοποιητικού που ισχύει για τα υπόλοιπα προσωπικά είδη που δεν έχουν παραληφθεί.

Ήμερομηνία…………………………………………………..



ΓΕΝΙΚΕΣ   ΕΠΕΞΉΓΉΣΕΙΣ:
Αναγράφεται το Τελωνειακό παραστατικό με το οποίο παραδίδονται τα είδη οικοσκευής, 
καθώς και οι αντίστοιχοι στίχοι της καταστάσεως στους οποίους αναγράφονται αυτά. Στο 
ΧΩΡΟ Α’ της καταστάσεως των ειδών οικοσκευής εξοφλούνται τα είδη που παραδίδονται 
σε κάθε παραλαβή.
Αναγράφεται το παραστατικό και το μέσον μεταφοράς που παραδίδεται (πχ αυτοκίνητο, 
σκάφος αναψυχής, ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο). Στους ΧΩΡΟΎΣ Β’ και Γ’ της καταστάσεως 
εξοφλούνται τα μέσα μεταφοράς που παραδίδονται.
Μετά από κάθε παραλαβή και αφού προηγουμένως συμπληρωθεί η πράξη παραλαβής, το 
Τελωνείο χορηγεί στον δικαιούχο ένα και ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του πιστοποιη-
τικού που ισχύει για τα υπόλοιπα είδη (εκτός των προσωπικών ειδών που παραδόθηκαν με 
την ίδια και τις προηγούμενες παραλαβές). Επί του χορηγούμενου κάθε φορά ΜΟΝΑΔΙΚΟΎ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΎ γίνεται από το αρμόδιο Τελωνείο πρωτότυπη πράξη στον ειδικό προς 
τούτο χώρο.


