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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 
1. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
 

1.1. Ο προµηθευτής θα πρέπει, µε την παραλαβή της εντολής προµηθείας, να 
γνωστοποιεί και να παραδίδει στον αγοραστή όλα τα έγγραφα που αφορούν στα 
εµπορεύµατα της παραγγελίας που υπόκεινται σε κρατική άδεια εισαγωγής / 
εξαγωγής, ώστε να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαιτούµενες ενέργειες σύµφωνα µε τους 
σχετικούς ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. 

 
1.2. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την λήψη της παραγγελίας, ο προµηθευτής θα πρέπει 

να γνωστοποιήσει στον αγοραστή την αρχική εκτίµηση βάρους και διαστάσεων κάθε 
συσκευασίας, που υπερβαίνει τα κάτωθι όρια: 
 Βάρος : 24 τόνοι 
 Μήκος : 12 µέτρα 
 Πλάτος : 2,3 µέτρα 
 Ύψος : 2,3 µέτρα 

 
∆ύο (2) µήνες πριν την παράδοση ο προµηθευτής πρέπει να γνωστοποιήσει στον 
αγοραστή, γραπτώς και υπό πλήρη ευθύνη του, το τελικό βάρος και τις ολικές 
διαστάσεις, στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν στην αίτηση για την άδεια µεταφοράς. 
Ο προµηθευτής θα είναι καθ’ όλα υπεύθυνος για οποιεσδήποτε επιπτώσεις 
απορρέουσες από ανακριβή δήλωση βάρους / διαστάσεων. 
 

1.3. Στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα από τη λήψη της παραγγελίας, αλλά όχι 
αργότερα από ένα µήνα, ο προµηθευτής θα πρέπει να ενηµερώσει τον αγοραστή 
σχετικά µε συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνα / ραδιοενεργά φορτία που 
υπόκεινται στους κανονισµούς ΙΜΟ/ADR/IATA και θα πρέπει να εκδώσει τη σχετική 
δήλωση µεταφοράς που απαιτείται από τις λιµενικές / αεροπορικές αρχές 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την παράδοση. 
 
Οι παρακάτω ειδικές λεπτοµέρειες επικίνδυνων υλικών θα πρέπει να σηµειώνονται 
στη ∆ήλωση του Μεταφορέα: 
 Εµπορική ονοµασία / ονοµασία χηµικού / συνώνυµα 
 Αριθµός κλάσεως ΙΜΟ (ή ισοδύναµου) 
 Αριθµός UN / σελίδα UN 
 Σηµείο ανάφλεξης σε βαθµούς Κελσίου 
 Είδος κινδύνου (π.χ. εύφλεκτο εκρηκτικό) 
 Επιπτώσεις από υπερέκθεση 
 Οµάδα συσκευασίας 
 Είδος συσκευασίας 
 Αριθµός δεµάτων 
 Καθαρό και µεικτό βάρος κάθε δέµατος (το βάρος κάθε δέµατος ξεχωριστά δεν 

θα υπερβαίνει τα όρια ΙΜΟ/ADR/IATΑ) 
 
Σχετικά µε αεροµεταφορά ραδιοενεργού φορτίου, θα συµπληρώνονται τα έντυπα της 
ΙΑΤΑ, σηµειώνοντας τα παρακάτω: 
 Κατάταξη UN 
 Κατάταξη συσκευασίας 
 Περιγραφή 
 Χρώµα 
 Αριθµό δεµάτων 
 Καθαρό και µεικτό βάρος (το βάρος κάθε δέµατος ξεχωριστά δεν θα υπερβαίνει 

τα όρια ΙΜΟ/ADR/IATΑ) 
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Ένα πρωτότυπο και τρία αντίτυπα του λεγόµενου Έντυπου ∆ήλωσης (Declaration 
θα πρέπει να συνταχθούν και υπογραφούν δεόντως από τον προµηθευτή. Μη 
διαθεσιµότητα της ∆ήλωσης του Μεταφορέα θα θεωρείται ως αθέτηση συµβολαίου. 
Ο προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες και τα κόστη που θα 
προκύψουν από ανακριβή δήλωση για επικίνδυνο φορτίο που περιλαµβάνει η 
προµήθεια. Ραδιοενεργές πηγές θα συσκευάζονται και θα τιµολογούνται ξεχωριστά 
από το κυρίως υλικό και θα ακολουθούν τη διαδικασία αεροµεταφοράς. 
 

1.4. Σε περίπτωση παραγγελίας µε DDU/DDP παράδοση, τα ανωτέρω έγγραφα θα 
συντάσσονται και θα παραδίδονται στον Αγοραστή στο σηµείο που απαιτούνται 
ενέργειες από τον τελευταίο σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες όρους µεταφοράς 
(Incoterms). 

 
1.5. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της µεταφοράς (τιµολόγια, ∆ελτίο Αποστολής, FCR, 

B/L κλπ) θα είναι στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αν συµφωνηθεί αλλιώς. 
 

1.6. Τα παραδιδόµενα εµπορεύµατα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω 
έγγραφα: 
− Τιµολόγιο: 2 αντίτυπα 
− Λίστα δεµάτων (∆ελτίο Αποστολής): ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίτυπα 
− Πιστοποιητικό προέλευσης: ένα (1) πρωτότυπο και δυο (2) αντίτυπα, όπου 

απαιτείται. 
 
Το πρωτότυπο τιµολόγιο πρέπει να αποστέλλεται µε ταχυµεταφορέα (courier) 
υπόψη της Γενικής Γραµµατείας του ∆/ριου. Αν οι διαστάσεις και το βάρος βρεθούν 
από τον καπετάνιο του πλοίου ή τις λιµενικές αρχές να µην αντιστοιχούν σε αυτές 
που δηλώνονται στο ∆ελτίο Αποστολής, ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να 
πληρώσει την επιπλέον επιβάρυνση που θα ζητηθεί συµπεριλαµβανοµένου όποιου 
προστίµου. 
 

1.6.1. Απαιτούµενα στοιχεία Τιµολογίου 
Τα τιµολόγια που συνοδεύουν την παράδοση πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς: 
− αριθµό της εντολής προµηθείας 
− αριθµό MR του προµηθευτή 
− αριθµό των ειδών 
− περιγραφή, ποιότητα και ποσότητα των υλικών συµπεριλαµβανοµένων των 

δεµάτων, καθαρό / µεικτό βάρος µε αναφορά στα είδη της εντολής προµηθείας 
του Αγοραστή 

− αν η παραγγελία είναι ολόκληρη ή όχι 
− µοναδιαία και συνολική τιµή για κάθε είδος της εντολής προµηθείας 
− συνολική αξία του τιµολογηµένου υλικού 
− αναφορά στις προπληρωµές και µειώσεις από προπληρωµές (αν έχουν γίνει) 
− συνολικό καθαρό ποσό τιµολογίου 
− τράπεζα µέσω της οποίας θα γίνει η πληρωµή (IBAN & SWIFT code) 
− αριθµό τελωνειακού δασµού: συνθήκη Βρυξελών 1980 
− ΑΦΜ προµηθευτή και αγοραστή 
 
Η περιγραφή των εµπορευµάτων θα είναι αυτή που αναφέρεται στην εντολή 
προµηθείας ακολουθούµενη από ανάλυση υλικών, εάν απαιτείται. Αν απαιτείται 
κάποια ειδική περιγραφή από τους κανονισµούς της άδειας εισαγωγής ή άλλους 
κανονισµούς, ο Αγοραστής θα δώσει κατάλληλες οδηγίες στον Προµηθευτή. 
 

1.6.2. ∆ελτίο Αποστολής: γενικές απαιτήσεις 
− Τα είδη θα απαριθµούνται µε ακρίβεια στη λίστα ώστε να επιτρέπουν την 

αναγνώρισή τους 
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− Η λίστα θα αναφέρει  λεπτοµέρειες των ειδών που έχουν συσκευαστεί, ανά 
τεµάχιο και ανά εξάρτηµα. 

− Γενικές και συνολικές αναφορές σε σετ ή οµάδες κλπ.  δεν επιτρέπονται 
− Όποτε ασυσκεύαστα (χύµα) υλικά φορτώνονται σε κιβώτια, θα απαριθµούνται 

λεπτοµερώς τα περιεχόµενα των κιβωτίων 
− Η νοµισµατική αξία δεν θα αναφέρεται ποτέ σε κανένα ∆ελτίο Αποστολής 
− Ένα αντίτυπο του ∆ελτίο Αποστολής θα τοποθετείται µέσα στο κιβώτιο και δύο 

αντίτυπα θα στερεώνονται εξωτερικά της συσκευασίας σε αδιάβροχο φάκελο 
προστατευµένο µε πλαστικό ή αλουµίνιο κάλυµµα που θα φέρει σηµείωση: 
«∆ελτίο Αποστολής». 

 
1.6.3. Πιστοποιητικό προέλευσης: γενικές απαιτήσεις 
Όταν απαιτείται, ο προµηθευτής, για υλικά που δεν είναι ελληνικής προέλευσης, θα 
παρέχει µαζί µε τα τιµολόγια και το πιστοποιητικό προέλευσης, δεόντως εγκεκριµένο 
από το τοπικό Εµπορικό Επιµελητήριο της χώρας του κατασκευαστή και θεωρηµένο 
από το Προξενείο της χώρας προορισµού ή από εξουσιοδοτηµένη ξένη 
αντιπροσωπεία. 
 
1.6.4. ∆ήλωση διπλής φορολογίας 
Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από τον προµηθευτή, το τιµολόγιο πρέπει να 
συνοδεύεται από πρωτότυπη «∆ήλωση εφαρµογής της συµφωνίας περί διπλής 
φορολογίας µεταξύ της Ελλάδας και  ....(χώρα όπου εδρεύει ο Προµηθευτής)», η 
οποία πρέπει να συµπληρωθεί κατάλληλα και να θεωρηθεί από τις Φορολογικές 
Αρχές της χώρας του προµηθευτή. Το έντυπο αυτό πρέπει να αποσταλεί µαζί µε το 
τιµολόγιο. Αµέλεια αποστολής του σηµαίνει ότι το τιµολόγιο µπορεί να πληρωθεί 
παρακρατώντας ένα ποσοστό από τη συνολική αξία του τιµολογίου σύµφωνα µε τον 
Ελληνικό νόµο. 
 
 

2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
2.1. Τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν την παράδοση, ο προµηθευτής ενηµερώνει µε 

φαξ για την ακριβή ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών ex-works. Ο προµηθευτής 
θα είναι καθ’ όλα υπεύθυνος για έξοδα και σθαλείες που θα οφείλονται στην 
αδυναµία του να παραδώσει τα υλικά στο συµφωνηµένο χρόνο.. 

2.2. Ο προµηθευτής θα παραδίδει τα εµπορεύµατα µόνο κατόπιν παραλαβής γραπτών 
οδηγιών από τον αγοραστή / µεταφορέα. 

2.3. Αν απαιτηθεί, ο προµηθευτής θα παρέχει δωρεάν χώρο φύλαξης των εµπορευµάτων 
σε καλυµµένη περιοχή για χρονική περίοδο που θα έχει νωρίτερα συµφωνηθεί µε 
τον αγοραστή. 

2.4. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει, δωρεάν, τα απαραίτητα µέσα (γερανούς, 
κλαρκ, κλπ) εργασία και υλικά (π.χ. ξύλινες σανίδες, στύλους, σφήνες, σχοινιά, κλπ) 
για τη φόρτωση, τακτοποίηση και τον εξοπλισµό για τη µεταφόρτωση ή µέσα σε 
κοντέινερ, αν έτσι προβλέπεται  από τα Incoterms 2000. 

2.5. Γενικά, τις διαδικασίες εξαγωγής από τη χώρα του αγοραστή, εκτός αν έχει 
συµφωνηθεί διαφορετικά τις αναλαµβάνει ο αγοραστής στο όνοµά του και εξόδοις 
του. Παραλειπόµενα, αν υπάρξουν θα είναι σε όφελος του αγοραστή. 

2.6. ∆ιαφορετικά, διαδικασίες εξαγωγής από τη χώρα του προµηθευτή, εκτός Ελλάδος, 
θα αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον προµηθευτή, για λογαριασµό του και µε δική 
του επιβάρυνση µέχρι το πέρασµα των συνόρων, ακόµα κι αν η προµήθεια του 
υλικού είναι “EX-WORKS”. 

2.7. Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα να διαπιστώσει, ανοίγοντας τις συσκευασίες στο 
σηµείο παράδοσης, αν οι ποσότητες που αναφέρονται στο ∆ελτίο Αποστολής 
αντιστοιχούν σε αυτές που  πραγµατικά περιέχει το δέµα. 

2.8. Αν, σύµφωνα µε την αποκλειστική κρίση του αγοραστή, το υλικό δεν συµπίπτει µε 
την ποσότητα και/ή µε τα είδη που ορίζει η εντολή προµηθείας και/ή το ∆ελτίο 
Αποστολής, ο προµηθευτής, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης για την παρατυπία στην 
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προµήθεια, θα προβαίνει σε άµεση αντικατάσταση µε δική του ευθύνη και έξοδα 
µέχρι την παράδοση στις εγκαταστάσεις του αγοραστή. 
 
Σηµαντική Σηµείωση: Ο προµηθευτής θα αναλάβει όποιο κόστος προκληθεί από 
τη µη συµµόρφωση µε αυτές τις οδηγίες 


