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  Λευκωσία, 07 Ιουνίου 2021 
 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:   Μέτρο έκδοσης αδειών Εισαγωγής-Εξαγωγής/Σύστημα διαχείρισης 

δασμολογικών  ποσοστώσεων 
  

 
Κυρίες/οι, 
 
Κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες για τη διαχείριση των Δασμολογικών Ποσοστώσεων σε 
ετήσια βάση, σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται 
βάσει συστήματος Αδειών Εισαγωγής και Εξαγωγής. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις αλλά και τα κριτήρια υποβολής 
αίτησης για εξασφάλιση Άδειας Εισαγωγής /Εξαγωγής μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο 
του ΚΟΑΠ. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Λειτουργούς του Μέτρου κα. Μαρία Γεωργίου | 
τηλ. 22557690 mgeorgiou@capo.gov.cy και κα. Άννα Παπαλεοντίου τηλ.22557723 
apapaleontiou@capo.gov.cy 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 

mailto:chamber@ccci.org.cy
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mailto:mgeorgiou@capo.gov.cy
mailto:apapaleontiou@capo.gov.cy


 

 

Δασμολογική Περίοδος 
◼ 1/1/2021- 31/12/2021 
 
Καταγωγή 
◼ Ουκρανία 
 
Ημερομηνίες  Αιτήσεων 
◼ Πρώτες 7 ημερολογιακές   

μέρες κάθε μήνα (8:00-14:00) 
 
Δασμός Ποσόστωσης  
◼ 0 Ευρώ 

ΜΕΤΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ  

-ΣΙΤΗΡΑ- 

◼◼◼  

◼
◼
◼

 

www.capo.gov.cy  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
MONAΔA KOA 

Όραμα Οργανισμού 

Οι έγκυρες και έγκαιρες 
πληρωμές στον αγροτικό 

μας κόσμο. 

Αποστολή Οργανισμού 

Να έχει σοβαρό εκτόπισμα 
στην Κύπρο και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΣΙΤΗΡΩΝ 

[Aύξων αριθμός 09.4307] 
 

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/760 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/761 

Κωδικοί ΣΟ 
◼ 1003 90 (00) 
◼ 1102 90 (10) 

◼ ex 1103 20 (25)  
 
 
Εγγύηση: 

◼ 30 ανά 1,000kg  
 
 
Περίοδος Ισχύος Άδειας  
◼ Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021  

Εμπορική Δραστηριότητα:  

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι αιτητές υπόκεινται στην απαίτηση της 
εμπορικής δραστηριότητας:   
 
◼ Οι αιτητές αποδεικνύουν ότι έχουν εξαγάγει από την Ένωση ή έχουν 

θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση μια ελάχιστη ποσότητα 
σιτηρών 25 τόνων σε καθεμία από τις δύο διαδοχικές δωδεκάμηνες 
περιόδους που λήγουν 2 μήνες πριν την υποβολή της πρώτης 
αίτησης. 

◼ Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι οι διασαφήσεις των Τελωνείων οι 
οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται με την αίτηση της Άδειας  

Εισαγωγής (AGRIM).     
 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών (ΚΟΑΠ)  ε ί να ι  ο  
αρμόδιος Οργανισμός για την έκδοση 
Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής  
γεωργικών προϊόντων ή προϊόντων που 
έχουν ως βάση τους γεωργικά προϊόντα. 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΜΕΤΡΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 
(ΜΕΑ) 

Το Μέτρο έκδοσης  Αδε ιών  
Εισαγωγής/ Εξαγωγής έχει ως  
αντικείμενό του την έκδοση των  
κατάλληλων Αδειών προς τους  
εμπορευόμενους ,  ο ι  οπο ίο ι  
συναλλάσσονται με τρίτες χώρες σε 
συγκεκριμένους τομείς γεωργικών 
προϊόντων.  
 
Η διεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με 
τις προβλέψεις και απαιτήσεις της  
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των  
Κανονισμών του Συμβουλίου και  
αφορούν τις Κοινές Οργανώσεις  
Αγοράς γεωργικών προϊόντων.  
 
Οι Άδειες μπορεί να είναι απλές ή να 
υπάγονται κάτω υπό το καθεστώς των 
δασμολογικών ποσοστώσεων που 
ανοίγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στα πλαίσια της άσκησης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.  
 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενημερώνει πως η  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες για τη διαχείριση 
των Δασμολογικών Ποσοστώσεων σε ετήσια φάση, σε συγκεκριμένα  
γεωργικά προϊόντα, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει  
συστήματος Αδειών Εισαγωγής και Εξαγωγής.   



◼◼◼  

1.  Ποια είναι τα κριτήρια υποβολής αίτησης για 
εξασφάλιση Άδειας Εισαγωγής / Εξαγωγής;  

Για να μπορέσει κάποιος εμπορευόμενος να 
υποβάλει αίτηση για έκδοση Άδειας Εισαγωγής/ 
Εξαγωγής πρέπει απαραίτητα να είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αδειών του 
Κ.Ο.Α.Π.  
 

2. Από που μπορώ να πάρω πληροφορίες για τη 
συμπλήρωση της αίτησης;  

Για  πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις 
Λειτουργούς του Μέτρου: 

-Μαρία Γεωργίου | τηλ. 22 557690  
 mgeorgiou@capo.gov.cy  
-Άννα Παπαλεοντίου | τηλ.22 557723 

 apapaleontiou@capo.gov.cy 
 

3.  Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 
Αδειών του Κ.Ο.Α.Π., πώς μπορώ να προμηθευτώ την 
αίτηση και ποια δικαιολογητικά πρέπει να 
συνοδεύουν την αίτησή μου;  

Έντυπο αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Αδειών 
μπορείτε να προμηθευτείτε από τα κεντρικά 
γραφεία του Κ.Ο.Α.Π. όπως επίσης και από την 
ιστοσελίδα του Οργανισμού. 
 
Μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο 
Αδειών πρέπει να προσκομίζονται και τα 
ακόλουθα: 
◼ Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας του αιτητή 

(για  φυσικό πρόσωπο). 
◼ Φωτοτυπία του πιστοποιητικού εγγραφής   

εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών (για νομικό 
πρόσωπο). 

◼ Φωτοτυπία του πιστοποιητικού εγγραφής στο 
EORI 

◼ Φωτοτυπία του πιστοποιητικού εγγραφής στο 
Μητρώο ΦΠΑ.  

◼ Πρωτότυπη τραπεζική βεβαίωση του λογ/μού 
ΙΒΑΝ του αιτητή (για τις επιστροφές των ποσών 
των εγγυήσεων). 

 
Σημείωση: Για κατοίκους Ε.Ε. εκτός Κύπρου οι 
οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να 
υποβάλλεται σχετική απόδειξη τόσο της 
ταυτότητάς τους όσο και των εργασιών τους 
ανάλογα με το καθεστώς που ισχύει στη χώρα  
όπου εδρεύουν.  

 

4. Υπάρχει κάποια χρέωση για την έκδοση της Άδειας;  

Για την έκδοση της Άδειας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε 

τέλη.  

5.  Πότε καταθέτω την Εγγύηση ;  
Η κατάθεση εγγύησης απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι ο αιτητής θα συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς της Ε.Ε. Η εγγύηση μπορεί να είναι 
με τη μορφή:  
 
(α) Τραπεζικής εγγυητικής επιστολής με 
δικαιούχο τον Κ.Ο.Α.Π. και αορίστου χρονικής 
διάρκειας (δηλαδή, χωρίς ημερομηνία λήξεως),  
 
(β) κατάθεσης ή τραπεζικού εμβάσματος στον 
πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό του Κ.Ο.Α.Π. με 
ημερομηνία αξίας (value date) την ημερομηνία της 
υποβολής της αίτησης: 

 Τράπεζα: ALPHA Bank Ltd  

 Αρ. Λογαριασμού: 202-101-004116-9 

 ΙΒΑΝ: CY85 0090 02020002 0210 1004 1169  
 
6. Ποια η κατάληξη της Άδειας Εισαγωγής/ Εξαγωγής 

μετά την εισαγωγή ή εξαγωγή; Πότε επιστρέφεται 
η εγγύηση στον εμπορευόμενο; 

 Το αντίγραφο της Άδειας Εισαγωγής / Εξαγωγής που 

έχει στην κατοχή του ο εμπορευόμενος, μετά τη χρήση 

του ή μετά τη λήξη του θα πρέπει οπωσδήποτε να 

επιστραφεί στους αρμόδιους Λειτουργούς οι οποίοι θα 

φροντίσουν για την αποδέσμευση της εγγύησης.  Το 

επιστρεφόμενο πιστοποιητικό πρέπει να έχει σφραγιστεί 

από το Τελωνείο και να συνοδεύεται από την 

ηλεκτρονική διασάφηση «THESEAS». 
 
 
7.Πότε γίνεται η αποδέσμευση της εγγύησης;  

Πλήρης αποδέσμευση πραγματοποιείται όταν 

επιστραφεί η Άδεια στον Οργανισμό μαζί με τη 

διασάφηση από το Τελωνείο μέσα στα χρονικά 

πλαίσια που ορίζει ο Κανονισμός. Με τη σειρά του 

ο Οργανισμός ενημερώνει την Τράπεζα του 

εμπορευόμενου μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες ότι η 

εγγύηση μπορεί να αποδεσμευτεί.  

 
 

8.Με ποιο τρόπο επιστρέφεται το ποσό που κατατέθηκε 

σαν εγγύηση; 

Η επιστροφή του ποσού γίνεται με πίστωση στον 
τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο 
εμπορευόμενος με την εγγραφή του στο Μητρώο. 
Ταυτόχρονα ο εμπορευόμενος ενημερώνεται με 
επιστολή για το ποσό της εγγύησης που έχει 
αποδεσμευτεί.   
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000  Στρόβολος,  
Ταχ. Θυρίδα  16102, 2086 Λευκωσία  

τηλ.: 22 557 777  │ φαξ:  22  317 023 │ ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.capo.gov.cy  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

◼ Οι εμπορευόμενοι προτρέπονται όπως ενημερώνονται τόσο από τους Λειτουργούς του  
Μέτρου όσο και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή  
καταργήσεις στους Κανονισμούς των ποσοστώσεων. 

 
◼ Οι αιτητές οφείλουν να επικοινωνούν και με το Τμήμα Τελωνείων για να εξασφαλίσουν/  

επιβεβαιώσουν τον οκταψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας (Σ.Ο.) ο οποίος  
θα αναγράφεται στη θέση 16 της αίτησή τους για την έκδοση Εισαγωγής.  
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