
                                                                                                                            

 

 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ TIR 

 
Όπως αναφέρεται στο κύριο έγγραφο, για να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το καθεστώς TIR, οι οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές και οι φορείς εφοδιαστικής πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. 

 
1. Για να γίνει κάποιος εξουσιοδοτημένος κάτοχος TIR 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το TIR, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

και οι φορείς εφοδιαστικής πρέπει να γίνουν εξουσιοδοτημένοι κάτοχοι TIR. Στο μέρος II, άρθρα 1, 2 και 3 της 

ενότητας 9 της Σύμβασης TIR καθορίζονται ορισμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται 

από πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο καθεστώς TIR. Η HMRC online ηλεκτρονική υπηρεσία 

εφαρμογής παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Αυτά αποτελούνται από ελάχιστα και συμπληρωματικά κριτήρια. Οι 

τελευταίες μπορούν να εισαχθούν από τις αρμόδιες αρχές και από τις ενώσεις, επομένως μπορεί να διαφέρουν 

από χώρα σε χώρα. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καθορίσουν επίσης τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας 

έγκρισης. Πιστοποίηση οχημάτων και εμπορευματοκιβώτια. Στο πλαίσιο του συστήματος TIR, τα εμπορεύματα 

πρέπει να μεταφέρονται σε τελωνειακά ασφαλή οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια. 

 
 

2. Πιστοποίηση οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων 
 

Το σύστημα εμπορευμάτων του TIR, θα πρέπει να ισχύει στα τελωνειακά ασφαλή οχήματα και 
εμπορευματοκιβώτια  
 
α) Οχήματα 

 
Σύμφωνα με το ενότητα 2 της Σύμβασης TIR, η έγκριση για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων υπό τελωνειακή 

σφράγιση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε οχήματα των οποίων τα διαμερίσματα φορτίου κατασκευάζονται και 

εξοπλίζονται κατά τρόπον ώστε : 

 

 Κανένα εμπόρευμα δεν μπορεί να απομακρυνθεί ή να εισαχθεί στο σφραγισμένο τμήμα του οχήματος χωρίς 
να αφήσει προφανή ίχνη αλλοίωσης ή χωρίς να σπάσει την τελωνειακή σφραγίδα. 
 

 Είναι δυνατό να σφραγίζονται κατά τρόπο απλό και αποτελεσματικό 

 

 Δεν έχουν κρυφούς χώρους που να επιτρέπουν την απόκρυψη εμπορευμάτων 
 

 Όλοι οι χώροι που προορίζονται για να περιλαμβάνουν εμπορεύματα δεν είναι ευπρόσιτοι κατά τον τελωνειακό 
έλεγχο. 

 
β) Πιστοποιητικό Έγκρισης 

 
Κάθε όχημα που χρησιμοποιείται για το TIR πρέπει να εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 

ενότητα 3 της παρούσας Σύμβασης. Το πιστοποιητικό έγκρισης επιβάλλεται να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα 

της ενότητας 4. 

 

Ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό έγκρισης, όπως προβλέπεται στο ενότητα 4 της Σύμβασης, πρέπει να φυλάσσεται 

στο όχημα μόνο για το διαμέρισμα φορτίου ενός οδικού οχήματος όπως περιγράφεται στο ενότητα 2 άρθρο 1 

(δηλαδή, διαφορετικό από ένα εμπορευματοκιβώτιο ή αποσυναρμολογούμενο σώμα). Σε περίπτωση μεταφοράς 

αποσυναρμολογούμενου αμαξώματος, όπως ορίζεται στο ενότητα 6, επεξηγηματική σημείωση 0,1 (ι) ή σε 

εμπορευματοκιβώτιο, απαιτείται να τοποθετείται μια πινακίδα έγκρισης, όπως προβλέπεται στο ενότητα 7 μέρος ΙΙ, 

στο εγκεκριμένο αποσυναρμολογημένο σώμα ή το εγκεκριμένο δοχείο. 

 
 
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/english/newtirhand/TIR-6Rev9EN_Convention.pdf


                                                                                                                            

 

 
 
γ) Εμπορευματοκιβώτια 

 
Τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους, που καθορίζονται στο μέρος Ι της 

ενότητας 7 και πρέπει να έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο μέρος ΙΙ του εν λόγω 

παραρτήματος. 

Τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν εγκριθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό τελωνειακή σφράγιση, κατ’ 

εφαρμογή της τελωνειακής Σύμβασης περί εμπορευματοκιβωτίων του 1956, των συμφωνιών που προήλθαν από 

αυτή και έχουν συναφθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, της τελωνειακής Σύμβασης περί 

εμπορευματοκιβωτίων του 1972 ή όλων των διεθνών πράξεων οι οποίες αντικαθιστούν ή τροποποιούν αυτή την 

τελευταία Σύμβαση, θεωρείται ότι συμφωνούν με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 1 και απαιτείται να 

γίνονται αποδεκτά για τη μεταφορά στο πλαίσιο καθεστώτος TIR χωρίς νέα έγκριση. 

 

Τέλος, συνιστάται επίσης να ενημερώσουμε αυτούς τους μεταφορείς που επιθυμούν να αρχίσουν να 

χρησιμοποιούν το σύστημα TIR ότι θα πρέπει επίσης να εξοπλίσουν τα οχήματά τους με τις πινακίδες TIR όπως 

αναπαράγεται στην ενότητα 5 της Σύμβασης TIR. 

 
Ένα ορθογώνιο έλασμα που φέρει την ένδειξη "TIR" και συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που παρατίθενται 

στο ενότητα 5 της παρούσας Σύμβασης, τοποθετείται μπροστά και το άλλο στο πίσω μέρος του οδικού οχήματος 

ή του συνδυασμού οχημάτων. Οι πλάκες αυτές, τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες. Είναι 

κινητές ή στερεωμένες ή σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να δύνανται να αναστραφούν, να καλυφθούν ή 

να διπλωθούν ή να υποδηλώνουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ότι δεν πραγματοποιείται πράξη μεταφοράς με 

δελτίο TIR. Οι διαστάσεις των πλακών πρέπει να είναι 250 mm έως 400 mm. Τα γράμματα TIR σε λατινικούς 

χαρακτήρες κεφαλαίων πρέπει να έχουν ύψος 200 mm και τα κτυπήματα τους να είναι τουλάχιστον 20 mm πλάτος. 

Τα γράμματα είναι λευκά σε γαλάζιο έδαφος. Ένα ηλεκτρονικό αρχείο (encapsulated postscript format - EPS) που 

περιέχει την πινακίδα TIR σύμφωνα με το ενότητα 5 διατίθεται στον TIR ιστοχώρο ή μπορεί να ληφθεί μέσω 

επικοινωνίας με τον γραμματέα του TIR. 

https://www.unece.org/tir/welcome.html


                                                                                                                            

 

 

 
3. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δελτίου TIR στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

 
α) Οι κάτοχοι TIR πρέπει να υποβάλουν πληροφορίες για το φορτίο πριν από την είσοδό τους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο;Εάν ναι, με ποια μέσα και πού; 
 
Όχι, οι κάτοχοι πρέπει απλώς να παράσχουν τα δελτία TIR στους συνοριακούς ελέγχους, που πρέπει να 

χειρίζονται οι τελωνειακοί υπάλληλοι (σφραγίδες και έλεγχος). 

Σε ένα δεύτερο στάδιο (6-9 μήνες), τα τελωνεία θα είναι έτοιμα να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το φορτίο με 

ασφάλεια και ασφάλεια και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθούν πληροφορίες σχετικά με το φορτίο πριν από 

την είσοδο / αναχώρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
Ως κανονική μεταφορά TIR, θα διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής στο τελωνείο προορισμού 

(χερσαία) ; 

Ναι, μετά την άφιξη στον προορισμό, η επιχείρηση TIR τερματίζεται και τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε άλλο 
καθεστώς (εισαγωγή, προσωρινή αποθήκευση κ.λπ.). 

 
γ) Σε περίπτωση διαμετακόμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο για μετακινήσεις προς την Ιρλανδία, πού πρέπει 

οι κάτοχοι δελτίου TIR να σταματήσουν τη μεταφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο; 

Τα τελωνεία στα λιμάνια θα εκτελούν τη σφραγίδα και τον τερματισμό του καθεστώτος TIR στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
δ) Είναι η χρήση εξουσιοδοτημένων αποστολέων για το TIR ήδη στη Βρετανία; 

Η βρετανική τελωνειακή υπηρεσία σκοπεύει να την εφαρμόσει σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 
ε) Είναι η χρήση εξουσιοδοτημένων αποστολέων για το TIR ήδη στη Βρετανία; 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν ήδη 40 εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες που μπορούν να εργαστούν με το TIR. 

 
στ) Θα αυξηθεί ο αριθμός των εσωτερικών τελωνειακών γραφείων και θα είναι ανοικτοί για το TIR; Ο 

αριθμός θα παραμείνει αμετάβλητος αυτή τη στιγμή (περίπου 44). 

 
ζ) Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του συστήματος πληροφορικής για τη διαχείριση των κινήσεων TIR 

(διαμετακόμιση); 

Η τελωνειακή υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ασχολείται με τα συστήματα εισαγωγής-εξαγωγής και 
διαμετακόμισης, τα τελωνεία θα ενημερώνουν εγκαίρως για τις αλλαγές στις απαιτήσεις. 

 
η) Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για το TIR στα σημεία εισόδου / εξόδου; 

Όχι, το έγγραφο TIR θα λειτουργεί ως τελωνειακή διασάφηση για τη διαμετακόμιση. Δεν προβλέπονται 

πρόσθετες απαιτήσεις για τους επόμενους μήνες (Ενότητα 2). 



                                                                                                                            

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BROCK 

Νέα μέτρα που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του Kent, όταν διαταράσσονται υπηρεσίες σε ολόκληρο το αγγλικό 
κανάλι και θα είναι έτοιμα για χρήση, ανακοίνωσαν οι Highways England την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019. 

 
Παραδοσιακά, όταν σημειώθηκαν σοβαρές διαταραχές στις υπηρεσίες διαύλων, τα τμήματα του M20 έκλεισαν και 

χρησιμοποιήθηκαν για την κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων (HGVs) για την ηπειρωτική Ευρώπη, με 

ρυθμίσεις γνωστές ως Επιχείρηση Stack (Operation Stack). 

 

Τον Νοέμβριο του 2017, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες εργασίες για την εξεύρεση 

μόνιμης λύσης για το Operation Stack, οι Highways England θα προωθούσαν ενδιάμεσες εναλλακτικές λύσεις για 

το Operation Stack, που θα μπορούσαν να είναι έτοιμες για χρήση τον Μάρτιο του 2019 και ότι, και στις δύο 

κατευθύνσεις. Η Επιχείρηση Brock θα είναι διαθέσιμη ως ένα επιπλέον εργαλείο για τη διαχείριση της διαταραχής 

στο Kent. Η Επιχείρηση Brock queues, με φορτηγά που προορίζονται για την ηπειρωτική Ευρώπη στην 

ακτογραμμή M20 και χρησιμοποιεί μια αντίστροφη ροή στο δρόμο που συνδέεται με το Λονδίνο για να επιτρέψει 

σε άλλες κυκλοφορίας να ταξιδεύουν και στις δύο κατευθύνσεις. 

 

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, εκτός από τα φορτηγά αντιστάθμισης M20 μπορούν να δρομολογηθούν στο 

αεροδρόμιο Manston και, αν χρειαστεί, ο αυτοκινητόδρομος M26 μπορεί να κλείσει και να χρησιμοποιηθεί για την 

ουρά στα βαρέα φορτηγά. Ο διευθυντής έργων των αυτοκινητοδρόμων της Αγγλίας John Kerner δήλωσε : 

 

«Από την επέκταση των 32 ημερών της λειτουργίας του Stack το καλοκαίρι του 2015, εργαζόμαστε ακούραστα με 

τους εταίρους μας στο Κέντ για να καταστήσουμε την κομητεία πιο ανθεκτική σε διαταραχές από ποτέ άλλοτε. Η 

επιχείρηση Brock ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την ανθεκτικότητα και προσφέρει μια ασφαλή και κλιμακούμενη 

απάντηση στη διαταραχή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση έως και 11.000 φορτηγών που 

κατευθύνονται προς την ηπειρωτική Ευρώπη διατηρώντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία άλλων ανθρώπων που 

ζουν, εργάζονται και ταξιδεύουν μέσα και γύρω από το Κεντ ». 

 

Η επιχείρηση Brock έχει στάδια που μπορούν να αναπτυχθούν διαδοχικά, κλιμακούμενα προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω για να καλύψουν τη ζήτηση. Έτσι θα λειτουργήσει η επιχείρηση Brock : 
 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές βελτιώσεις στη χωρητικότητα υποδοχής στο 
λιμάνι του Dover και στο Eurotunnel, καθώς και στην προσέγγιση A20 για τον λιμένα, όπου οι αιχμές κυκλοφορίας 
που φθάνουν στο λιμάνι του Ντόβερ μπορούν να αντιμετωπιστούν από φανάρια στο τέλος του διπλού 
οδοστρώματος 
 

 Εάν αυτή η αυξημένη χωρητικότητα φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί, οι αυτοκινητόδρομοι της Αγγλίας μπορούν να 
ενεργοποιήσουν μια αντίστροφη ροή στο M20 μεταξύ των κόμβων 8 και 9. 

 

 Τα φορτηγά που προορίζονται για την ηπειρωτική Ευρώπη θα τεθούν στην ουρά στην ακτή, με τα αυτοκίνητα 
να χρησιμοποιούν μια σαφώς υπογεγραμμένη αντίθετη ροή στο οδό που οδηγεί στο Λονδίνο 

 

 Εάν το M20 γεμίσει, τα φορτηγά που κατευθύνονται προς το λιμάνι του Dover θα κατευθύνονται προς το 
αεροδρόμιο Manston, ενώ το M20 χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση της κυκλοφορίας για το Eurotunnel. 

 

 Τα φώτα κυκλοφορίας στο A256 θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε την κυκλοφορία που φτάνει στο λιμάνι 
από το Manston, παρόμοια με το υπάρχον σύστημα στο A20. 

 

 Εάν η περιοχή συγκράτησης M20 γεμίσει μετά την ενεργοποίηση του αεροδρομίου Manston, θα μπορούσε 
επιπλέον να χρησιμοποιηθεί και το ακινητοποιημένο M26 για να κρατηθούν τα φορτηγά κατευθυνόμενα προς τον 
τερματικό σταθμό Eurotunnel. 

 

 Τα φορτηγά θα κινούνταν διαδοχικά από την ουρά και θα απελευθερωνόταν από το μπροστινό μέρος της 
ουράς μόλις υπήρχε χωρητικότητα στους ακροδέκτες θύρας και σήραγγας. Οι οδηγίες για τους οδηγούς φορτηγών 
θα υπογράφονται σαφώς, θα διαχειρίζονται και θα παρακολουθούνται σε κάθε βήμα. 

 



                                                                                                                            

 

 Οι περιοχές συγκράτησης είναι όλες προσωρινές και θα παραμείνουν στάσιμες μόλις δεν χρειάζονται πλέον. 
Θα είναι ασφαλείς με κατάλληλες εγκαταστάσεις ευημερίας και πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καθ' 
όλη τη διάρκεια. 

 

 Το σύστημα αναμονής ισχύει μόνο για οδηγούς φορτηγών που κατευθύνονται προς την ηπειρωτική Ευρώπη 
από το Κεντ. 

 

 Όλοι οι άλλοι οδηγοί θα πρέπει να ελέγξουν τις συνθήκες πριν από την τοποθέτηση και, εάν διασχίζουν το 
κανάλι, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για ενημερώσεις. 
 

 Οι ρυθμίσεις προσφέρουν μια σημαντική βελτίωση στη Λειτουργική στοίβα και, αποφασιστικά, να διατηρήσουν 
τον αυτοκινητόδρομο Μ20 ανοιχτό για κυκλοφορία προς τις δύο κατευθύνσεις σε όλες εκτός από τις πιο ακραίες 
συνθήκες. 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση Brock και άλλα μέτρα έκτακτης ανάγκης στο Kent, 

επισκεφτείτε : 

 
Πώς η Επιχείρηση Brock θα επηρεάσει το ταξίδι σας  

https://highwaysengland.co.uk/OperationBrock 

 

Κυβερνητικές συμβουλές για τους οδηγούς αυτοκινήτων στην Ευρώπη μετά το Brexit  

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit  

https://euexit.campaign.gov.uk 

 

Κυβερνητικές συμβουλές για τους οδηγούς λεωφορείων και πούλμαν στην Ευρώπη μετά το Brexit 

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit-bus-and-coach-drivers 

 

Συμβουλές κυβερνήσεων για τους οδηγούς βαρέων φορτηγών οχημάτων στην Ευρώπη μετά από το 
Brexit  

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit-lorry-and-goods-vehicle-drivers 
 
Πώς το Συμβούλιο της κομητείας Kent έχει προετοιμαστεί για Brexit  

https://www.kent.gov.uk/about-the-council/britain-leaving-the-european-union 

 
Κοινό σχέδιο δράσης του Kent για την αντιμετώπιση διαταραχών  

https://www.kentprepared.org.uk

https://highwaysengland.co.uk/OperationBrock
https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit
https://euexit.campaign.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit-bus-and-coach-drivers
https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit-lorry-and-goods-vehicle-drivers
https://www.kent.gov.uk/about-the-council/britain-leaving-the-european-union


                                                                                                                            

 



                                                                                                                            

 

 

 


