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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η     Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ  5  του Ν. 
718/77 "ΠΕΡΙ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ"  ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 718/77 "Πεπί Δκτελωνιστών" (ΦΔΚ 304/Α/1977) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξ. Ε5 ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ λ.4093/2012 «Έγθξηζε 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 – Επείγνληα 

Μέηξα Εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Δεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016.» (ΦΕΚ 222/Α/2012) θαη ηελ πεξηπ. δ’) 

ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ‘Ρπζκίζεηο 

θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ ηνπ λ.4046/2012 θαη ηνπ λ.4093/2012 (ΦΕΚ 229/Α/2012). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 

3467/Β/28-12-2012 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
 

Δηαγσληζκφ γηα ηελ απόκτηση πιστοποίησηρ επάπκειαρ εκτελωνιστή ηεο 

Σεισλεηαθήο Πεξηθέξεηαο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.718/77, Καιακάηαο, πνπ έρεη έδξα ηελ 

Καιακάηα, ζηε Δηεχζπλζε Σεισλείνπ Καιακάηαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο Π.Ε. Αξθαδίαο, 

Λαθσλίαο θαη Μεζζελίαο  ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.  

Ο δηαγσληζκφο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. Δ19Γ 5046811 εμ 2012/12-

12-2012 Α.Τ.Ο., ζα δηεμαρζεί ππφ ηελ επνπηεία Εμεηαζηηθήο Επηηξνπήο, ε νπνία θαη 

ζα ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ίδηαο Α.Τ.Ο.  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΗ-ΕΘΕ



Η έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη στιρ 28 επτεμβπίος 2013, ημέπα 

άββατο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ Εμεηαζηηθή 

Επηηξνπή, ζην νπνίν ζα θαζνξηζζεί θαη ν ηφπνο δηελέξγεηαο ηνπ. 

Σν θαηάζηεκα ή ηα θαηαζηήκαηα δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ην πιήξεο 

πξφγξακκα δηελέξγεηαο απηνχ, ζα ηνηρνθνιιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο 

έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ, ζηνλ ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Σεισλεηαθήο καο 

Πεξηθέξεηαο. 

Οη ππνςήθηνη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7, ηνπ Ν.718/77 θαη ην άξζξν 3 ηεο Δ19Γ 5046811 εμ 2012/12-12-2012 Α.Τ.Ο. 

λα έρνπλ θαηά ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

α) Να είλαη έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηνπ Επξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.).  

β. Να θέθηεληαη ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξηνλ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή ηζνηίκνπ 

πξνο ηαχηα ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.  

γ. Να κε έρνπλ θαηαδηθαζζεί, νπδέ λα δηψθνληαη δη' αδίθεκα ηη εθ ησλ ππφ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξ. 21 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ ελ ζπλδπαζκψ θαη κε ηελ παξ. 8 ηνπ 

απηνχ άξζξνπ.  

δ. Να κε έρνπλ απσιέζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθηεισληζηνχ ή ηνπ αζθνπκέλνπ 

εθηεισληζηνχ, ζπλεπεία ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο αθαηξέζεσο ή 

αλαθιήζεσο ηεο αδείαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ή ηνπ πηπρίνπ εθηεισληζηνχ, 

νπδέ λα ηεινχλ ππφ έθηηζηλ πεηζαξρηθήο πνηλήο πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηνχησλ.  

ε. Να κε ηεινχλ ππφ πηψρεπζηλ, δηθαζηηθήλ αληίιεςηλ ή απαγφξεπζηλ.  

Αη σο άλσ πξνυπνζέζεηο δένλ λα πθίζηαληαη εηο ην πξφζσπνλ ηνπ ππνςεθίνπ θαηά 

ηελ εκέξαλ ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ ππφ γ', δ' θαη ε' πξνυπνζέζεσλ βεβαηψλεηαη κε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986 ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη  το απγότεπο μέσπι 30 Αςγούστος 2013  λα 

ππνβάιινπλ ζηελ Σεισλεηαθή πεξηθέξεηα ηνπ άξζξνπ 5 Ν.718/77, Καιακάηαο, πνπ 

εδξεχεη ζην Σεισλεηαθφ Καηάζηεκα  Καιακάηαο (Παξαιία) ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα 

ρνξεγεζεί απφ ηελ ίδηα δσξεάλ. Οη εθπξφζεζκεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, επψλπκν, 

παηξψλπκν, αθξηβή δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ αθξηβή 

εκεξνκελία γελλήζεσο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί. 

Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο 

αηηήζεσο θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά.   
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α΄)  Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/86, ην έληππν ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη 

δσξεάλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ηα εμήο: 

     η) Όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζαλ απηνπξγφο ή ζπλεξγφο, νχηε δηψθεηαη, γηα θινπή, 

ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ιαζξεκπνξία, θηβδειεία, 

παξαράξαμε, ππεμαγσγή εγγξάθσλ, δσξνδνθία, απηζηία, ζπθνθαληηθή 

δπζθήκηζε, ηνθνγιπθία, παξαβίαζε ησλ ζθξαγίδσλ πνπ ηέζεθαλ απφ 

νπνηαδήπνηε Αξρή, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί αξραηνηήησλ θαη λαξθσηηθψλ, ή 

γηα αδηθήκαηα ζπλεπαγφκελα ζηέξεζε, έζησ θαη πξνζσξηλή, ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ, νχηε έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα θαη δελ 

θαηαδηθάζζεθε ιφγσ παξαγξαθήο γηα θάπνην απφ  ηα αδηθήκαηα απηά. 

     ηη) Όηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. 

     ηηη) Όηη δελ ππήξμε εθηεισληζηήο ν νπνίνο έραζε νξηζηηθά ηελ ηδηφηεηα απηή, ιφγσ 

επηβνιήο  πεηζαξρηθήο πνηλήο, νχηε είλαη εθηεισληζηήο ηνπ νπνίνπ ε ηδηφηεηα 

είλαη ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή ιφγσ επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο  

β΄) Φσηνηππία επηθπξσκέλε ησλ δχν φςεσλ ηνπ Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή 

ησλ ζειίδσλ ηνπ Δηαβαηεξίνπ πνπ αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ.  

γ΄) Επηθπξσκέλν αληίγξαθν απνιπηεξίνπ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ, ή Λπθείνπ, ή ηζφηηκεο 

κε απηά ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πξνθεηκέλνπ δε γηα πηπρηνχρνπο 

ΣΕΙ ή ΑΕΙ  επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ. 

δ΄) Γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Δαλείσλ ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο πφιεο, φπνπ εδξεχεη ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, γηα ηελ 

θαηάζεζε ζε απηφ παξαβφινπ 100 € ππέξ ηεο, θαηά ην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο, 

Εμεηαζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ πξνθεξπγκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 απηήο, 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο εθηεισληζηή. 

ε΄) Σέζζεξηο  (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο. 

Απφ ηνλ δηαγσληζκφ απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ θαηέζεζαλ ή θαηέζεζαλ 

ειιηπή ηα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία (α΄) έσο θαη (δ΄) δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη εθείλνη 

πνπ δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα.  

Καηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ 

Αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο πνπ λα 

θέξεη επηθπξσκέλε θσηνγξαθία. 

Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνχλ γξαπηψο ζηα εμήο καζήκαηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ 

Δ19Γ 5046811 εμ 2012/12-12-2012 Α.Τ.Ο.: 

α΄) Σελωνειακή Νομοθεσία: Κνηλνηηθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο [Καλ (ΕΟΚ) 

2913/92)], Καλνληζκφο Εθαξκνγήο  απηνχ [Καλ (ΕΟΚ) 2454/93] θαη Εζληθφο 

Σεισλεηαθφο Κψδηθαο (Ν.2960/01)], φπσο ηζρχνπλ . 

β΄) Γασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γεληθά πεξί δαζκνινγίνπ - Δαζκνινγηθή 

θαηάηαμε (πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία θαη Επεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο απηήο). 

Δαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο. Εηδηθφο Πξννξηζκφο. Δεζκεπηηθέο Δαζκνινγηθέο 
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Πιεξνθνξίεο. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. 

πληειεζηέο ΦΠΑ.  

γ΄) Νομοθεσία πεπί εκτελωνιστών : Ν. 718/77 " Πεξί Εθηεισληζηψλ", φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ, ηα θαηαζηήκαηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

γξαπηή εμέηαζε, επνπηεία θαη έιεγρν ησλ ηαπηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 11 ηεο Δ19Γ 5046811 εμ 2012/12-12-

2012 Α.Τ.Ο. 

Εηδηθφηεξα, νη ππνςήθηνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζέξρνληαη, 20 ιεπηά λσξίηεξα 

απφ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ,  ζηηο αίζνπζεο ησλ εμεηάζεσλ, ζχκθσλα κε  

ην πξφγξακκα θαη λα εηζέξρνληαη ζ' απηέο, αθνχ πξνεγνχκελα εμαθξηβσζεί ε 

ηαπηφηεηά ηνπο, θέξνληεο καδί ηνπο κφλν φζα γξαπηά βνεζήκαηα εηδηθά επηηξέςεη ε 

Εμεηαζηηθή Επηηξνπή  θαη φζα είδε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ γξαθή. Γηα φζνπο 

αξλνχληαη λα παξαδψζνπλ αληηθείκελα πνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

θαη γηα φζνπο πξνζέξρνληαη κεηά ηελ εθθψλεζε ησλ ζεκάησλ, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Δ19Γ 5046811 εμ 2012/12-12-2012 Α.Τ.Ο. 

 Η ζπκπιεξσκαηηθή ή κεκνλσκέλε εμέηαζε ππνςεθίνπ, ν νπνίνο δελ 

πξνζήιζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία ζηελ θαλνληθή εμέηαζε απαγνξεχεηαη. Η ηαπηφηεηα 

ησλ ππνςεθίσλ εμαθξηβψλεηαη κε ην Δειηίν Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θαη κε άιιν 

επίζεκν έγγξαθν παξαζηαηηθφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν φκσο 

πξέπεη λα θέξεη επηθπξσκέλε θσηνγξαθία. 

 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο, φηη δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ βνεζήκαηα, εθηφο απφ εθείλα πνπ ζα επηηξαπνχλ απφ ηελ Εμεηαζηηθή 

Επηηξνπή, νχηε λα αιιεινβνεζνχληαη ή λα επηζέηνπλ ζηα γξαπηά ηνπο ζεκεία 

αλαγλψξηζεο ή λα δηαηαξάζζνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ ηάμε θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο εμέηαζεο, γηαηί ζα απνθιείνληαη νξηζηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

απφθαζε ηεο Εμεηαζηηθήο Επηηξνπήο κεηά απφ αθξφαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Ο 

απνθιεηζκφο απφ ηνλ δηαγσληζκφ επηβάιιεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απηνχ θαη ζπλίζηαηαη ζηε δηαγξαθή ηνπ ππαίηηνπ απφ ηνπο πίλαθεο  δηαγσληδνκέλσλ.  

Η παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε ππνςήθην πνπ εμέξρεηαη απφ 

ηελ αίζνπζα. ε θαλέλα δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ζηελ αίζνπζα κεηά ην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ εμέηαζεο. 

Επηηπρφληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο 

εθηεισληζηή ηεο Σεισλεηαθήο Πεξηθέξεηαο Καιακάηαο, ζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 13§3 ηεο Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Τ.Ο., φζνη έρνπλ ιάβεη ηελ 

νξηδφκελε βαζκνινγηθή βάζε, δέθα (10), ζε θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα. 

          Η Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.718/77, Καιακάηαο, αλαδεηά 

απηεπάγγειηα γηα ηνπο επηηπρφληεο: α΄) Πνηληθφ Μεηξψν γεληθήο  ρξήζεο θαη β) 

Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο. Ο Πξντζηάκελνο ησλ  Σεισλεηαθήο Πεξηθέξεηαο 
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ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.718/77, Καιακάηαο, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθψλ ρνξεγεί ηελ πηζηνπνίεζε επάξθεηαο εθηεισληζηή.  

            Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηνλ δηαγσληζκφ επηθνηλσλήζηε κε ηελ 

Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ην άξζξνπ 5 ηνπ Ν.718/77, Καιακάηαο, θάζε εξγάζηκε εκέξα 

θαη απφ ηηο ψξεο 08.00 - 14.00,  στο τηλέυωνο  27210  22310.   
 

Ο  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ   
ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    

ΑΡΘΡΟΤ 5 Ν.718/77 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
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ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ  ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΗ-ΕΘΕ


