
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ MOVEMENT CERTIFICATE 

1. Εξαγωγέας (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, χώρα) 
Exporter (name, full address, country) 

3. Παραλήπτης (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία) 
Consignee (name, full address, country) (optional) 

EUR. 1 αριθ. a 343001 
Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις στην πίσω σελίδα πρίν από τη συμπλήρωση του εντύπου 
See notes overleaf before completing this form 

Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές 
συναλλαγές μεταξύ 
Certificate used in preferential trade between 

and 

(Να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες ομάδες χώρών ή εδάφη) 
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 

4. Χώρα, ομάδα χωρών ή Country, group of Countries 
έδαφος των οποίων τα or territory in which the 
προϊόντα θεωρούνται products are considered 
ως καταγώμενα as originating 

5, Χώρα ομάδα χωρών Country group of 
ή έδαφος προορισμού cdurítrjes or territory 

of destinatio*n^^< 

. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία) 
Transport details (optional) 

7. Παρατηρήσεις 
Remarks 

. Αύξων αριθμός. Σημεία και αριθμοί. Αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων 
Item number, Marks and numbers. Numberws and kind of packages t1). Description of goods 

9. Μεικτό βάρος 
(kg)ή άλλη 
μετρική μονάδα 
(I, m3, κτλ.) 

Gross weight 
(kg) or other 
measure (litres, 
m3, etc.) 

10. Τιμολόγια 
(προαιρετική 

Invoices 
(optional) 

1 ρ ΘΕΩΡΗΣΗ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
CUSTOMS ENDORSEMEVT 
Πιστοποίηση της ακρίβειας της δήλωσης 
Declaration certified 
Εγγραφο εξαγωγής(2) 
Export document (2) 
Υπόδειγμα αριθ 
Form 

Customs office 
Χώρα ή έδαφος έκδοσης 
Issuing country of territory 

(Τόπος και ημερομηνία) 
place and date 

(Υπογραφή) 
Signature 

Σφραγίδα 
Stamp 

12. ΔΗΛΩΣΗ TOY ΕΞΑΓΩΓΕΑ 
Ο υπογράφων δηλώνω ότι τα 
ανωτέρω περιγραφόμιενα 
εμπορεύματα πληρούν τους 
απαιτούμενους όρους για την 
έκδοση του παρόντος 

^ ̂πιστοποιητικού 

(Τόπος και ημερομηνία) 
place and date 

DECLARATION BY 
THE EXPORTER 
I,the undersigned 
declare that goods 
described above meet 
the conditions required 
for the issue of this 
certificate. 

r̂ · 
(Υπογραφή) 
Signature 



13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς: 
REQUEST FOR VERIFICATION, to: 

14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TOY ΕΛΕΓΧΟΥ 
RESULT OF VERIFICATION 

13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς: 
REQUEST FOR VERIFICATION, to: 

0 έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το 
παρόν πιστοποιητικό 0) 
Verification carried out shows that this certificate (1) 
ι ι εξεδόθη πράγματι ano то αναφερόμενο τελωνείο και τα 

στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή, 
was issued by the Customs Office indicated and that the 
information contained therein is accurate. 

Į Į δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις συνημμένες στό 
παρόν παρατηρήσεις). 
does not meet the requirements as to authenticity and 
accuracy (see remarks appended). 

Ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας και της κανονικότητας του 
παρόντος πιστοποιητικού. 
Verification ofthe authenticity and accuracy of this certificate is 
requested. 

0 έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το 
παρόν πιστοποιητικό 0) 
Verification carried out shows that this certificate (1) 
ι ι εξεδόθη πράγματι ano то αναφερόμενο τελωνείο και τα 

στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή, 
was issued by the Customs Office indicated and that the 
information contained therein is accurate. 

Į Į δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις συνημμένες στό 
παρόν παρατηρήσεις). 
does not meet the requirements as to authenticity and 
accuracy (see remarks appended). 

(Τόπος και ημερομηνία) 
(place and date) 

Σφραγίδα 
Stamp 

(Τόπος και ημερομηνία) 
(place and date) 

Σφραγίδα 
Stamp 

(Υπογραφή) 
Signature 

(Υπογραφή) Signature 

(1) Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει. ¡1) insert Χ in the appropriate box. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 .  Το πιστοποιητικό δεν επιτρέπεται να περιέχει ξέσματα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επιφέρονται ď αυτό πρέπει να 
γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων στοιχείων και με προσθήκη ενδεχομένως των επιθυμητών στοιχείων. Κάθε τέτοιατροποποίηση πρέπει 
να εγκρίνεται από τον συντάξαντα το πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους έκδοσης. 

2. Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονταιτο ένα μετάτο άλλο χωρίς κενό διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να 
έχει προ αυτού αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το τελευταίο είδος πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη. 

3. Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατάτις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της ταυτότητας τους. 

NOTES 

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another.Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and 
adding any necessery corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the 
Customs authorities ofthe issuing country orterrltory. 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must 
me drawn immediately below the last item. Any unused space must me struck through in such a manner as to make any later additions 
impossible. 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. 

Υ.Ε.Ε.Α.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ 91/02 Τ- 05.22 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ MOVEMENT CERTIFICATE ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
1. Εξαγωγέας (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, χώρα) 

Exporter (name, full address, country) 

3. Παραλήπτης (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία) 

Consignee (name, full address, country) (optional) 

EUR. 1 αριθ. A 343001 
Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις στην πίσω σελίδα πρίν από τη συμπλήρωση του εντύπου 
See notes overleaf before completing this form 

2. Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές 
συναλλαγές μεταξύ 
Certificate used in preferential trade between 

και 
and 

(Να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες ομάδες χωρών ή εδάφη) 
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 

4. Χώρα, ομάδα χωρών ή Country, group of countries 
έδαφος των οποίων τα or territory in which the 
προϊόντα θεωρούνται products are considered 
ως καταγώμενα as originating 

5. Χώρα ομάδα χωρών Country group of 
ή έδαφος προορισμού countries or territory 

of destination 

6. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία) 
Transport details (optional) 

7. Παρατηρήσεις 
Remarks 

δ. Αύξων αριθμός. Σημεία και αριθμοί. Αριθμός και είδος δεμάτων (1). ΓΙεριγρβ 
Item number, Marks and numbers. Numberws and kind of packages (1). I 

9. Μεικτό βάρος 
(kg) ή άλλη 
μετρική μονάδα 
(I, m3, κτλ.) 

Gross weight 
(kg) or other 
measure (litres, 
m3, etc.) 

11. ΘΕΩΡΗΣΗ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
CUSTOMS ENDORSEMEVT 
Πιστοποίηση της ακρίβειας της δήλωσης 
Declaration certified 
Εγγραφο εξαγωγήςί2) 
Export document 0 
Υπόδειγμα αριθ 
Form no — 
Τελωνείο 
Customs office ....... 
Χώρα ή έδαφος έκδοσης 
Issuing country of territory 

(Τόπος και ημερομηνία) 
place and date 

(Υπογραφή) 
Signature 

Σφραγίδα 
Stamp 

10. Τιμολόγια 
(προαιρετική 
μνεία) 

Invoices 
(optional) 

12. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 
Ο υπογράφων δηλώνω ότι τα 
ανωτέρω περιγραφόμενα 
εμπορεύματα πληρούν τους 
απαιτούμενους όρους για την 
έκδοση του παρόντος 
πιστοποιητικού 

(Τόπος και ημερομηνία) 
place and date 

DECLARATION BY 
THE EXPORTER 
l.the undersigned 
declare that goods 
described above meet 
the conditions required 
for the issue of this 
certificate 

(Υπογραφή) 
Signature 



13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς: 
REQUEST FOR VERIFICATION, to: 

14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
RESULT OF VERIFICATION 

13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς: 
REQUEST FOR VERIFICATION, to: 

0 έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το 
παρόν πιστοποιητικό (1) 
Verification carried out shows that this certificate P) 
Į Į εξεδόθη πράγματι απο το αναφερόμενο τελωνείο και τα 

στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή, 
was issued by the Customs Office indicated and that the 
information contained therein is accurate. 

Į Į δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις συνημμένες στό 
παρόν παρατηρήσεις). 
does not meet the requirements as to authenticity and 
accuracy (see remarks appended). 

Ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας και της κανονικότητας του 
παρόντος πιστοποιητικού. 
Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is 
requested. 

0 έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το 
παρόν πιστοποιητικό (1) 
Verification carried out shows that this certificate P) 
Į Į εξεδόθη πράγματι απο το αναφερόμενο τελωνείο και τα 

στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή, 
was issued by the Customs Office indicated and that the 
information contained therein is accurate. 

Į Į δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις συνημμένες στό 
παρόν παρατηρήσεις). 
does not meet the requirements as to authenticity and 
accuracy (see remarks appended). 

(Τόπος και ημερομηνία) 
(place and date) 

Σφραγίδα 
Stamp 

(Τόπος και ημερομηνία) 
(place and date) 

Σφραγίδα 
Stamp 

(Υπογραφή) 
Signature 

(Υπογραφή) Signature 

ļ (1) Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει. (1) insert Χ in the appropriate box. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Το πιστοποιητικό δεν επιτρέπεται να περιέχει ξέσματα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επιφέρονται σ αυτό πρέπει να 
γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων στοιχείων και μεπροσθήκη ενδεχομένως των επιθυμητών στοιχείων. Κάθετέτοιατροποποίηση πρέπει 
να εγκρίνεται από τον συντάξαντατο πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους έκδοσης. 

2. Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονται το ένα μετά το άλλο χωρίς κενό διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να 
έχει προ αυτού αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το τελευταίο είδος πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη. 

3. Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της ταυτότητας τους. 

NOTES 

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another.Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and 
adding any necessery corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the 
Customs authorities ofthe issuing country orterritory. 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must 
me drawn immediately below the last item. Any unused space must me struck through in such a manner as to make any later additions 
impossible. 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. 

Y.E.E.AA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ 91/02 Τ- 05.22 


