
  1. Αποστολέας (Όνομα ή Εταιρική Επωνυμία και πλήρης διεύθυνση)
  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

  2. Παραλήπτης (Όνομα ή Εταιρική Επωνυμία και πλήρης διεύθυνση)

  4. Χώρα καταγωγής 

  5.Παρατηρήσεις   3. Ενδείξεις σχετικές με τη μεταφορά (μνεία προαιρετική)

  6. Αύξων αριθμός, σημεία, αριθμοί, αριθμός και φύση θεμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων   7. Ποσότητα

  8. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος :
      - Αιτούμαι την έκδοση πιστοποιητικού καταγωγής στο οποίο αναφέρεται ότι, τα ανωτέρω εμπορεύματα κατάγονται από το αναφερόμενο στη θέση 4 κράτος.
      - Δηλώνω ότι οι ενδείξεις αυτής της αίτησης καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται στις αρχές  και τους
        Εξουσιοδοτημένους οργανισμούς για την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού, είναι ακριβείς, ότι τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται και τα έγγραφα αυτά και
        οι πληροφορίες είναι εκείνα για τα οποία ζητείται το πιστοποιητικό, ότι αυτά τα εμπορεύματα πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς
        περί του κοινού ορισμού της έννοιας της καταγωγής εμπορευμάτων και
      - Υποχρεούμαι κατόπιν αιτήσεως των αρχών ή των εξουσιοδοτημένων οργανισμών, να παράσχω τις συμπληρωματικές πληροφορίες και να προσκομίσω τα
        συμπληρωματικά δικαιολογητικά έγγραφα που οι ανωτέρω αρχές και οργανισμοί θα έκριναν αναγκαία για την έκδοση του πιστοποιητικού.
       

  9. Ο Αιτών (Αν δεν είναι ο αποστολέας)

  Τόπος και Ημερομηνία                                                     Υπογραφή του αιτούντος  



 
Χώρος προορισμένος για τις συμπληρωματικές εθνικές ενδείξεις

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

   1. Τα έντυπα του πιστοποιητικού καταγωγής και της σχετικής αίτησης συμπληρώνονται με γραφομηχανή ή με το χέρι, κατά τρόπο ομοιόμορφο,
       σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., ή συμφώνως με τις συνήθειες και τις ανάγκες του εμπορίου, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
       Στην περίπτωση που συμπληρώνονται με το χέρι, η συμπλήρωση γίνεται με μελάνι και κεφαλαία γράμματα.

   2. Το πιστοποιητικό και η αίτηση δεν μπορεί να’ χουν ξύσματα ή προσθήκες.  Οι τροποποιήσεις που επιφέρονται σ’ αυτά πρέπει να γίνονται με
       διαγραφή εσφαλμένων ενδείξεων και την προσθήκη, ενδεχομένως των επιθυμητών ενδείξεων.  Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται
       από εκείνον που την επέφερε και να θεωρείται από τις αρχές ή τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς.

   3. Κάθε είδος που περιλαμβάνεται στην αίτηση και στο πιστοποιητικό πρέπει να φέρει πριν απ’ αυτό αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από την
       τελευταία εγγραφή, πρέπει να χαράζεται μια οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο που να 
       καθιστά αδύνατη κάθε προσθήκη.

   4. Εφ’ όσον οι ανάγκες του εξαγωγικού εμπορίου το απαιτούν, δύναται να εκδοθούν ένα ή περισσότερα αντίγραφα του πιστοποιητικού.



  1. Αποστολέας (Shipper - Expeditéur)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
 

ORIGINAL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – EUROPEAN UNION
UNION EUREPÉENNE

---

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
CERTIFICATE OF ORIGIN

CERTIFICAT D’ ORIGIN

  2. Παραλήπτης (Consignee - Destinataire)

  4. Χώρα καταγωγής (Counttry of origin – Pays d’ origine)

  5.Παρατηρήσεις (Remarks – Remarques)  3. Ενδείξεις σχετικές με τη μεταφορά (μνεία προαιρετική)
      Transportation’s details (optionals)
      Informations relatives au transport (mention facultative)

  6. Αύξων αριθμός, σημεία, αριθμοί, αριθμός και φύση θεμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων
      Serial no, marks, numbers, number and kind of packages, description of goods
      No d’ ordre, marques, numéros, nombre et nature de colis, désignation des marchandises

  7. Ποσότητα
      Quantity
      Quantité

  8. Η ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 3
       THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE INT THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3
        L’ AUTHORITÉ SOUSSIGNÉE CERTIFIE QUE LES MARCHANDISES DESIGNÉES CI-DESSUS SON ORIGINAIRES DU PAYS FIGURANT DANS LA CASE NO 3

  Τόπος και ημερομηνία εκδόσεως, όνομα, υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής 
  Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority
  Lieu et date de délivrance, désignation, signature et cachet de l’ authorité compétente



  1. Αποστολέας (Shipper - Expeditéur)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 

COPY - COPIE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – EUROPEAN UNION
UNION EUREPÉENNE

---

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
CERTIFICATE OF ORIGIN

CERTIFICAT D’ ORIGIN

  2. Παραλήπτης (Consignee - Destinataire)

  4. Χώρα καταγωγής (Counttry of origin – Pays d’ origine)

  5.Παρατηρήσεις (Remarks – Remarques)  3. Ενδείξεις σχετικές με τη μεταφορά (μνεία προαιρετική)
      Transportation’s details (optionals)
      Informations relatives au transport (mention facultative)

  6. Αύξων αριθμός, σημεία, αριθμοί, αριθμός και φύση θεμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων
      Serial no, marks, numbers, number and kind of packages, description of goods
      No d’ ordre, marques, numéros, nombre et nature de colis, désignation des marchandises

  7. Ποσότητα
      Quantity
      Quantité

  8. Η ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 4
       THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE INT THE COUNTRY SHOWN IN BOX 4
        L’ AUTHORITÉ SOUSSIGNÉE CERTIFIE QUE LES MARCHANDISES DESIGNÉES CI-DESSUS SON ORIGINAIRES DU PAYS FIGURANT DANS LA CASE NO 4

  Τόπος και ημερομηνία εκδόσεως, όνομα, υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής 
  Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority
  Lieu et date de délivrance, désignation, signature et cachet de l’ authorité compétente
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