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ΘΕΜΑ  : Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ και Ενωςιακόσ Σελωνειακόσ Κώδικασ – Παροχή 
οδηγιών 

ΣΧΕΤ. : α. Θ με Α.Ρ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016 / 7-4-2016 (ΑΔΑ: 7Θ8ΘΘ-ΧΒΔ) «Κοινοποίθςθ τθσ 
νομοκετικισ δζςμθσ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ΕΤΚ/UCC)» 
β. Θ με Α.Ρ. 5007905/955/Α0019 / 17-2-2009 ΑΥΟΟ «Προι και προχποκζςεισ 
χοριγθςθσ ιδιότθτασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα», όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει 
γ. Θ με Α.Ρ. 5015967/1938/Α0019 / 23-4-2009 ΕΔΥΟΟ «Κοινοποίθςθ τθσ ΑΥΟΟ 
αρικμ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 «Προι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ 
πιςτοποιθτικοφ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα – Authorised Economic Operator 
(AEO)» 

 
 
Με τθν ανωτζρω (α) ςχετικι θ Υπθρεςία μασ κοινοποίθςε ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ και 

ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ τθ νομοκετικι δζςμθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ςτο εξισ 

ΕΤΚ), παρακζτοντασ τισ ςθμαντικότερεσ τροποποιιςεισ που επιφζρει ςτισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ 

από τθν 1θ Μαΐου 2016. 

 

Θ ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζχει ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των οικονομικϊν φορζων και των 

αρμοδίων Τελωνειακϊν Αρχϊν, επί των τροποποιιςεων που επζρχονται όςον αφορά ςτουσ όρουσ 

και ςτισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ ιδιότθτασ του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα – ςτο εξισ 

ΑΕΟ (Authorised Economic Operator), ενϊ παρζχει και διευκρινίςεισ/οδθγίεσ ωσ προσ τθ 
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διαδικαςία ελζγχου των από 1-5-2016 υποβλθκειςϊν αιτιςεων και επαναξιολόγθςθσ των ζωσ τισ 

30-4-2016 εκδοκειςϊν αδειϊν ΑΕΟ, βάςει των νζων απαιτιςεων. Ειδικότερα: 

 

 

Α. Σροποποιήςεισ τεχνικήσ φφςεωσ 

 

1. Ο όροσ «πιςτοποιθτικό ΑΕΟ» αντικακίςταται από τον όρο «άδεια ΑΕΟ» 

 

2. Θ ιδιότθτα ΑΕΟ ςυνίςταται πλζον ςε δφο και όχι τρία είδθ άδειασ, ιτοι: 

 

- Άδεια ΑΕΟ/Τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ (AEOC), θ οποία παρζχει ςτον κάτοχό τθσ 

διευκολφνςεισ ωσ προσ τισ τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ, ςφμφωνα με τισ ενωςιακζσ 

διατάξεισ 

 

- Άδεια ΑΕΟ/Αςφάλεια και προςταςία (AEOS), θ οποία παρζχει ςτον κάτοχό τθσ 

διευκολφνςεισ ωσ προσ τθν αςφάλεια και προςταςία 

 

Ζνασ οικονομικόσ φορζασ δφναται να είναι κάτοχοσ ταυτόχρονα και των δφο ωσ άνω 

αδειϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι εκδίδει μία ςυνδυαςμζνθ άδεια 

τφπου AEOF. 

 

3. Θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ είναι θ θμερομθνία κατά τθν οποία θ αρμόδια 

τελωνειακι Αρχι παρζλαβε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, βάςει του άρκρου 22 

παρ. 2 του ΕΤΚ. Θ απόφαςθ για τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ ι θ ειδοποίθςθ του αιτοφντοσ για 

τθν προςκόμιςθ/υποβολι επιπρόςκετων δικαιολογθτικϊν εγγράφων ι πλθροφοριϊν, 

λαμβάνει χϊρα το αργότερο εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ 

αίτθςθσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι δε μεριμνιςει για τθν 

ενθμζρωςθ του αιτοφντοσ κατά τα ανωτζρω, θ αίτθςθ κεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτι. 

 

4. Θ άδεια ΑΕΟ τίκεται ςε ιςχφ 5 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ. 
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Β. Σροποποιήςεισ επί των όρων και προχποθζςεων χορήγηςησ τησ ιδιότητασ ΑΕΟ 

 

1. Αποδοχι τθσ αίτθςθσ 

 

α) Αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ δφναται να υποβλθκεί μόνο από 

πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

  

β) Θ εξζταςθ τυχόν φπαρξθσ ποινικοφ μθτρϊου του αιτοφντοσ, του προςϊπου που 

διοικεί τον αιτοφντα ι ελζγχει τθ διοίκθςι του, του υπαλλιλου που είναι 

υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντοσ, κακϊσ και τρίτων προςϊπων 

που ενεργοφν για λογαριαςμό του αιτοφντοσ (τελωνειακόσ αντιπρόςωποσ, 

πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ) δε διενεργείται πλζον κατά το ςτάδιο αποδοχισ τθσ 

αίτθςθσ, αλλά κατά το ςτάδιο ελζγχου τιρθςθσ του κριτθρίου περί ιςτορικοφ 

ςυμμόρφωςθσ. 

 

(γ) Θ εξζταςθ τθσ μθ τζλεςθσ του αιτοφντοσ υπό διαδικαςία πτϊχευςθσ δε 

διενεργείται πλζον κατά το ςτάδιο αποδοχισ τθσ αίτθςθσ, αλλά κατά το ςτάδιο 

ελζγχου τιρθςθσ του κριτθρίου περί χρθματοπιςτωτικισ φερεγγυότθτασ. 

 

Συνεπεία των ανωτζρω ςθμείων (β) και (γ), θ προςκόμιςθ των υπευκφνων 

δθλϊςεων των κατά περίπτωςθ εξεταηομζνων  προςϊπων ςτισ οποίεσ δθλϊνεται 

ότι «δεν ζχουν καταδικαςτεί για ςοβαρό ποινικό αδίκθμα που να ςυνδζεται με τθν 

οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα» ι ότι «δεν ζχουν καταδικαςτεί για ςοβαρό ποινικό 

αδίκθμα που να ςυνδζεται με παράβαςθ τθσ τελωνειακισ και φορολογικισ 

νομοκεςίασ και με τθ δραςτθριότθτά τουσ ωσ νομίμων αντιπροςϊπων» ι ότι «ο 

αιτϊν δεν τελεί υπό διαδικαςία πτϊχευςθσ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ», 

δεν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ. Αντίςτοιχα, θ αποδοχι τθσ 

αίτθςθσ από τθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι είναι ανεξάρτθτθ και δεν επθρεάηεται 

από το χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ, τόςο των 

ποινικϊν μθτρϊων των κατά περίπτωςθ εξεταηομζνων προςϊπων, όςο και των 

πιςτοποιθτικϊν του Ρρωτοδικείου περί μθ πτϊχευςθσ και περί μθ κατάκεςθσ 

αίτθςθσ πτϊχευςθσ τθσ αιτοφςασ εταιρείασ. 

ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΨ8



 4 

 

δ) Πταν, με τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι διαπιςτϊνει ότι 

θ αίτθςθ δεν περιζχει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ι/και δε ςυνοδεφεται 

από όλα τα απαραίτθτα υποςτθρικτικά ζγγραφα και παραρτιματα, ηθτά άμεςα από 

τον αιτοφντα να παράςχει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι δικαιολογθτικά εντόσ εφλογθσ 

προκεςμίασ, θ οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τισ 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ. Στθν 

περίπτωςθ που ο αιτϊν δεν προςκομίςει τα απαραίτθτα ςτοιχεία εντόσ τθσ 

κακοριηόμενθσ από τθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι προκεςμίασ, θ αίτθςθ δε γίνεται 

αποδεκτι και ο αιτϊν ενθμερϊνεται ςχετικά. 

 

Θ αίτθςθ γίνεται αποδεκτι από τθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι, όταν πλθροφνται οι 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 

α) ο αιτϊν είναι καταχωρθμζνοσ ςτισ τελωνειακζσ Αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 9 του ΕΤΚ (δθλαδι κατζχει αρικμό καταχϊρθςθσ και 

αναγνϊριςθσ οικονομικοφ φορζα – EORI) 

β) ο αιτϊν είναι οικονομικόσ φορζασ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 5 ςθμείο (5) του 

ΕΤΚ και είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 

5 ςθμεία (31) και (32) του ΕΤΚ. 

γ) θ αίτθςθ κατατζκθκε ςε τελωνειακι Αρχι που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι 

αιτιςεων ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ αρμόδιασ τελωνειακισ αρχισ που αναφζρεται ςτο 

άρκρο 22 παράγραφοσ 1 τρίτο εδάφιο του ΕΤΚ 

δ) θ αίτθςθ δεν αφορά απόφαςθ που ζχει τον ίδιο ςκοπό με προθγοφμενθ 

απόφαςθ που απευκφνεται ςτον ίδιο αιτοφντα, θ οποία, κατά τθ διάρκεια περιόδου 

τριϊν ετϊν  πριν τθν αίτθςθ, ακυρϊκθκε ι ανακλικθκε επειδι ο αιτϊν δεν 

εκπλιρωςε υποχρζωςθ που επιβλικθκε βάςει τθσ απόφαςθσ αυτισ 

ε) θ αίτθςθ περιλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και ςυνοδεφεται από 

όλα τα απαιτοφμενα υποςτθρικτικά ζγγραφα, μεταξφ των οποίων και το νζο 

ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ (παράρτθμα 1 του νζου κειμζνου 

κατευκυντθρίων οδθγιϊν ΑΕΟ – ζγγραφο TAXUD/B2/047/2011 – Rev.6) 

ςτ) ο αιτϊν ζχει κατακζςει, ςτον αυτό χρόνο, μία μόνθ αίτθςθ για χοριγθςθ τθσ 

ιδιότθτασ ΑΕΟ, θ οποία και καλφπτει όλεσ τισ μόνιμεσ επιχειρθματικζσ του 

εγκαταςτάςεισ εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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2. Κριτιρια χοριγθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ 

 

2.1. Κριτιριο ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ  

 

Ρροςτίκεται νζα απαίτθςθ ςφμφωνα με τθν οποία, τα υπό εξζταςθ πρόςωπα οφείλουν να 

ελζγχονται και για τυχόν διάπραξθ ςοβαρϊν παραβάςεων ι επανειλθμμζνων παραβάςεων 

τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, πζραν τθσ τελωνειακισ, κατά τα τελευταία τρία ζτθ πριν από 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Επιπλζον, ελζγχεται θ ενδεχόμενθ φπαρξθ ποινικοφ μθτρϊου, 

όςον αφορά ςε αδικιματα ςυνδεόμενα με τθν οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα, με 

παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ και φορολογικισ νομοκεςίασ ι όπου απαιτείται, με τθ 

δραςτθριότθτα των προςϊπων ωσ νομίμων αντιπροςϊπων. 

 

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τον ΕΤΚ, οι απαιτιςεισ του κριτθρίου περί ιςτορικοφ 

ςυμμόρφωςθσ εξετάηονται για τον αιτοφντα, το πρόςωπο που διοικεί τον αιτοφντα ι 

ελζγχει τθ διοίκθςι του και τον υπάλλθλο που είναι υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα 

του αιτοφντοσ. Ραρ’ όλα αυτά, ςφμφωνα με το νζο κείμενο κατευκυντθρίων οδθγιϊν ΑΕΟ, 

οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ και παραβάςεισ που 

ζχουν διαπραχκεί από ςυμβαλλόμενα τρίτα προσ τον αιτοφντα πρόςωπα, τα οποία 

ενεργοφν για λογαριαςμό του. Ωσ εκ τοφτου, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ κατά το 

ςτάδιο εξζταςθσ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου οφείλουν να εξετάηουν τισ ςχετικζσ 

απαιτιςεισ τόςο όςον αφορά ςτα προαναφερκζντα πρόςωπα, όςο και ςτον τελωνειακό 

αντιπρόςωπο του αιτοφντοσ, κακϊσ και ςτον πλθρεξοφςιο δικθγόρο που εκπροςωπεί τον 

αιτοφντα ςε κζματα τελωνειακισ νομοκεςίασ ενϊπιον δικαςτθρίων. 

 

Κατόπιν των ανωτζρω, απαιτείται θ επαναξιολόγθςθ όλων των ζωσ τισ 30-4-2016 

εκδοκειςϊν αδειϊν ΑΕΟ ωσ προσ τθν φπαρξθ ι μθ ςοβαρϊν ι επανειλθμμζνων 

παραβάςεων τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, κατά τα τρία τελευταία ζτθ πριν από τθν ζναρξθ 

τθσ διαδικαςίασ επαναξιολόγθςθσ. 

 

Ο ζλεγχοσ για τθν ενδεχόμενθ φπαρξθ ςοβαρϊν ι επανειλθμμζνων παραβάςεων τθσ 

τελωνειακισ νομοκεςίασ πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Αρχι, μζςω του 

υποςυςτιματοσ υποκζςεων του ICISnet. Ωσ εκ τοφτου, οι αρμόδιεσ για τον ζλεγχο του 
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κριτθρίου περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ Αρχζσ τθσ χϊρασ κα πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε 

να αποκτιςουν άμεςα ρόλο/πρόςβαςθ ςτο υποςφςτθμα υποκζςεων του ICISnet. Μζχρι 

τθν θμερομθνία απόκτθςθσ ρόλου/πρόςβαςθσ, ο προαναφερόμενοσ ζλεγχοσ διενεργείται 

με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ ανωτζρω (β) και (γ) ςχετικζσ. 

 

Για τθν ενδεχόμενθ φπαρξθ ςοβαρϊν ι επανειλθμμζνων παραβάςεων τθσ φορολογικισ 

νομοκεςίασ οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ ςυνιςτάται, προσ διευκόλυνςι τουσ, να 

αναηθτοφν ιςτορικό φορολογικϊν παραβάςεων από τθ Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ. 

 

2.2. Κριτιριο ικανοποιθτικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ εμπορικϊν και κατά περίπτωςθ, 

μεταφορικϊν καταχωρίςεων  

 

Μεταφζρεται απαίτθςθ από το κριτιριο περί προτφπων αςφάλειασ και προςταςίασ, 

ςφμφωνα με τθν οποία ο αιτϊν εφαρμόηει, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ικανοποιθτικζσ 

διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ αδειϊν ειςαγωγισ και εξαγωγισ που ςυνδζονται με 

απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων μζτρων για τθ διάκριςθ μεταξφ 

των εμπορευμάτων που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ ι περιοριςμοφσ και των υπολοίπων 

εμπορευμάτων.  

 

Με αφορμι τθ νζα αυτι απαίτθςθ του κριτθρίου, θ οποία ζωσ τισ 30-4-2016 και βάςει του 

μζχρι τότε ιςχφοντοσ Κοινοτικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και των Διατάξεων Εφαρμογισ του 

εξετάηεται ςτο πλαίςιο του ελζγχου τιρθςθσ του κριτθρίου περί προτφπων αςφάλειασ και 

προςταςίασ, όλεσ οι εκδοκείςεσ ζωσ τισ 30-4-2016 άδειεσ ΑΕΟ τφπου C οφείλουν να 

επαναξιολογθκοφν ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ.  

 

Επιπροςκζτωσ, ο ΕΤΚ προβλζπει ότι ο αιτϊν οφείλει να εφαρμόηει μζτρα για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ εν λόγω απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ. Ωσ προσ τθ 

ςυγκεκριμζνθ – νζα – απαίτθςθ, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ οφείλουν να 

επαναξιολογιςουν τόςο τισ εκδοκείςεσ ζωσ 30-4-2016 άδειεσ ΑΕΟ τφπου C, όςο και τισ 

άδειεσ ΑΕΟ τφπου S και F, ςτο βακμό που κατά τον ζλεγχο τιρθςθσ του κριτθρίου περί 

προτφπων αςφάλειασ και προςταςίασ ςτο πλαίςιο ζκδοςθσ τθσ άδειασ, δεν εξετάςτθκε θ 

τιρθςθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ. 
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Κατά τον ζλεγχο τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ ςυνιςτάται να 

εντοπίηουν εκ των προτζρων εάν ο αιτϊν εμπορεφεται είδθ τα οποία υπόκεινται ςε 

διατάξεισ απαγορεφςεων ι περιοριςμϊν, είτε βάςει των πλθροφοριϊν που παρζχονται ςτο 

ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ, είτε βάςει πλθροφοριϊν που περιζρχονται ςτθ γνϊςθ 

των τελωνειακϊν Αρχϊν μζςω άλλων πθγϊν. Πταν εμπορεφματα του αιτοφντοσ υπόκεινται 

ςε απαγορεφςεισ ι περιοριςμοφσ κατά τθν είςοδο/ειςαγωγι ι εξαγωγι/ζξοδό τουσ, ο 

αιτϊν οφείλει να τθρεί κατάλλθλεσ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ των ςχετικϊν 

αδειϊν/εγκρίςεων/πιςτοποιθτικϊν. Στισ υποχρεϊςεισ του αιτοφντοσ περιλαμβάνονται 

επίςθσ, θ τακτικι εκπαίδευςθ ι ενθμζρωςθ του υπεφκυνου προςωπικοφ του επί κεμάτων 

απαγορεφςεων και περιοριςμϊν, κακϊσ και θ τιρθςθ επικαιροποιθμζνου αρχείου των 

διατάξεων περί απαγορεφςεων και περιοριςμϊν και των απαιτιςεων που απορρζουν από 

αυτζσ.  

 

Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των αρμόδιων τελωνειακϊν Αρχϊν αναφορικά με τον 

αιτοφντα και το βακμό ςυμμόρφωςισ του με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ απαγορεφςεων και 

περιοριςμϊν, ςυνιςτάται ζντονα θ επικοινωνία των τελωνειακϊν Αρχϊν με τισ αρμόδιεσ 

για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω αδειϊν/εγκρίςεων/πιςτοποιθτικϊν Αρχζσ. 

 

 2.3. Κριτιριο χρθματοπιςτωτικισ φερεγγυότθτασ 

 

Συγκριτικά με τισ ιςχφουςεσ ζωσ τισ 30-4-2016 ενωςιακζσ διατάξεισ, ο ΕΤΚ εξειδικεφει τισ 

απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, ςτισ ακόλουκεσ: 

 

α) ο αιτϊν δεν τελεί υπό διαδικαςία πτϊχευςθσ. Θ εκπλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

απαίτθςθσ δφναται να διαπιςτωκεί, ωσ προσ τυπικό τθσ μζροσ, μζςω τθσ 

αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ πιςτοποιθτικοφ του Ρρωτοδικείου περί μθ πτϊχευςθσ 

και περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ. 

β) κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν που προθγοφνται τθσ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ, ο αιτϊν ζχει εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ 

πλθρωμζσ των τελωνειακϊν δαςμϊν και όλων των άλλων δαςμϊν, φόρων ι τελϊν 

που ειςπράττονται για ι ςε ςχζςθ με τθν ειςαγωγι ι τθν εξαγωγι εμπορευμάτων 
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γ) ο αιτϊν αποδεικνφει, με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ των 

τελευταίων τριϊν ετϊν που προθγοφνται τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, ότι διακζτει 

οικονομικι επιφάνεια επαρκι για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων και των 

δεςμεφςεϊν του, λαμβανομζνων υπόψθ του είδουσ και του όγκου τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και ότι δεν ζχει αρνθτικι κακαρι κζςθ, 

εκτόσ εάν αυτι μπορεί να καλυφκεί. 

 

Οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ αξιολογοφν το βακμό ςτον οποίο τα ωσ άνω ςθμεία (β) και 

(γ) καλφπτονται από τον ζλεγχο που ζχει διενεργθκεί ςτο πλαίςιο ζκδοςθσ των ζωσ τισ 30-4-

2016 εκδοκειςϊν αδειϊν ΑΕΟ, κακϊσ οι εν λόγω απαιτιςεισ περιλαμβάνονται υπό τθ 

μορφι οδθγιϊν ςτο απερχόμενο κείμενο κατευκυντθρίων οδθγιϊν ΑΕΟ. Ωσ προσ το ωσ άνω 

ςθμείο (α), οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ οφείλουν να επαναξιολογιςουν τισ ανωτζρω 

άδειεσ ΑΕΟ, μζςω τθσ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ πιςτοποιθτικϊν περί μθ πτϊχευςθσ και 

περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ από τθν αρμόδια για τθν ζκδοςι τουσ Αρχι. 

 

2.4. Κριτιριο περί πρακτικϊν κριτθρίων επάρκειασ ι επαγγελματικϊν προςόντων 

 

Ρρόκειται για νζο κριτιριο, θ τιρθςθ του οποίου εξετάηεται ςτο πλαίςιο του ελζγχου των 

όρων και προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ υπό τον τφπο άδειασ AEOC 

(ΑΕΟ/Τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ). 

 

Το εν λόγω κριτιριο οφείλει να πλθροφται είτε από τον αιτοφντα, είτε από τον υπάλλθλο 

του αιτοφντοσ που είναι υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα αυτοφ, είτε από τρίτο 

ςυμβαλλόμενο πρόςωπο, το οποίο είναι υπεφκυνο για τα τελωνειακά κζματα του 

αιτοφντοσ, αρκεί αυτό να αποδεικνφεται από τον αιτοφντα. Ειδικότερα, το κριτιριο 

πλθροφται εάν ιςχφει ζνα από τα ακόλουκα: 

 

 Ο αιτϊν ι το υπεφκυνο για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντοσ πρόςωπο κατζχει 

τουλάχιςτον τριετι αποδεδειγμζνθ πρακτικι εμπειρία ςε τελωνειακά κζματα 

 Ο αιτϊν ι το υπεφκυνο για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντοσ πρόςωπο 

αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςι του με πρότυπο ποιότθτασ επί τελωνειακϊν 

κεμάτων, υιοκετθμζνο από Ευρωπαϊκό Οργανιςμό προτυποποίθςθσ 
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 Ο αιτϊν ι το υπεφκυνο για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντοσ πρόςωπο ζχει 

ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί κεμάτων τελωνειακισ 

νομοκεςίασ, θ οποία να καλφπτει το εφροσ και τθ φφςθ των τελωνειακϊν 

ςυναλλαγϊν ςτισ οποίεσ εμπλζκεται. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα δφναται 

να παρζχεται από: 

 τισ τελωνειακζσ Αρχζσ ΚΜ ι 

 εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναγνωριςμζνο για τθν παροχι τζτοιου είδουσ 

πιςτοποίθςθσ, είτε από τισ τελωνειακζσ Αρχζσ είτε από κάποιο 

Οργανιςμό/Σϊμα ΚΜ, υπεφκυνο για επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι 

 επαγγελματικι ι εμπορικι ζνωςθ αναγνωριςμζνθ από τισ τελωνειακζσ 

Αρχζσ ΚΜ ι πιςτοποιθμζνθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, για τουσ ςκοποφσ 

παροχισ τζτοιου είδουσ πιςτοποίθςθσ. 

 

Πταν ο αιτϊν ςυνεργάηεται με τρίτο ςυμβαλλόμενο πρόςωπο, όςον αφορά ςτισ 

τελωνειακζσ του ςυναλλαγζσ, το κριτιριο κεωρείται ότι πλθροφται εάν το τρίτο 

ςυμβαλλόμενο πρόςωπο είναι κάτοχοσ άδειασ AEOC (ΑΕΟ/Τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ).  

 

Οι ωσ άνω επιλογζσ, τισ οποίεσ παρζχει θ ενωςιακι νομοκεςία για τθν απόδειξθ, εκ μζρουσ 

του αιτοφντοσ, ότι πλθροί το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, κεωροφνται και αντιμετωπίηονται από 

τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ ωσ απολφτωσ ιςοδφναμεσ. Θ δε επιλογι του τρόπου 

απόδειξθσ πλιρωςθσ του κριτθρίου ανικει ςτθν ευχζρεια του ίδιου του αιτοφντοσ, αρκεί 

να αντικατοπτρίηει και να καλφπτει το εφροσ και τθ φφςθ των τελωνειακϊν 

δραςτθριοτιτων του, το ρόλο του ςτθ διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα και τθν επιχειρθςιακι 

του οργάνωςθ και λειτουργία. 

 

Σθμειϊνεται ότι, όταν το υπεφκυνο για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντοσ πρόςωπο 

είναι τρίτο ςυμβαλλόμενο μζροσ, ο αιτϊν οφείλει να αποδείξει ότι το εν λόγω πρόςωπο 

είναι όντωσ αρμόδιο και υπεφκυνο για τα τελωνειακά του κζματα. 

 

Οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ επαναξιολογοφν, βάςει του ωσ άνω νζου κριτθρίου, όλεσ τισ 

άδειεσ ΑΕΟC και AEOF που ζχουν εκδοκεί ζωσ τισ 30-4-2016. 
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2.5. Κριτιριο αςφάλειασ και προςταςίασ 

 

Θεςμοκετοφνται τρεισ νζεσ απαιτιςεισ, ιτοι: 

 

α) ο αιτϊν οφείλει να διαςφαλίηει, είτε μζςω εφαρμογισ κατάλλθλων ςυμβατικϊν 

ρυκμίςεων είτε άλλων ενδεδειγμζνων μζτρων ςφμφωνα με το επιχειρθματικό του 

μοντζλο, ότι οι επιχειρθματικοί του εταίροι διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια του δικοφ 

τουσ μεριδίου ςτθ διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα. 

 

Κατά τθν εξζταςθ μιασ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, θ οριοκζτθςθ των ρόλων των 

επιχειρθματικϊν εταίρων κεωρείται πολφ ςθμαντικι, κακϊσ οι εν λόγω ρόλοι 

κακορίηουν το βακμό επικινδυνότθτασ και το επίπεδο αντίλθψθσ που απαιτείται να 

ζχουν οι επιχειρθματικοί εταίροι επί των κεμάτων αςφάλειασ και προςταςίασ ι/και 

εναλλακτικά, τα μζτρα που απαιτείται να εφαρμόηει ο ΑΕΟ για το μετριαςμό των 

κινδφνων που ζχουν εντοπιςτεί. Ο κάτοχοσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ είναι κατ’ αρχάσ 

υπεφκυνοσ για το δικό του μερίδιο ςτο πλαίςιο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Ραρά 

ταφτα, επθρεάηεται και από τα πρότυπα αςφάλειασ και προςταςίασ των 

επιχειρθματικϊν του εταίρων, όςον αφορά ςτθν αςφάλεια των εμπορευμάτων που 

τελοφν υπό τθ διαχείριςι τουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ διαςφάλιςθ από μζρουσ του ότι οι 

επιχειρθματικοί του εταίροι γνωρίηουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ 

αςφάλειασ και προςταςίασ, κεωρείται αναμενόμενθ, είτε με τθν υπογραφι 

ςυμφωνιϊν, είτε με τθν εφαρμογι άλλων κατάλλθλων μζτρων. Σε αυτό το πλαίςιο ο 

αιτϊν οφείλει, όταν ςυνεργάηεται με τρίτα μζρθ, να καταβάλει κάκε δυνατι 

προςπάκεια ϊςτε να διαςφαλίηει ότι το τρίτο ςυμβαλλόμενο μζροσ αξιολογεί τουσ 

πικανοφσ κινδφνουσ και λαμβάνει μζτρα για τθν αςφάλεια και προςταςία του δικοφ 

του μεριδίου ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, κακϊσ και τον τρόπο που αυτό 

επιτυγχάνεται.  

 

Συνεπϊσ και προσ απόδειξθ τιρθςθσ αυτισ τθσ νζασ απαίτθςθσ, ο αιτϊν κα πρζπει 

να μπορεί να αποδείξει είτε ότι καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να 

διαςφαλίηει ότι οι επιχειρθματικοί του εταίροι πλθροφν τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ 

και προςταςίασ, είτε ότι ζχει λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα για το μετριαςμό των 

κινδφνων που ζχουν εντοπιςτεί ςτθν εφοδιαςτικι του αλυςίδα. 
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Ακολουκοφν ενδεικτικά παραδείγματα ενεργειϊν, με τισ οποίεσ ζνασ ΑΕΟ ι ζνασ 

αιτϊν για τθ χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ κα μποροφςε να ενιςχφςει τθν αςφάλεια 

και προςταςία τθσ εφοδιαςτικισ του αλυςίδασ: 

 

 Να ςυνεργάηεται με άλλουσ ΑΕΟ 

 Να ςυνάπτει με τουσ επιχειρθματικοφσ του εταίρουσ ςυμφωνίεσ επί 

κεμάτων αςφάλειασ 

 Να επιλζγει ςυνεργάτεσ που είναι κάτοχοι άλλων πιςτοποιιςεων 

αςφάλειασ, ςχετικϊν με τον επαγγελματικό τουσ τομζα (π.χ. εγκεκριμζνο 

μεταφορικό γραφείο ι γνωςτόσ αποςτολζασ) 

 Οι ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ με τρίτα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτα οποία 

ανατίκενται ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, να περιλαμβάνουν όρο για τθ 

μθ δυνατότθτα ανάκεςθσ των δραςτθριοτιτων αυτϊν από το τρίτο 

ςυμβαλλόμενο μζροσ ςε άλλο πρόςωπο 

 Να απαιτεί από τουσ επιχειρθματικοφσ του εταίρουσ τθ διενζργεια ελζγχων 

αςφάλειασ 

 Να απαιτεί από τουσ επιχειρθματικοφσ του εταίρουσ τθν υπογραφι τθσ 

Διλωςθσ Αςφάλειασ του Ραραρτιματοσ 3 του νζου κειμζνου των 

κατευκυντθρίων οδθγιϊν ΑΕΟ. 

 

Ο ανωτζρω κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και μθ εξαντλθτικόσ. Τα μζτρα ι ο 

ςυνδυαςμόσ των μζτρων που λαμβάνει ο οικονομικόσ φορζασ εξαρτϊνται και κα 

πρζπει να αποφαςίηονται ςε ςυνάρτθςθ με το ρόλο του ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, 

τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με αυτιν, κακϊσ και το επιχειρθματικό του 

μοντζλο. 

 

β) ο αιτϊν εφαρμόηει κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ για όλουσ τουσ 

εξωτερικοφσ ςυμβεβλθμζνουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν: παρά το γεγονόσ ότι οι 

εξωτερικοί πάροχοι υπθρεςιϊν (εταιρείεσ κακαριςμοφ, πάροχοι λογιςμικοφ, 

εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ κ.ο.κ.) δεν επθρεάηουν άμεςα τθν 

εφοδιαςτικι αλυςίδα, ενδεχομζνωσ επθρεάηουν τα ςυςτιματα αςφάλειασ και 

προςταςίασ του αιτοφντοσ. Ωσ εκ τοφτου, όταν μζροσ των απαιτιςεων του 
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κριτθρίου αςφάλειασ και προςταςίασ ζχει ανατεκεί ςε εξωτερικοφσ παρόχουσ 

υπθρεςιϊν, ο αιτϊν κα πρζπει να εφαρμόηει κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ και 

προςταςίασ, κατ’ αναλογία αυτϊν που εφαρμόηει με τουσ επιχειρθματικοφσ του 

εταίρουσ. Για παράδειγμα, όταν ο αιτϊν ζχει ανακζςει ςε εξωτερικό πάροχο 

(εταιρεία φφλαξθσ) τον ζλεγχο πρόςβαςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ εταιρείασ, ο βακμόσ 

εκπλιρωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ κα αξιολογθκεί βάςει των διαδικαςιϊν 

που εφαρμόηει για τθ διαςφάλιςι τθσ ο εξωτερικόσ πάροχοσ. Σθμειϊνεται ότι, 

ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που ο ΑΕΟ ζχει ανακζςει ςυγκεκριμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ ςε τρίτα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ο τελικόσ υπεφκυνοσ για τθν 

εκπλιρωςθ των κριτθρίων και τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του εξωτερικοφ 

παρόχου με τισ απαιτιςεισ τουσ είναι ο ίδιοσ ο ΑΕΟ. 

 

γ) ο αιτϊν ζχει ορίςει υπεφκυνο επικοινωνίασ, αρμόδιο για κζματα αςφάλειασ και 

προςταςίασ: το πρόςωπο που κα οριςτεί κα λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ μεταξφ 

του αιτοφντοσ και τθσ αρμόδιασ τελωνειακισ Αρχισ για όλα τα ηθτιματα αςφάλειασ 

και προςταςίασ που εγείρονται είτε από τον ίδιο τον αιτοφντα είτε από τθν αρμόδια 

τελωνειακι Αρχι. Ο αιτϊν διαςφαλίηει ότι το εν λόγω πρόςωπο, είτε είναι 

υπάλλθλοσ του αιτοφντοσ είτε εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ, ζχει πλιρθ γνϊςθ των 

κεμάτων αςφάλειασ και προςταςίασ του αιτοφντοσ και είναι εξουςιοδοτθμζνο να 

διαχειρίηεται τισ ευαίςκθτεσ, από άποψθ αςφάλειασ, πλθροφορίεσ. 

 

Οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ επαναξιολογοφν, βάςει των ωσ άνω νζων απαιτιςεων, όλεσ 

τισ άδειεσ ΑΕΟS και AEOF που ζχουν εκδοκεί ζωσ τισ 30-4-2016. 

 

3. Ραράταςθ τθσ προκεςμίασ για τθ χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ 

 

α) Θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι λαμβάνει απόφαςθ για τθ χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ ι 

τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ το αργότερο εντόσ 120 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ.  

 

β) Θ ανωτζρω προκεςμία του ςθμείου (α) μπορεί να παρατακεί το πολφ κατά 60 θμζρεσ, ςε 

περίπτωςθ που θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι δεν είναι ςε κζςθ να τθριςει τθν προκεςμία 

για τθ λιψθ απόφαςθσ. Για τθν παράταςθ αυτι, θ εν λόγω Αρχι ενθμερϊνει ςχετικά τον 
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αιτοφντα πριν από τθ λιξθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ, αναφζροντασ τουσ λόγουσ και τθν 

περαιτζρω χρονικι περίοδο που κεωρεί αναγκαία για να λάβει απόφαςθ. 

 

γ) Εάν μετά τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ, θ αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι 

κεωρεί ότι είναι απαραίτθτο να ηθτιςει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ από τον αιτοφντα 

προκειμζνου να καταλιξει ςτθν απόφαςι τθσ, ορίηει προκεςμία που δεν υπερβαίνει τισ 30 

θμζρεσ για τθν παροχι των εν λόγω πλθροφοριϊν από τον αιτοφντα. Θ προκεςμία για τθ 

λιψθ απόφαςθσ που ορίηεται ςτο άρκρο 22 παράγραφοσ 3 του κϊδικα παρατείνεται κατά 

τθν ίδια περίοδο. Ο αιτϊν ενθμερϊνεται για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ λιψθσ 

απόφαςθσ. 

 

δ) Σε περίπτωςθ εφαρμογισ του δικαιϊματοσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ, ο αιτϊν μπορεί να 

εκφράςει τθν άποψι του προτοφ λθφκεί απόφαςθ θ οποία κα τον επθρζαηε αρνθτικά, 

εντόσ 30 θμερϊν. Αντίςτοιχα, θ προκεςμία για τθ λιψθ απόφαςθσ που ορίηεται ςτο άρκρο 

22 παράγραφοσ 3 του ΕΤΚ παρατείνεται κατά 30 θμζρεσ. Ο αιτϊν ενθμερϊνεται για τθν 

παράταςθ. 

 

ε) Εάν θ αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι Αρχι ζχει παρατείνει τθν περίοδο 

διαβοφλευςθσ άλλθσ τελωνειακισ Αρχισ, θ προκεςμία για τθ λιψθ απόφαςθσ 

παρατείνεται εξίςου με τθν παράταςθ τθσ περιόδου διαβοφλευςθσ. Ο αιτϊν ενθμερϊνεται 

για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ λιψθσ απόφαςθσ. 

 

ςτ) Εάν υπάρχουν ςοβαρζσ υπόνοιεσ παραβίαςθσ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και οι 

τελωνειακζσ Αρχζσ διενεργοφν ζρευνεσ βάςει των υπονοιϊν αυτϊν, θ προκεςμία για τθ 

λιψθ απόφαςθσ παρατείνεται κατά το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν 

ολοκλιρωςθ των εν λόγω ερευνϊν. Θ παράταςθ αυτι δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ εννζα 

μινεσ. Ο αιτϊν ενθμερϊνεται για τθν παράταςθ εάν αυτό δεν κζτει ςε κίνδυνο τισ ζρευνεσ. 

 

η) Με τθν επιφφλαξθ του ωσ άνω ςθμείου (β), οι τελωνειακζσ Αρχζσ μποροφν να 

παρατείνουν τθν προκεςμία για τθ λιψθ απόφαςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθν τελωνειακι 

νομοκεςία, όταν θ παράταςθ ηθτείται από τον αιτοφντα με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ 

προςαρμογϊν για τθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων και των κριτθρίων. Οι προςαρμογζσ 
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αυτζσ και θ περαιτζρω χρονικι περίοδοσ που είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςι 

τουσ κοινοποιοφνται ςτισ τελωνειακζσ Αρχζσ, οι οποίεσ αποφαςίηουν για τθν παράταςθ. 

 

Το χρονοδιάγραμμα τθσ όλθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ παρατίκεται 

ςχθματικά ςτο Μζροσ 3 του νζου κειμζνου των κατευκυντθρίων οδθγιϊν ΑΕΟ, ςτθν 

παράγραφο 3.IV.5. 

 

Γ. Διαβοφλευςη μεταξφ των αρμοδίων τελωνειακών Αρχών των ΚΜ – Προθεςμίεσ 

  

1. Θ αρμόδια εκνικι τελωνειακι Αρχι κοινοποιεί ςτισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ των 

άλλων ΚΜ τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ, τθν ζκδοςθ άδειασ ΑΕΟ, κακϊσ και τθν τροποποίθςθ, 

αναςτολι, ακφρωςθ και ανάκλθςθ εκδοκείςασ άδειασ ΑΕΟ, μζςω του ενωςιακοφ 

θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων (EOS), το αργότερο εντόσ 7 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία αποδοχισ, ζκδοςθσ, τροποποίθςθσ, 

αναςτολισ, ακφρωςθσ και ανάκλθςθσ αντίςτοιχα. 

 

2. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι Αρχι 

προτίκεται να προβεί ςε διαβοφλευςθ με τελωνειακι Αρχι άλλου ενδιαφερόμενου 

κράτουσ μζλουσ ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ των απαραίτθτων προχποκζςεων και κριτθρίων 

για τθ λιψθ ευνοϊκισ απόφαςθσ, θ εν λόγω διαβοφλευςθ πραγματοποιείται εντόσ 80 

θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία θ αρμόδια για τθ λιψθ τθσ 

απόφαςθσ τελωνειακι Αρχι κοινοποιεί τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ και κριτιρια που 

πρζπει να εξεταςτοφν από τθν τελωνειακι Αρχι τθσ οποίασ ηθτείται θ γνϊμθ. Εάν θ 

τελωνειακι Αρχι τθσ οποίασ ηθτικθκε θ γνϊμθ δεν απαντιςει εντόσ τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ, οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια για τα οποία πραγματοποιικθκε θ 

διαβοφλευςθ κεωρείται ότι πλθροφνται. 

 

Θ προβλεπόμενθ προκεςμία των 80 θμερϊν για τθ διαβοφλευςθ είναι δυνατό να 

παρατακεί από τθν αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι Αρχι ςε οποιαδιποτε 

από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 

α) όταν, λόγω τθσ φφςθσ των ελζγχων που πρόκειται να διεξαχκοφν, θ τελωνειακι 

Αρχι τθσ οποίασ ηθτικθκε θ γνϊμθ ηθτεί περιςςότερο χρόνο 
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β) όταν ο αιτϊν προβεί ςε αλλαγζσ προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ 

των προχποκζςεων και κριτθρίων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 και τισ 

κοινοποιεί ςτθν αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι Αρχι, θ οποία 

ενθμερϊνει τθν τελωνειακι Αρχι τθσ οποίασ ηθτικθκε θ γνϊμθ. 

 

Τζλοσ, θ ωσ άνω διαδικαςία διαβοφλευςθσ κακίςταται υποχρεωτικι όταν: 

 

α) θ αίτθςθ για τθν ιδιότθτα AEO υποβάλλεται, ςφμφωνα με το άρκρο 12 

παράγραφοσ 1 του κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446, ςτθν 

τελωνειακι Αρχι του τόπου όπου τθροφνται ι είναι προςβάςιμεσ οι κφριεσ 

λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του αιτοφντοσ για τελωνειακοφσ ςκοποφσ 

β) θ αίτθςθ για τθν ιδιότθτα AEO υποβάλλεται, ςφμφωνα με το άρκρο 27 του κατ’ 

εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446, ςτισ τελωνειακζσ Αρχζσ του κράτουσ 

μζλουσ όπου ο αιτϊν ζχει μόνιμθ επιχειρθματικι εγκατάςταςθ και όπου τθροφνται 

ι είναι προςβάςιμεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ γενικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

εφοδιαςτικισ του διαχείριςθσ εντόσ τθσ Ζνωςθσ 

γ) μζροσ των καταχωρίςεων και των εγγράφων που ςχετίηονται με τθν αίτθςθ για 

τθν ιδιότθτα AEO τθρείται ςε κράτοσ μζλοσ διαφορετικό από το κράτοσ μζλοσ τθσ 

αρμόδιασ για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακισ αρχισ 

δ) ο αιτϊν για τθν ιδιότθτα AEO διατθρεί αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ ι αςκεί 

άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τελωνειακζσ ςυναλλαγζσ ςε κράτοσ μζλοσ 

διαφορετικό από το κράτοσ μζλοσ τθσ αρμόδιασ τελωνειακισ αρχισ. 

 

3. Ανεξάρτθτα από τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ, εάν τελωνειακι Αρχι 

άλλου κράτουσ μζλουσ διακζτει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ AEO, 

κοινοποιεί τισ εν λόγω πλθροφορίεσ ςτθν αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι Αρχι 

εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ μζςω του EOS.  

 

Δ. Διαχείριςη των αδειών ΑΕΟ 

 

Οι εκδοκείςεσ άδειεσ ΑΕΟ υπόκεινται, κατά περίπτωςθ, ςε παρακολοφκθςθ, επανεξζταςθ, 

αναςτολι, ακφρωςθ, ανάκλθςθ και τροποποίθςθ: 
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1. Ραρακολοφκθςθ 

 

α) Οι τελωνειακζσ Αρχζσ των κρατϊν μελϊν ενθμερϊνουν αμελλθτί τθν αρμόδια 

τελωνειακι Αρχι για κάκε παράγοντα που ανακφπτει μετά τθ χοριγθςθ τθσ 

ιδιότθτασ του AEO, ο οποίοσ ενδζχεται να ζχει επιπτϊςεισ ςτθ διατιρθςθ ι ςτο 

περιεχόμενό τθσ.  

β) Θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι κακιςτά διακζςιμεσ όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

που διακζτει ςτισ τελωνειακζσ Αρχζσ των λοιπϊν κρατϊν μελϊν ςτα οποία ο AEO 

αςκεί δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τελωνειακζσ ςυναλλαγζσ. 

γ) Σε περίπτωςθ που θ τελωνειακι Αρχι ανακαλεί ευνοϊκι απόφαςθ που ζχει 

λθφκεί με βάςθ τθν ιδιότθτα AEO, ενθμερϊνει ςχετικά τθν τελωνειακι Αρχι που 

ενζκρινε τθν ιδιότθτα. 

 

2. Επανεξζταςθ 

 

Θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι επανεξετάηει ςχετικι απόφαςι τθσ ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ : 

 

α) όταν υπάρχουν αλλαγζσ ςτθ ςχετικι ενωςιακι νομοκεςία που επθρεάηουν τθν 

απόφαςθ, 

β) όταν αυτό απαιτείται, λόγω τθσ διενεργοφμενθσ παρακολοφκθςθσ, 

γ) όταν αυτό απαιτείται, κατόπιν ενθμζρωςισ τθσ από τον κάτοχο τθσ άδειασ, βάςει 

του άρκρου 23, παράγραφοσ 2 του ΕΤΚ. 

 

Θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι, γνωςτοποιεί το αποτζλεςμα τθσ επανεξζταςθσ που 

διενιργθςε ςτον κάτοχο τθσ άδειασ. 

 

3. Αναςτολι 

 

Θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι προβαίνει ςε αναςτολι ςχετικισ απόφαςισ τθσ, αντί τθσ 

ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι τροποποίθςισ, όταν :  
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α) κεωρεί ότι ενδεχομζνωσ υπάρχουν επαρκείσ λόγοι για τθν ακφρωςθ, τθν 

ανάκλθςθ ι τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ, αλλά δε διακζτει ακόμθ όλα τα 

ςτοιχεία που απαιτοφνται για να αποφαςίςει επί τθσ ακφρωςθσ, τθσ ανάκλθςθσ ι 

τθσ τροποποίθςθσ·  

 

Θ διάρκεια τθσ αναςτολισ αντιςτοιχεί ςτθ χρονικι περίοδο που απαιτείται, 

προκειμζνου να κακοριςκεί το κατά πόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ ακφρωςθσ, 

ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβεί τισ 30 

θμζρεσ. 

 

Εάν κατά τθν περίοδο αναςτολισ απόφαςθσ, θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι 

προτίκεται να ακυρϊςει, να ανακαλζςει ι να τροποποιιςει τθν απόφαςι τθσ, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 23 παράγραφοσ 3, 27 ι 28 του ΕΤΚ, θ διάρκεια τθσ 

αναςτολισ, , παρατείνεται, κατά περίπτωςθ, μζχρισ ότου τεκεί ςε ιςχφ θ απόφαςθ 

ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι τθσ τροποποίθςθσ. 

 

Θ αναςτολι περατϊνεται κατά τθ λιξθ τθσ περιόδου αναςτολισ, εκτόσ εάν πριν από 

τθ λιξθ τθσ εν λόγω περιόδου διαπιςτωκεί ότι δεν υφίςτανται λόγοι ακφρωςθσ, 

ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 23 παράγραφοσ 

3, 27 ι 28 του ΕΤΚ, οπότε θ αναςτολι περατϊνεται κατά τθν θμερομθνία άρςθσ  

 

 

β) κεωρεί ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν εν λόγω απόφαςθ ι ότι ο 

κάτοχοσ τθσ άδειασ δε ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται βάςει 

αυτισ, και κρίνει ςκόπιμθ τθν παροχι ςε αυτόν χρονικοφ περικωρίου για τθν λιψθ 

μζτρων, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων ι τθ 

ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ  

 

γ) ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ΑΕΟ ηθτά τθν εν λόγω αναςτολι διότι δεν μπορεί 

προςωρινά να εκπλθρϊςει τισ προχποκζςεισ που τίκενται για τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ ι να ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται βάςει τθσ 

απόφαςθσ αυτισ.  
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Στισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα ανωτζρω ςθμεία β) και γ), ο κάτοχοσ τθσ 

άδειασ κοινοποιεί ςτθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι τα μζτρα που κα λάβει 

προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων ι τθ ςυμμόρφωςθ με 

τισ υποχρεϊςεισ, κακϊσ και το χρόνο που χρειάηεται για τθ λιψθ των μζτρων 

αυτϊν. 

 

Θ διάρκεια τθσ αναςτολισ τθσ απόφαςθσ αντιςτοιχεί ςτθ χρονικι περίοδο που 

προςδιορίηεται ανωτζρω και μπορεί να παρατακεί, κατά περίπτωςθ, κατόπιν 

αιτιματοσ του κατόχου τθσ άδειασ.  

 

Θ διάρκεια τθσ αναςτολισ τθσ απόφαςθσ δφναται να παρατακεί περαιτζρω κατά τθ 

χρονικι περίοδο που χρειάηεται θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι για να επαλθκεφςει 

ότι τα μζτρα που ζλαβε ο ΑΕΟ διαςφαλίηουν τθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων ι 

τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςει τουσ. Θ παράταςθ αυτι δεν υπερβαίνει τισ 30 

θμζρεσ . 

 

Θ αναςτολι απόφαςθσ περατϊνεται κατά τθ λιξθ τθσ περιόδου αναςτολισ, εκτόσ 

εάν πριν από τθ λιξθ τθσ εν λόγω περιόδου : 

 

- θ αναςταλείςα απόφαςθ ακυρϊνεται, ανακαλείται ι τροποποιείται, οπότε 

θ αναςτολι περατϊνεται κατά τθν θμερομθνία ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι 

τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ι 

 

- ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ζχει λάβει, ςε βακμό που να ικανοποιεί τθν αρμόδια 

για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι Αρχι, τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 

εκπλιρωςθ των προχποκζςεων που ορίηονται ςτθν απόφαςθ ι για τθ 

ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται βάςει τθσ απόφαςθσ 

αυτισ, οπότε θ αναςτολι περατϊνεται κατά τθν θμερομθνία άρςθσ. Εάν ο 

ΑΕΟ δε λάβει, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, τα απαραίτθτα μζτρα 

για τθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων που ορίηονται για τθν απόφαςθ ι δε 

ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται βάςει τθσ απόφαςθσ 

αυτισ, θ άδεια ΑΕΟ ανακαλείται από τθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι.  
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Θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι  ενθμερϊνει τον κάτοχο τθσ άδειασ για το πζρασ τθσ 

αναςτολισ. 

 

Νομικά αποτελζςματα αναςτολισ: 

 

α) Πταν αναςτζλλεται άδεια AEO λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ με οποιοδιποτε από τα 

κριτιρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 39 του κϊδικα, κάκε απόφαςθ που ζχει 

λθφκεί ςχετικά με τον εν λόγω AEO και θ οποία βαςίηεται ςτθν άδεια AEO εν γζνει ι 

ςε οποιοδιποτε από τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια που οδιγθςαν ςτθν αναςτολι τθσ 

άδειασ AEO αναςτζλλεται από τθν τελωνειακι Αρχι που τθν ζλαβε. 

β) Θ αναςτολι απόφαςθσ που αφορά τθν εφαρμογι τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ 

και θ οποία ελιφκθ αναφορικά με AEO δεν οδθγεί αυτόματα ςτθν αναςτολι τθσ 

άδειασ AEO. 

γ) Πταν το ίδιο πρόςωπο είναι κάτοχοσ άδειασ AEOC και AEOS (και ωσ εκ τοφτου, 

ζχει εκδοκεί ςτο όνομά του μία ςυνδυαςμζνθ άδεια τφπου AEOF) και θ αρμόδια 

τελωνειακι Αρχι λάβει απόφαςθ για αναςτολι λόγω μθ τιρθςθσ των 

προχποκζςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο (δ) του ΕΤΚ (περί 

πρακτικϊν κριτθρίων επάρκειασ και επαγγελματικϊν προςόντων), θ άδεια AEOC 

αναςτζλλεται ι ανακαλείται αντίςτοιχα, ενϊ θ άδεια AEOS παραμζνει ςε ιςχφ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι αναςτζλλει τθ ςυνδυαςμζνθ άδεια 

τφπου AEOF και εκδίδει νζα άδεια τφπου AEOS, χωρίσ προθγοφμενθ αίτθςθ του 

εγκεκριμζνου  οικονομικοφ φορζα. 

δ) Πταν το ίδιο πρόςωπο είναι κάτοχοσ άδειασ AEOC και AEOS (και ωσ εκ τοφτου, 

ζχει εκδοκεί ςτο όνομά του μία ςυνδυαςμζνθ άδεια τφπου AEOF) και θ αρμόδια 

τελωνειακι Αρχι λάβει απόφαςθ για αναςτολι λόγω μθ τιρθςθσ των 

προχποκζςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο (ε) του ΕΤΚ (περί 

αςφάλειασ και προςταςίασ), θ άδεια AEOS αναςτζλλεται ι ανακαλείται αντίςτοιχα, 

ενϊ θ άδεια AEOC παραμζνει ςε ιςχφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια τελωνειακι 

Αρχι αναςτζλλει τθ ςυνδυαςμζνθ άδεια τφπου AEOF και εκδίδει νζα άδεια τφπου 

AEOC, χωρίσ προθγοφμενθ αίτθςθ του εγκεκριμζνου  οικονομικοφ φορζα. 
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4. Ακφρωςθ 

 

Θ απόφαςθ ακυρϊνεται όταν πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκοι όροι: 

 

α) Θ απόφαςθ ελιφκθ βάςει ανακριβϊν ι ελλιπϊν πλθροφοριϊν, 

β) Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ΑΕΟ γνϊριηε ι όφειλε ευλόγωσ να γνωρίηει ότι τα ςτοιχεία 

αυτά ιταν ανακριβι ι ελλιπι, 

γ) Εάν οι πλθροφορίεσ ιταν ορκζσ και πλιρεισ, θ απόφαςθ κα ιταν διαφορετικι. 

 

Θ ακφρωςθ τθσ απόφαςθσ ανακοινϊνεται ςτο δικαιοφχο αυτισ και ιςχφει από τθν 

θμερομθνία κατά τθν οποία τίκεται ςε εφαρμογι θ αρχικι απόφαςθ. 

 

5. Ανάκλθςθ και τροποποίθςθ 

 

Εκδοκείςα άδεια ΑΕΟ ανακαλείται ι τροποποιείται, επιπροςκζτωσ των περιπτϊςεων οι 

οποίεσ οδθγοφν ςε ακφρωςθ ευνοϊκισ απόφαςθσ: 

 

α) όταν ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ όρουσ λιψθσ τθσ απόφαςθσ δεν επλθροφντο 

ι δεν πλθροφνται πλζον, ι 

β) όταν  ηθτθκεί από τον ίδιο τον κάτοχο τθσ άδειασ  

 

Θ ανάκλθςθ ι θ τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανακοινϊνεται ςτο δικαιοφχο αυτισ και 

παράγει αποτελζςματα από τθν θμερομθνία από τθν οποία ο δικαιοφχοσ λαμβάνει ι 

κεωρείται ότι λαμβάνει γνϊςθ αυτισ. 

  

Εντοφτοισ, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και εφόςον το απαιτεί θ προςταςία των νομίμων 

ςυμφερόντων του κατόχου τθσ άδειασ, θ θμερομθνία από τθν οποία αρχίηει να παράγει 

αποτελζςματα θ ανάκλθςθ ι θ τροποποίθςθ μπορεί να μετατίκεται ζωσ ζνα ζτοσ. Θ εν 

λόγω θμερομθνία αναγράφεται ςτθν απόφαςθ ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ. 
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Νομικά αποτελζςματα ανάκλθςθσ: 

α) Θ ανάκλθςθ τθσ άδειασ AEO δεν επθρεάηει οποιαδιποτε ευνοϊκι απόφαςθ που 

ζχει ιδθ λθφκεί ςε ςχζςθ με το ίδιο πρόςωπο, εκτόσ εάν θ ιδιότθτα AEO 

αποτελοφςε προχπόκεςθ για τθν εν λόγω ευνοϊκι απόφαςθ ι θ απόφαςθ 

βαςίςτθκε ςε κριτιριο του άρκρου 39 του ΕΤΚ, το οποίο πλζον δεν ικανοποιείται. 

β) Θ ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ ευνοϊκισ απόφαςθσ που ζχει ιδθ λθφκεί αναφορικά 

με τον κάτοχο τθσ άδειασ δεν επθρεάηει αυτόματα τθν άδεια AEO του εν λόγω 

προςϊπου. 

γ) Πταν το ίδιο πρόςωπο είναι κάτοχοσ άδειασ AEOC και AEOS (και ωσ εκ τοφτου, 

ζχει εκδοκεί ςτο όνομά του μία ςυνδυαςμζνθ άδεια τφπου AEOF) και θ αρμόδια 

τελωνειακι Αρχι λάβει απόφαςθ για ανάκλθςθ λόγω μθ τιρθςθσ των 

προχποκζςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο (δ) του ΕΤΚ (περί 

πρακτικϊν κριτθρίων επάρκειασ και επαγγελματικϊν προςόντων), θ άδεια AEOC 

αναςτζλλεται ι ανακαλείται αντίςτοιχα, ενϊ θ άδεια AEOS παραμζνει ςε ιςχφ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι ανακαλεί τθ ςυνδυαςμζνθ άδεια 

τφπου AEOF και εκδίδει νζα άδεια τφπου AEOS, χωρίσ προθγοφμενθ αίτθςθ του 

εγκεκριμζνου  οικονομικοφ φορζα. 

δ) Πταν το ίδιο πρόςωπο είναι κάτοχοσ άδειασ AEOC και AEOS (και ωσ εκ τοφτου, 

ζχει εκδοκεί ςτο όνομά του μία ςυνδυαςμζνθ άδεια τφπου AEOF) και θ αρμόδια 

τελωνειακι Αρχι λάβει απόφαςθ για ανάκλθςθ λόγω μθ τιρθςθσ των 

προχποκζςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο (ε) του ΕΤΚ (περί 

αςφάλειασ και προςταςίασ), θ άδεια AEOS αναςτζλλεται ι ανακαλείται αντίςτοιχα, 

ενϊ θ άδεια AEOC παραμζνει ςε ιςχφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια τελωνειακι 

Αρχι ανακαλεί τθ ςυνδυαςμζνθ άδεια τφπου AEOF και εκδίδει νζα άδεια τφπου 

AEOC, χωρίσ προθγοφμενθ αίτθςθ του εγκεκριμζνου  οικονομικοφ φορζα. 

 

 

Κατόπιν των ανωτζρω, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ παρακαλοφνται όπωσ προβοφν 

ςτθν επανεξζταςθ/επαναξιολόγθςθ των ζωσ τισ 30-4-2016 εκδοκειςϊν αδειϊν ΑΕΟ ωσ προσ τισ 

νζεσ απαιτιςεισ που ειςάγουν οι ενωςιακζσ διατάξεισ από 1-5-2016 ςτο πλαίςιο χοριγθςθσ τθσ 

ιδιότθτασ ΑΕΟ, κατά τα ανωτζρω. Η εν λόγω διαδικαςία επαναξιολόγηςησ θα πρζπει να ζχει 

ολοκληρωθεί ζωσ την 1η Μαΐου 2019. 
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Όςον αφορά ςτισ αιτιςεισ οι οποίεσ τθν 1-5-2016 βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ εξζταςθσ των 

κριτθρίων, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ οφείλουν να εντάξουν τθν εξζταςθ των νζων 

απαιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ τρζχουςασ ελεγκτικισ διαδικαςίασ και κατόπιν τησ ολοκλήρωςήσ τησ 

να προβοφν ςτθ λιψθ απόφαςθσ. Για τισ δε αιτιςεισ που υποβάλλονται μετά τθν 30-4-2016, 

εφαρμόηονται πλιρωσ οι διατάξεισ του ΕΤΚ και των εφαρμοςτικϊν του διατάξεων, με τθν 

επιφφλαξθ των μεταβατικϊν διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 2016/341. 

 

Ρροσ κακοδιγθςθ και διευκόλυνςθ τόςο των τελωνειακϊν Αρχϊν όςο και των οικονομικϊν 

φορζων, το νζο κείμενο των κατευκυντθρίων οδθγιϊν ΑΕΟ περιγράφει αναλυτικά όλθ τθ 

διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ, ενϊ παρζχει και λεπτομερείσ οδθγίεσ για τον ζλεγχο των 

κριτθρίων. Επιπλζον, περιλαμβάνει και τα ακόλουκα παραρτιματα: 

 

Ραράρτθμα 1:  Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ και επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του 

Ραράρτθμα 2:  Απειλζσ, κίνδυνοι και πικανζσ λφςεισ, ανά κριτιριο 

Ραράρτθμα 3:  Διλωςθ αςφάλειασ 

Ραράρτθμα 4: Ραραδείγματα πλθροφοριϊν επί τροποποιιςεων, για τισ οποίεσ ο κάτοχοσ 

άδειασ ΑΕΟ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα τθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι. 

 

Το εν λόγω κείμενο είναι διακζςιμο – προσ το παρόν μόνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα – ςτον ιςτοχϊρο 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Φορολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, υπό τθ διαδρομι: 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_en.pdf 

 

Τζλοσ, οι ρυκμίςεισ και οι λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ, τθσ 

διαχείριςθσ των αδειϊν ΑΕΟ, κακϊσ και των ςχετικϊν υποχρεϊςεων τόςο των αρμοδίων 

τελωνειακϊν Αρχϊν όςο και των οικονομικϊν φορζων ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω διαδικαςίασ, όπωσ 

αυτζσ κακορίηονται ςτισ ανωτζρω (β) και (γ) ςχετικζσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν ςτο βακμό που 

δεν επθρεάηονται/τροποποιοφνται από τισ ενωςιακζσ διατάξεισ που τίκενται ςε ιςχφ τθν 1θ Μαΐου 

2016 και από τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα.  

 
Ακριβζσ αντίγραφο                          Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ  
του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Διοίκθςθσ                     

                             ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_en.pdf
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 
 
Α.  ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ    
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ  
2. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
 
Β.  ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ       

1. Υπουργείο  Οικονομικϊν  
1.1 Πλα τα Τελωνεία τθσ χϊρασ (μζςω των Τελωνειακϊν Ρεριφερειϊν τουσ) 
1.2 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ – Γραφείο κ. Γεν. 
Γραμματζα 
1.3 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων – Γενικι Δ/νςθ Υποδομϊν & Υπθρεςιϊν 
Ρλθροφορικισ - Επικοινωνιϊν 
1.4 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
1.5 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
1.6 Δ/νςθ  Νομικισ Υποςτιριξθσ ΓΓΔΕ 
1.7 ΣΔΟΕ  (Κ.Υ. & Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ αυτοφ)  
1.8 Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Αν. Τςόχα 16, 11521 Ακινα) 

2. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν 18510 Ρειραιάσ) 
3. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) 
4. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) 
5. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Τςιμιςκι 29, 54624 Θες/νίκθ) 
6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Λουδοβίκου 1 – Ρλ. Οδθςςοφ, 18531 Ρειραιάσ) 
7. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (Καποδιςτρίου 24, 

10682 Ακινα) 
8. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (Μθτροπόλεωσ 42, 10563 Ακινα) 
9. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 18,  10671 Ακινα) 
10. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Αριςτοτζλουσ 27, 54624 Θεςςαλονίκθ) 
11. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Καραΐςκου 111, 18532 Ρειραιάσ) 
12. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Ρειραιάσ) 
13. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιϊσ (Τςαμαδοφ 38, 18531 Ρειραιάσ) 
14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Κουντουριϊτου 13,  54625 Θες/νίκθ)   
15. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β. (Ξενοφϊντοσ 5, 10557 Ακινα) 
16. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (Αμερικισ 10,  10671 Ακινα) 
17. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκθ) 
18. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4, 38221 Βόλοσ) 
19. Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Μ.Αντφπα 2, 41222 Λάριςα) 
20. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (Αγ. Σοφίασ 21 & Κόνδρου 3, Ν. Ψυχικό) 
21. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων (Ρλ. Θεάτρου 24, 10552 Ακινα) 
22. Incofruit - Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ, Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικϊν και Χυμϊν 

(Βαςιλζωσ Ραφλου 82, Βοφλα) 
23. ΟΦΑΕ-Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ρατθςίων 351, 11141 Ακινα) 
24. Ρανελλινιο Συνδικάτο Χερςαίων Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν (Ρ.Σ.Χ.Ε.Μ.) (Ρειραιϊσ 4, 10431 Ακινα) 
25. Σφνδεςμοσ Διεκνϊν Διαμεταφορζων Ελλάδοσ (Συγγροφ 137, 11721  Ν.Σμφρνθ) 
26. Διεκνισ Ναυτικι Ζνωςθ (Κολοκοτρϊνθ 99, 18535 Ρειραιάσ) 
27. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (Ακτι Μιαοφλθ 85, 18538 Ρειραιάσ) 
28. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων (Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 18535 Ρειραιάσ) 
29. Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Θες/κθσ (Βενιηζλου 4, 54624 Θες/κθ) 
30. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων (Λουδοβίκου 1, 18531 Ρειραιάσ) 
31. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιά ΟΛΡ (Ακτι Μιαοφλθ 10, 18538 Ρειραιάσ) 
32. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θες/νίκθσ ΟΛΘ (Λιμάνι Θες/νίκθσ, 54000 Θες/νίκθ) 
33. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου ΟΛΘ ( Λιμάνι Θράκλειο Κριτθσ) 
34. ΣΕΡ ΑΕ – Στακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Ρειραιά ΑΕ (ΣΕΜΡΟ Ν.Ικόνιο, 18863 Ρζραμα) 
35. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Μθτροπόλεωσ 12-14, 10562 Ακινα) 

ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΨ8



 24 

36. Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν ΑΕ (23ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ακθνϊν-Λαμίασ 14565 Αγ. Στζφανοσ Αττικισ)   
37. Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. (19004 Σπάτα) 
38. Skyserv Handling Services (Δ.Α.Α., κτίριο 23, Τ.Κ. 19019 Σπάτα) 
39. Goldair Handling (19004 Σπάτα) 
40. EAT Cargo Terminal 4 (19004 Σπάτα) 
41. Swissport – Freight Plus Hellas (19004 Σπάτα) 
42. UPS Greece (19004 Σπάτα) 
43. ΤΝΤ Greece (19004 Σπάτα) 
44. FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 Σπάτα) 
45. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 Σπάτα)  
46. Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528 Ιλίςια) 
47. Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Αμερικισ 10, 10671 Ακινα) 
48. Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε. (Χειμάρρασ 8Α, 15125 Μαροφςι) 
49. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

α) ΔΙΥΛΙΣΤΘΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α, 15124 Μαροφςι) 

50. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδασ (Ακαδθμίασ 7 10671 Ακινα) 
51. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εξαγωγζων (Κρατίνου 11, 10552 Ακινα) 
52. Σφνδεςμοσ Ελλινων Εξαγωγζων Νωπϊν Γεωργικϊν Ρροϊόντων (Σοφοκλζουσ 7-9 105 59 Ακινα) 
53. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Β. Ελλάδασ (Ρλ. Μοριχόβου 1 Θες/κθ ) 
54. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Κριτθσ (Λ. Δθμοκρατίασ 20 & Γ. Ραπανδρζου 71306 Θράκλειο Κριτθσ) 
55. Σφνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΣΕΟ) (Νίκθσ 34, 10557 Ακινα) 
56. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ροτϊν (ΣΕΑΟΡ) (Μ. Αντφπα 86-88 16346 Θλιοφπολθ) 
57. Ζνωςθσ Επιχειριςεων Οιν/δϊν Ροτϊν (Κωνςταντινουπόλεωσ 6 16452 Αργυροφπολθ) 
58. Σφνδεςμοσ Μικρϊν Ανεξάρτθτων Ηυκοποιϊν Ελλάδοσ (Σ.Μ.Α.Η.Ε) (Λεωφ. Σπατϊν 187 15351 Ραλλινθ) 
59. Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Αμπζλου & Οίνου  (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) (Μαρίνου Αντφπα 86-88 16346 
Θλιοφπολθ 
 

 
Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

 
1.  Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν κου. Τ. Αλεξιάδθ  
2.  Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων κου. Γ. Ριτςιλι 
3.  Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ Τελωνείων και ΕΦΚ κασ. Ε. Γιαλοφρθ 
4.  Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων 
5.  Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΓΓΔΕ- Τμιμα Γ’ Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν 
6.  Δ/νςεισ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α., Δαςμολογικϊν Θεμάτων και Τελωνειακϊν 
Οικονομικϊν Κακεςτϊτων, Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων, Θλεκτρονικοφ Τελωνείου, 
Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
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