
ΟΦΑΕ – Πατησίων 351, Τ.Κ.: 111 44, Αθήνα 
Τ.: 210 2019760, F.: 210 2284368, e-mail: info@ofae.gr – www.ofae.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Yποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής προδήλωσης προς τα Τελωνεία στην Τουρκία από 

25 Απριλίου 2017 

Η Γενική Δ/νση Τελωνείων της Τουρκίας ανακοίνωσε επισήμως πως από 25/4/2017 θα είναι 

υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής προδήλωσης προς τα τελωνεία της χώρας για την 
διαμετακόμιση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς TIR, τα οποία είτε εισέρχονται στην Τουρκία ή 

κάνουν διέλευση (τράνζιτ) μέσω Τουρκίας. 

 

Η εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής προδήλωσης TIR EPD  

 

 

 

 

 

 

 

Η εφαρμογή TIR-EPD (Electronic Pre Declaration = Ηλεκτρονική Προδήλωση) παρέχει την 

δυνατότητα στους μεταφορείς να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο στην επιχείρησή τους, 
υποβάλλοντας εκ των προτέρων τα στοιχεία του φορτίου τους προς τα τελωνεία, με την απλή χρήση 

ενός υπολογιστή από όπου κι αν βρίσκονται. Η εφαρμογή σήμερα γίνεται δεκτή στα τελωνεία 32 

χωρών, και η γεωγραφική κάλυψη διαρκώς επεκτείνεται. 
 

Η εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική και δύναται η άμεση πρόσβασή της από τους χρήστες, καθώς 
επίσης είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά. Σήμερα, κάθε μεταφορέας που είναι εγκεκριμένος χρήστης 

TIR, μπορεί να απευθυνθεί στην ΟΦΑΕ για την έκδοση προσωπικού κωδικού πρόσβασης στην 

εφαρμογή. Προς το παρόν και οι εκτελωνιστές μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αυτούς, 
κατ’εντολή του πελάτη τους, για την υποβολή των ηλεκτρονικών προδηλώσεων προς ΟΛΑ τα 

τελωνεία που παρεμβάλλονται σε κάθε δρομολόγιο. 
 

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΦΑΕ έχει ήδη αναρτηθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για με τις οδηγίες 
χρήσης της εφαρμογής και πολλών άλλων πληροφοριών. Προς το παρόν το υλικό είναι στην Αγγλική 

γλώσσα και μπορείτε να το βρείτε εδώ, ενώ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική 

γλώσσα. 
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Συνοπτικά τα οφέλη του συστήματος TIR-EPD: 

 

Για τους Μεταφορείς το TIR-EPD:  

 Είναι μια ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία 

 Διασφαλίζει την απόλυτη εμπιστευτικότητα των εμπορικών τους στοιχείων 
 Επιτρέπει την αποστολή ηλεκτρονικών προδηλώσεων σε όλες τις χώρες που 

παρεμβάλλονται σε ένα δρομολόγιο με ένα κλικ 

 Διαθέσιμο και στα ελληνικά 

 

Για τα Τελωνεία το TIR-EPD: 

 Εγγυάται την ασφαλή υποβολή ηλεκτρονικής προδήλωσης από εγκεκριμένο 

αποστολές    
 Ελέγχει την εγκυρότητα του δελτίου TIR που σχετίζεται με την προδήλωση 

 Παρέχει εκ των προτέρων λήψη των στοιχείων των εμπορευμάτων για την 

διενέργεια ανάλυσης ρίσκου 

 Διευκολύνει την εργασία των τελωνειακών υπαλλήλων μέσω Η/Υ 

 

Για το Διεθνές Εμπόριο το TIR-EPD: 

 Διευκολύνει και διασφαλίζει το διεθνές εμπόριο 

 Διευκολύνει τις διαδικασίες της συνοριακής διέλευσης 

 Μειώνει το κόστος 

 Συντομεύει τον χρόνο διακίνησης εμπορευμάτων 

Το TIR  αποτελεί το πιο ασφαλές και αξιόπιστο έγγραφο διαμετακόμισης, μειώνοντας στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό το ρίσκο του μεταφορέα. 

 

Πράσινες Λωρίδες TIR-EPD στην Τουρκία    
 

 

Το TIR-EPD εξελίσσεται διαρκώς, και η εφαρμογή πράσινων λωρίδων στα τελωνεία για τους χρήστες 
TIR-EPD από όπου η διέλευση θα γίνεται ακόμα πιο γρήγορα και απλά! 

 
Η υποβολή ηλεκτρονικών προδηλώσεων περιέχει κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με τα 

μεταφερόμενα εμπορεύματα και την διέλευση μέσω του TIR-EPD πριν τη άφιξη του οχήματος στο 

τελωνείο, και έτσι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβούν σε ανάλυση ρίσκου και να 
προκαθορίσουν ποιο όχημα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε έλεγχο. 

 
Τα οχήματα TIR που μεταφέρουν εμπορεύματα μέσω της διαδικασίας ΤIR θα έχουν την δυνατότητα 

να διέρχονται στις πράσινες λωρίδες εφόσον υποβάλλουν και το TIR-EPD και θα υπόκεινται μόνο σε 
έλεγχο μέσω ακτινών (scanner) και σφράγισης του δελτίου TIR, και επομένως θα επωφελούνται από 
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τον πολύ σύντομο τελωνειακό έλεγχο μειώνοντας σημαντικά τις καθυστερήσεις κατά την συνοριακή 

διέλευσης. 
  

Η εφαρμογή των πράσινων λωρίδων TIR-EPD όχι μόνο θα μειώσει τις ουρές στα τελωνεία, αλλά θα 
βελτιώσεις τις συνθήκες εργασίας τόσο για τους τελωνειακούς υπαλλήλους, όσο και για τους οδηγούς 

των φορτηγών ενώ παράλληλα θα διευκολύνει και θα διασφαλίζει την διεθνή εμπορευματική 

διακίνηση καθώς θα μειώσει τον χρόνο και το κόστος μιας μεταφοράς!    
 

Στην Τουρκία σήμερα λειτουργούν πράσινες λωρίδες για τους χρήστες TIR-EPD στα εξής συνοριακά 
σημεία διέλευσης: 

1. Τουρκία-Βουλγαρία - Kapikule  
2. Τουρκία-Αζερμπαϊτζάν – Diluku 

3. Τουρκία-Ιράν - Esendere 

 
 

 

 

Αποκτήστε κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή 

Τα εκδοτήρια TIR της ΟΦΑΕ σε Αθήνα (210 2019760, tir@ofae.gr ) και Θεσσαλονίκη (2310 521129,  

salonica@ofae.gr ) παραμένουν πάντα στην διάθεσή σας για εγγραφή στην εφαρμογή TIR-EPD, για 
τυχόν διευκρινήσεις, αλλά και για την υποβολή ερωτήσεων/παρατηρήσεων. 
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