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Λευκωσία, 7 Απριλίου 2020 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
ΘΕΜΑ: Αυτόματη αποδέσμευση εμπορευματοκιβωτίων 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σε ότι αφορά τη 
διαδικασία για αυτόματη αποδέσμευση εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι της Λεμεσού. 
 
Προς τούτο, σας επισυνάπτουμε σχετική αυτεξήγητη επιστολή-ηλεκτρονικό μήνυμα της 
Eurogate καθώς επίσης και τη σχετική εγκύκλιο [ ΕΕ-“Θ” (175)] του Τμήματος Τελωνείων.  
Ακόμη σας συναποστέλλουμε τις οδηγίες σε ότι αφορά τη διερεύνηση από μέρους σας του 
κατά πόσο το/τα εμπορευματοκιβώτιο/α σας είναι διαθέσιμο/α για παράδοση ή όχι. 
 
Το νέο σύστημα τίθεται σε εφαρμογή από την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020. 
 
Για τυχόν διευκρινήσεις ή/και για περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε 
με τον κ. Γιώργο Παπά στο τηλέφωνο 99784425. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτ. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
ΜΚ. 
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Αγαπητοί συνεργάτες, 
  
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Θ 175 του τελωνείου για την αυτόματη αποδέσμευση των 
εμπορευματοκιβωτίων από τον χώρο του τερματικού μας τα εμπορευματοκιβώτια 
τα οποία θα είναι αποδεσμευμένα όπως θα φαίνονται στο σύστημα μας (Infogate) θα παραδίνονται 
μόνο με την παρουσίαση του διατακτικού παράδοσης. ( delivery order copy.) 
  
Τα εμπορευματοκιβώτια που εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτόματης αποδέσμευσης είναι 

1. Όσα έχουν αποδεσμευτεί από το σύστημα Θησέας (Discharged) εκτός από τις κατηγορίες 1 
& 4 όπως εξηγούνται πιο κάτω. 

2. Όσα έχουν πάρει άδεια διακίνησης σε άλλο χώρο προσωρινής εναπόθεσης (στάδιο in transit 
στο Μανιφέστο) 

  
Οι πιο κάτω κατηγορίες εμπορευματοκιβωτίων ΔΕΝ εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτόματης 
αποδέσμευσης.  

1. Τα εμπορευματοκιβώτια που απομαδοποιούνται (deconsolidated) μετά την κατάθεση του 
αρχικού δηλωτικού εισαγωγής 

2. Τα εμπορευματοκιβώτια που αποδεσμεύονται για φυσικό έλεγχο στα υποστατικά των 
οικονομικών φορέων (στάδιο accepted στο Μανιφέστο) 

3. Τα εμπορευματοκιβώτια για τα οποία υπάρχουν αδιευκρίνιστες διαφορές (στάδιο removed 
στο Μανιφέστο)  

4. Τα  εμπορευματοκιβώτια που δεν ήταν δηλωμένα στο αρχικό μανιφέστο (overlanded) 
  

Τα εμπορευματοκιβώτια για όλες τις πιο πάνω 4 κατηγορίες στο σύστημα μας Infogate θα 
εμφανίζονται ως Κλειδωμένα (stopped) και για να παραδοθούν  
θα πρέπει να παρουσιάζεται η τελωνειακή αποδέσμευση όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 
  
Επισυναπτόμενες είναι οι οδηγίες για το πως  μπορείτε να ενημερώνεστε από το Infogate αν το 
εμπορευματοκιβώτιο είναι διαθέσιμο για παράδοση ή όχι. 
  
Το Νέο σύστημα τίθεται σε εφαρμογή από την Πέμπτη 9.4.2020. 
  
Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να αποταθείτε στον Κ. Γιώργο Παπά στο Τηλέφωνο. 99 784425 
 

 

Με εκτίμηση, 

Capt.Γιώργος Πούρος  

Διευθυντής Επιχειρήσεων  

 

 

EUROGATE Container Terminal Limassol Ltd. 
Νέο Λιμάνι Λεμεσού 
P.O. Box 71008 
3840 Limassol, Cyprus 

Tel   +357 25858840 
   
george.pouros@eurogate-limassol.com 
www.eurogate.eu 
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Date: 06.04.2020 

Electronic Release of Containers 

 

Enter below address: 

https://infogate.eurogate-limassol.eu/ 

 

Choose Container info  

 

 Then enter container no and press Search 

 

https://infogate.eurogate-limassol.eu/
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Container can be delivered with the Delivery Order only when:  

 

Release exist = Yes and Stopped = NO  

 

Container CAN NOT be delivered when: 

 

If Release exist = NO it means there is no Release from the shipping agent 

If Stopped = Yes it can be for any of the below reasons: 

1) Customs are not completed, or Customs Documents are needed at the Gate 

2) Storages or Electricity are not paid 

3) Container is locked from Customs or any other Authorities 
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Ημερ: 06.04.2020 

Ηλεκτρονική Αποδέσμευση Εμπορευματοκιβωτίων 

Γράφουμε την πιο κάτω διεύθυνση 

https://infogate.eurogate-limassol.eu/ 

 

Διαλέγουμε το Container Info 

 

Αν θέλουμε Ελληνικά πατούμε πάνω στην Ελληνική σημαία 

 

 

 

https://infogate.eurogate-limassol.eu/
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Γράφουμε τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου και πατούμε έρευνα 

 

 

 

Το εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να παραδοθεί μόνο με το διατακτικό παραδώσεις όταν: 

Ελευθέρωση Πρακτορείου = Ναι και Κλειδωμένο = ΟΧΙ   

Το εμπορευματοκιβώτιο ΔΕΝ μπορεί να παραδοθεί όταν: 

Ελευθέρωση Πρακτορείου = ΟΧΙ που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αποδέσμευση από το πρακτορείο 

Κλειδωμένο = ΝΑΙ μπορεί να συμβαίνει για οποιονδήποτε από τους πιο κάτω λογούς: 

1) Η εκτελώνιση δεν έχει διεκπεραιωθεί ή τα έγγραφα αποδέσμευσης από το τελωνείο χρειάζονται να παραδοθούν στην Πύλη. 

2) Τα αποθηκευτικά ή ο ηλεκτρισμός είναι απλήρωτα. 

3) Το εμπορευματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο από το τελωνείο ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή. 
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