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ΕΝΝΟΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ – ΟΦΕΛΗ ΚΑΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΔΕΙΑ 

Άρκρο 38 UCC 

Αίτθςθ και χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ 

1.   Οικονομικόσ φορζασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ 
τθσ Ζνωςθσ και πλθροί τα κριτιρια του άρκρου 39 μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για 
τθν ιδιότθτα του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα. 

Οι τελωνειακζσ αρχζσ, εάν χρειαςτεί μετά από διαβουλεφςεισ με άλλεσ αρμόδιεσ 
αρχζσ, χορθγοφν τθν εν λόγω ιδιότθτα, που υπόκειται ςε παρακολοφκθςθ. 

2.   Η ιδιότθτα του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςυνίςταται ςτα ακόλουκα είδθ 
πιςτοποιθτικοφ: 

α) αυτό του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα με πιςτοποιθτικό ωσ προσ τισ 
τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ, το οποίο παρζχει ςτον κάτοχό του τθ δυνατότθτα να 
απολαφει οριςμζνων απλουςτεφςεων ςφμφωνα με τθν τελωνειακι νομοκεςία 

β) αυτό του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα με πιςτοποιθτικό ωσ προσ τθν 
αςφάλεια και τθν προςταςία, το οποίο παρζχει ςτον κάτοχό του διευκολφνςεισ που 
αφοροφν τθν αςφάλεια και τθν προςταςία. 

Άρκρο 23-DA-AEO (Διευκολφνςεισ αναφορικά με διαςαφιςεισ πριν από τθν 
αναχϊρθςθ), βάςει τθσ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 40 UCC. 

1.  Όταν οικονομικόσ φορζασ εγκεκριμζνοσ με πιςτοποιθτικό ωσ προσ τθν 
αςφάλεια και τθν προςταςία (AEOS), όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 38 
παράγραφοσ 2 ςτοιχείο β) του κϊδικα υποβάλλει, για λογαριαςμό του, 
διαςάφθςθ πριν από τθν αναχϊρθςθ υπό τθ μορφι τελωνειακισ 
διαςάφθςθσ ι διαςάφθςθσ επανεξαγωγισ, δεν απαιτοφνται ςτοιχεία άλλα 
πλθν εκείνων που δθλϊνονται ςτισ εν λόγω διαςαφιςεισ. 

2.  Όταν ζνασ AEOS υποβάλλει, για λογαριαςμό άλλου προςϊπου που είναι 
επίςθσ AEOS, διαςάφθςθ πριν από τθν αναχϊρθςθ υπό τθ μορφι 
τελωνειακισ διαςάφθςθσ ι διαςάφθςθσ επανεξαγωγισ, δεν απαιτοφνται 
ςτοιχεία άλλα πλθν εκείνων που δθλϊνονται ςτισ εν λόγω διαςαφιςεισ. 

3.   Είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ κατοχι και των δφο ειδϊν πιςτοποιθτικϊν που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2. 

33-IA-AEO (Συνδυαςμόσ και των δφο ειδϊν αδειϊν): 

Σε περίπτωςθ που ο αιτϊν δικαιοφται τθ χοριγθςθ τόςο άδειασ AEOC όςο 
και άδειασ AEOS, θ αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι 
εκδίδει μία ςυνδυαςμζνθ άδεια. 



4.   Η ιδιότθτα του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα αναγνωρίηεται, υπό τουσ 
όρουσ των άρκρων 39, 40 και 41, από τισ τελωνειακζσ αρχζσ όλων των κρατϊν 
μελϊν. 

5.   Οι τελωνειακζσ αρχζσ, εφόςον αναγνωρίςουν τθν ιδιότθτα του εγκεκριμζνου 
οικονομικοφ φορζα με πιςτοποιθτικό ωσ προσ τισ τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ και 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι όροι για ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ 
απλοφςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν τελωνειακι νομοκεςία, παρζχουν τθν άδεια 
ςτον οικονομικό φορζα να επωφελθκεί από τθν απλοφςτευςθ. Οι τελωνειακζσ 
αρχζσ δεν επανεξετάηουν τα κριτιρια που ζχουν ιδθ εξεταςτεί κατά τθ χοριγθςθ 
τθσ ιδιότθτασ του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα. 

6.   Ο εγκεκριμζνοσ οικονομικόσ φορζασ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2 
απολαφει ευνοϊκότερθσ μεταχείριςθσ από τουσ λοιποφσ οικονομικοφσ φορείσ όςον 
αφορά τουσ τελωνειακοφσ ελζγχουσ, ςφμφωνα με το είδοσ του πιςτοποιθτικοφ που 
του ζχει χορθγθκεί, υποβαλλόμενοσ, μεταξφ άλλων, ςε λιγότερουσ φυςικοφσ 
ελζγχουσ και ελζγχουσ εγγράφων. 

Άρκρο 24-DA-AEO (Ευνοϊκότερθ μεταχείριςθ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ 
κινδφνων και τον ζλεγχο), βάςει τθσ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 40 
UCC. 

1.  Ο εγκεκριμζνοσ οικονομικόσ φορζασ υπόκειται ςε λιγότερουσ φυςικοφσ 
ελζγχουσ και ελζγχουσ βάςει παραςτατικϊν ςε ςχζςθ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

2.  Όταν ζνασ AEOS ζχει υποβάλει ςυνοπτικι διαςάφθςθ ειςόδου ι, ςτισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 130 του κϊδικα, τελωνειακι 
διαςάφθςθ ι διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ, ι όταν ζνασ AEOS ζχει 
κατακζςει γνωςτοποίθςθ και ζχει παραχωριςει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ 
δικισ του ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ ειςόδου ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 127 παράγραφοσ 8 του κϊδικα, εάν θ αποςτολι του 
φορτίου ζχει επιλεγεί για φυςικό ζλεγχο, το τελωνείο πρϊτθσ ειςόδου που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 127 παράγραφοσ 3 του κϊδικα γνωςτοποιεί το 
γεγονόσ αυτό ςτον εν λόγω AEOS. Η γνωςτοποίθςθ αυτι πραγματοποιείται 
πριν από τθν άφιξθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

Η γνωςτοποίθςθ αυτι κοινοποιείται και ςτον μεταφορζα, εάν διαφζρει από 
τον αναφερόμενο ςτο πρϊτο εδάφιο AEOS, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
μεταφορζασ είναι AEOS και είναι ςυνδεδεμζνοσ με τα θλεκτρονικά 
ςυςτιματα που αφοροφν τισ διαςαφιςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςτο πρϊτο 
εδάφιο. 

Η γνωςτοποίθςθ αυτι δεν κοινοποιείται εάν δφναται να κζςει ςε κίνδυνο 
τουσ ελζγχουσ που πρόκειται να διενεργθκοφν ι τα αποτελζςματά τουσ. 

3.  Όταν ο AEO υποβάλλει διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι 
τελωνειακι διαςάφθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 171 του κϊδικα, εάν θ 
αποςτολι του φορτίου ζχει επιλεγεί για τελωνειακό ζλεγχο, το τελωνείο που 
είναι αρμόδιο για τθ λιψθ τθσ εν λόγω διαςάφθςθσ προςωρινισ 



εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ διαςάφθςθσ γνωςτοποιεί το γεγονόσ αυτό ςτον 
εν λόγω AEO. Η γνωςτοποίθςθ αυτι πραγματοποιείται πριν από τθν 
προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο. 

Η γνωςτοποίθςθ αυτι δεν κοινοποιείται εάν δφναται να κζςει ςε κίνδυνο 
τουσ ελζγχουσ που πρόκειται να διενεργθκοφν ι τα αποτελζςματά τουσ. 

4.  Όταν επιλζγονται για φυςικό ζλεγχο ι ζλεγχο βάςει παραςτατικϊν 
αποςτολζσ φορτίων για τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί διαςάφθςθ από AEO, οι εν 
λόγω ζλεγχοι διενεργοφνται κατά προτεραιότθτα. 

Κατόπιν αιτιματοσ ενόσ AEO, οι ζλεγχοι δφνανται να διενεργθκοφν ςε τόπο 
διαφορετικό από εκείνον όπου πρζπει να προςκομιςτοφν τα εμπορεφματα 
ςτο τελωνείο. 

5.  Οι γνωςτοποιιςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 δεν 
αφοροφν τουσ τελωνειακοφσ ελζγχουσ που αποφαςίςτθκαν βάςει τθσ 
διαςάφθςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ μετά 
τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων. 

Άρκρο 25-DA-AEO (Εξαίρεςθ από τθν ευνοϊκι μεταχείριςθ), βάςει τθσ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 40 UCC. 

Η ευνοϊκότερθ μεταχείριςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 24 δεν ιςχφει για 
τελωνειακοφσ ελζγχουσ που αφοροφν ςυγκεκριμζνα αυξθμζνα επίπεδα 
απειλϊν ι υποχρεϊςεισ ελζγχου που ορίηονται ςε άλλεσ διατάξεισ τθσ 
ενωςιακισ νομοκεςίασ. 

Ωςτόςο, οι τελωνειακζσ αρχζσ διενεργοφν κατά προτεραιότθτα τθν 
απαραίτθτθ επεξεργαςία, τισ διατυπϊςεισ και τουσ ελζγχουσ για αποςτολζσ 
φορτίων για τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί διαςάφθςθ από AEOS. 

7.   Οι τελωνειακζσ αρχζσ χορθγοφν τα πλεονεκτιματα που απορρζουν από τθν 
ιδιότθτα του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςε πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε 
χϊρεσ ι εδάφθ εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ τα οποία πλθροφν τουσ 
όρουσ και ςυμμορφϊνονται με τισ υποχρεϊςεισ που ορίηονται από τθ ςχετικι 
νομοκεςία των εν λόγω χωρϊν ι εδαφϊν, εφόςον οι όροι και οι υποχρεϊςεισ αυτζσ 
αναγνωρίηονται από τθν Ζνωςθ ωσ ιςοδφναμοι με τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ 
που ιςχφουν για τουσ εγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι 
εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. Η χοριγθςθ των πλεονεκτθμάτων 
αυτϊν βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ, εκτόσ αν αποφαςιςτεί άλλωσ από 
τθν Ζνωςθ, και ςτθρίηεται από διεκνι ςυμφωνία ι ενωςιακι ςυμφωνία ςτον τομζα 
τθσ κοινισ εμπορικισ πολιτικισ. 

 



 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
& ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

Άρκρο 39 UCC 

Χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ 

Τα κριτιρια για τθ χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα 
είναι τα εξισ: 

α) θ απουςία ιςτορικοφ ςοβαρισ παράβαςθσ ι επανειλθμμζνων παραβάςεων τθσ 
τελωνειακισ νομοκεςίασ και των φορολογικϊν κανόνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
απουςίασ ιςτορικοφ ςοβαρϊν ποινικϊν αδικθμάτων ςχετιηόμενων με τθν 
οικονομικι δραςτθριότθτα του αιτοφντοσ, 

Άρκρο 24-IA-AEO (Συμμόρφωςθ), βάςει τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν 
αρμοδιοτιτων του άρκρου 41 UCC: 

1.   Εάν ο αιτϊν είναι φυςικό πρόςωπο, το κριτιριο του άρκρου 39 ςτοιχείο 
α) του κϊδικα κεωρείται ότι πλθροφται αν, κατά τα τελευταία τρία ζτθ, ο 
αιτϊν και, κατά περίπτωςθ, ο υπάλλθλοσ που είναι υπεφκυνοσ για τα 
τελωνειακά κζματα του αιτοφντοσ, δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρι παράβαςθ 
ι επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ και φορολογικισ 
νομοκεςίασ και δεν ζχουν καταδικαςκεί για ςοβαρά ποινικά αδικιματα 
ςυνδεόμενα με τθν οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα. 

Εάν ο αιτϊν δεν είναι φυςικό πρόςωπο, το κριτιριο του άρκρου 39 ςτοιχείο 
α) του κϊδικα κεωρείται ότι πλθροφται αν, κατά τα τελευταία τρία ζτθ, 
κανζνα από τα ακόλουκα πρόςωπα δεν ζχει διαπράξει ςοβαρι παράβαςθ ι 
επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ και φορολογικισ νομοκεςίασ 
ι δεν ζχει καταδικαςκεί για ςοβαρά ποινικά αδικιματα ςυνδεόμενα με τθν 
οικονομικι του δραςτθριότθτα: 

α) ο αιτϊν· 
β) το πρόςωπο που διοικεί τον αιτοφντα ι ελζγχει τθ διοίκθςι του· 
γ) ο υπάλλθλοσ που είναι υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα του 
αιτοφντοσ. 

2.   Εντοφτοισ, το κριτιριο του άρκρου 39 ςτοιχείο α) του κϊδικα μπορεί να 
κεωρθκεί ότι πλθροφται ςε περίπτωςθ που θ αρμόδια για τθ λιψθ τθσ 
απόφαςθσ τελωνειακι αρχι κεωρεί ότι θ παράβαςθ είναι ιςςονοσ 
ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με τον αρικμό ι τον όγκο των ςχετικϊν πράξεων και, 
επιπλζον, θ τελωνειακι αρχι δεν διατθρεί αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν καλι 
πίςτθ του αιτοφντοσ. 

3.   Εάν το πρόςωπο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχείο β) είναι 
εγκατεςτθμζνο ι διαμζνει ςε τρίτθ χϊρα, θ αρμόδια για τθ λιψθ τθσ 
απόφαςθσ τελωνειακι αρχι αξιολογεί τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου του 



άρκρου 39 ςτοιχείο α) του κϊδικα με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία και 
πλθροφορίεσ. 

4.   Εάν ζχουν παρζλκει λιγότερα από τρία ζτθ από τθν ζναρξθ 
δραςτθριότθτασ του αιτοφντοσ, θ αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ 
τελωνειακι αρχι αξιολογεί τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου του άρκρου 39 
ςτοιχείο α) του κϊδικα με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ. 

β) θ επίδειξθ από τον αιτοφντα υψθλοφ επιπζδου ελζγχου των δραςτθριοτιτων του 
και τθσ ροισ των εμπορευμάτων μζςω ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ εμπορικϊν και, 
κατά περίπτωςθ, μεταφορικϊν καταχωρίςεων, το οποίο να επιτρζπει τθ διεξαγωγι 
κατάλλθλων τελωνειακϊν ελζγχων, 

Άρκρο 25-IA-AEO (Ικανοποιθτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ των εμπορικϊν και 
μεταφορικϊν καταχωρίςεων), βάςει τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν 
αρμοδιοτιτων του άρκρου 41 UCC: 

1.   Το κριτιριο που ορίηεται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο β) του κϊδικα κεωρείται 
ότι πλθροφται, εάν ικανοποιοφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) ο αιτϊν διατθρεί λογιςτικό ςφςτθμα το οποίο είναι ςφμφωνο με τισ γενικά 
αποδεκτζσ αρχζσ τθσ λογιςτικισ που εφαρμόηονται ςτο κράτοσ μζλοσ όπου 
τθροφνται οι λογιςτικζσ καταχωρίςεισ, διευκολφνει τθ διενζργεια 
τελωνειακϊν λογιςτικϊν ελζγχων και τθρεί ιςτορικό αρχείο δεδομζνων που 
καταγράφει τθ διαδρομι του λογιςτικοφ ελζγχου από τθ ςτιγμι που το 
δεδομζνο καταχωρίηεται ςτο αρχείο· 

β) οι καταχωρίςεισ που τθροφνται από τον αιτοφντα για τελωνειακοφσ 
ςκοποφσ είναι ενςωματωμζνεσ ςτο λογιςτικό ςφςτθμα του αιτοφντοσ ι 
επιτρζπουν τθν πραγματοποίθςθ διαςταφρωςθσ των πλθροφοριϊν με το 
λογιςτικό ςφςτθμα· 

γ) ο αιτϊν επιτρζπει ςτθν τελωνειακι αρχι τθ φυςικι πρόςβαςθ ςτα 
λογιςτικά του ςυςτιματα και, κατά περίπτωςθ, ςτισ εμπορικζσ και 
μεταφορικζσ καταχωρίςεισ του· 

δ) ο αιτϊν επιτρζπει ςτθν τελωνειακι αρχι τθν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα 
λογιςτικά του ςυςτιματα και, κατά περίπτωςθ, ςτισ εμπορικζσ και 
μεταφορικζσ καταχωρίςεισ του, ςε περίπτωςθ που τα εν λόγω ςυςτιματα ι 
οι καταχωρίςεισ τθροφνται ςε θλεκτρονικι μορφι· 

ε) ο αιτϊν διακζτει ςφςτθμα εφοδιαςτικισ διαχείριςθσ, το οποίο 
προςδιορίηει τα εμπορεφματα ωσ ενωςιακά ι μθ ενωςιακά και διευκρινίηει, 
κατά περίπτωςθ, τθν τοποκεςία τουσ· 

ςτ) ο αιτϊν διακζτει διοικθτικι οργάνωςθ ανάλογθ με το είδοσ και το 
μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, κατάλλθλθ για τθ διαχείριςθ τθσ ροισ των 
εμπορευμάτων, κακϊσ και εςωτερικοφσ ελζγχουσ μζςω των οποίων 
μποροφν να αποτρζπονται, να εντοπίηονται και να διορκϊνονται ςφάλματα, 



αλλά και να αποτρζπονται και να εντοπίηονται τυχόν παράνομεσ ι 
παράτυπεσ ςυναλλαγζσ· 

η) ο αιτϊν εφαρμόηει, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ικανοποιθτικζσ 
διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ αδειϊν και εγκρίςεων που χορθγοφνται 
ςφμφωνα με μζτρα εμπορικισ πολιτικισ ι ςε ςχζςθ με τισ ςυναλλαγζσ 
γεωργικϊν προϊόντων· 

θ) ο αιτϊν εφαρμόηει ικανοποιθτικζσ διαδικαςίεσ για τθν αρχειοκζτθςθ των 
ςτοιχείων και πλθροφοριϊν του και για τθν προςταςία ζναντι τθσ απϊλειασ 
πλθροφοριϊν· 

κ) ο αιτϊν διαςφαλίηει ότι οι αρμόδιοι εργαηόμενοι λαμβάνουν τθν οδθγία 
να ενθμερϊνουν τισ τελωνειακζσ αρχζσ όταν εντοπίηονται δυςκολίεσ 
ςχετικζσ με τθ ςυμμόρφωςθ και κεςπίηει διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ των 
τελωνειακϊν αρχϊν για αυτοφ του είδουσ τισ δυςκολίεσ· 

ι) ο αιτϊν διακζτει κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ για τθν προςταςία του 
μθχανογραφικοφ του ςυςτιματοσ από μθ εξουςιοδοτθμζνθ παρείςφρθςθ 
και για τθ διαςφάλιςθ των εγγράφων του· 

ια) 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 υπόλοιπων εμπορευμάτων, κακϊσ 
και μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ εν λόγω 
απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ. 

2.   Σε περίπτωςθ που ο αιτϊν υποβάλλει αίτθςθ μόνο για τθν ιδιότθτα του 
εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα με πιςτοποιθτικό ωσ προσ τθν αςφάλεια 
και τθν προςταςία (AEOS), όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 38 παράγραφοσ 2 
ςτοιχείο β) του κϊδικα, θ απαίτθςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 
ςτοιχείο ε) δεν εφαρμόηεται. 

γ) θ οικονομικι φερεγγυότθτα, θ οποία τεκμαίρεται εάν ο αιτϊν διακζτει 
ικανοποιθτικι οικονομικι επιφάνεια που να του επιτρζπει να εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του, λαμβανομζνων υπόψθ δεόντωσ των χαρακτθριςτικϊν του είδουσ 
τθσ αςκοφμενθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, 

Άρκρο 26-IA-AEO (Οικονομικι φερεγγυότθτα), βάςει τθσ ανάκεςθσ 
εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων του άρκρου 41 UCC: 

1.   Το κριτιριο που ορίηεται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο γ) του κϊδικα κεωρείται 
ότι πλθροφται όταν ο αιτϊν ςυμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

α) δεν τελεί υπό διαδικαςία πτϊχευςθσ· 

β) κατά τθ διάρκεια των τριϊν ετϊν που προθγοφνται τθσ υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ, 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· 

γ) 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 αν αυτι μπορεί να 
καλυφκεί. 

2.   Όταν ζχουν παρζλκει λιγότερα από τρία ζτθ από τθν ζναρξθ 
δραςτθριότθτασ του αιτοφντοσ, θ οικονομικι του φερεγγυότθτα, όπωσ 
αναφζρεται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο γ) του κϊδικα, κρίνεται με βάςθ τα 
διακζςιμα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ. 

δ) όςον αφορά το πιςτοποιθτικό που αναφζρεται ςτο άρκρο 38 παράγραφοσ 2 
ςτοιχείο α), πρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι επαγγελματικϊν προςόντων που 
ςχετίηονται άμεςα με τθν αςκοφμενθ δραςτθριότθτα, και 

Άρκρο 27-IA-AEO (Πρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι επαγγελματικϊν 
προςόντων), βάςει τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων του άρκρου 
41 UCC: 

1.   Το κριτιριο που προβλζπεται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο δ) του κϊδικα 
κεωρείται ότι πλθροφται, εάν ικανοποιείται οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

α) ο αιτϊν ι το πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τα τελωνειακά 
κζματα του αιτοφντοσ ανταποκρίνεται ςε ζνα από τα ακόλουκα 
πρακτικά κριτιρια επάρκειασ: 

i) αποδεδειγμζνθ πρακτικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 
ςε τελωνειακά κζματα· 

ii) πρότυπο ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τελωνειακά κζματα 
εγκεκριμζνο από ευρωπαϊκό οργανιςμό τυποποίθςθσ· 

β) ο αιτϊν ι το πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τα τελωνειακά 
κζματα του αιτοφντοσ ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ εκπαίδευςθ που 
καλφπτει τθν τελωνειακι νομοκεςία, ςυνάδει και ςχετίηεται με τον 
βακμό ςυμμετοχισ του ςε τελωνειακζσ δραςτθριότθτεσ και 
παρζχεται από οποιονδιποτε από τουσ παρακάτω φορείσ: 

   i) τελωνειακι αρχι ενόσ κράτουσ μζλουσ· 

ii) εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωριςμζνο, ωσ προσ τθν παροχι 
παρόμοιων πιςτοποιιςεων, από τισ τελωνειακζσ αρχζσ ι από 



οργανιςμό κράτουσ μζλουσ υπεφκυνο για κζματα 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ· 

iii) επαγγελματικι ι εμπορικι ζνωςθ αναγνωριςμζνθ από τισ 
τελωνειακζσ αρχζσ ενόσ κράτουσ μζλουσ ι διαπιςτευμζνθ 
ςτθν Ζνωςθ για τθν παροχι παρόμοιων πιςτοποιιςεων. 

2.   Σε περίπτωςθ που το πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τα τελωνειακά 
κζματα του αιτοφντοσ αποτελεί ςυμβεβλθμζνο πρόςωπο, το κριτιριο που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο δ) του κϊδικα κεωρείται ότι πλθροφται, 
εάν το ςυμβεβλθμζνο πρόςωπο είναι οικονομικόσ φορζασ εγκεκριμζνοσ για 
τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 38 παράγραφοσ 2 
ςτοιχείο α) του κϊδικα (AEOC). 

ε) όςον αφορά το πιςτοποιθτικό που αναφζρεται ςτο άρκρο 38 παράγραφοσ 2 
ςτοιχείο β), ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία, τα οποία 
κεωρείται ότι πλθροφνται εάν ο αιτϊν αποδείξει ότι εφαρμόηει κατάλλθλα μζτρα 
για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία τθσ διεκνοφσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, μεταξφ 
άλλων ςτουσ τομείσ τθσ υλικισ ακεραιότθτασ και των ελζγχων πρόςβαςθσ, των 
υλικοτεχνικϊν διαδικαςιϊν και τθσ διαχείριςθσ ςυγκεκριμζνων ειδϊν 
εμπορευμάτων, του προςωπικοφ και τθσ ταυτοποίθςθσ των επιχειρθματικϊν 
εταίρων του. 

Άρκρο 28 IA AEO (Πρότυπα αςφάλειασ και προςταςίασ), βάςει τθσ 
ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων του άρκρου 41 UCC: 

1.   Το κριτιριο που προβλζπεται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο ε) του κϊδικα 
κεωρείται ότι πλθροφται, εάν ικανοποιοφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) τα κτίρια που χρθςιμοποιοφνται για τισ δραςτθριότθτεσ που 
ςχετίηονται με τθν άδεια AEOS παρζχουν προςταςία από παράνομεσ 
διειςδφςεισ και είναι καταςκευαςμζνα από υλικά που αποτρζπουν 
τθν παράνομθ είςοδο· 

β) εφαρμόηονται κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να παρεμποδίηεται θ 
πρόςβαςθ χωρίσ άδεια ςε γραφεία, χϊρουσ παράδοςθσ/παραλαβισ 
εμπορευμάτων, αποβάκρεσ φόρτωςθσ, χϊρουσ φορτίων και άλλουσ 
ςχετικοφσ χϊρουσ· 

γ) ζχουν λθφκεί μζτρα διαχείριςθσ των εμπορευμάτων, τα οποία 
περιλαμβάνουν μζτρα προςταςίασ κατά τθσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ 
ειςόδου ι αντικατάςταςθσ, τθσ κακισ διαχείριςθσ εμπορευμάτων και 
παραβίαςθσ μονάδων φορτίου· 

δ) ο αιτϊν ζχει λάβει μζτρα που επιτρζπουν να προςδιορίηεται με 
ςαφινεια θ ταυτότθτα των επιχειρθματικϊν του εταίρων και να 
διαςφαλίηεται, μζςω εφαρμογισ κατάλλθλων ςυμβατικϊν 
ρυκμίςεων ι άλλων ενδεδειγμζνων μζτρων ςφμφωνα με το 
επιχειρθματικό μοντζλο του αιτοφντοσ, ότι οι εν λόγω 



επιχειρθματικοί εταίροι διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια του δικοφ τουσ 
μεριδίου ςτθ διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα· 

ε) ο αιτϊν διενεργεί, ςτο μζτρο που του επιτρζπεται από τθν εκνικι 
νομοκεςία, ελζγχουσ αςφάλειασ ςχετικά με τουσ υπαλλιλουσ που 
πρόκειται να εργαςτοφν ςε ευαίςκθτεσ από άποψθ αςφάλειασ 
κζςεισ και διενεργεί, περιοδικά και εφόςον δικαιολογείται από τισ 
περιςτάςεισ, ζρευνεσ ιςτορικοφ των υφιςτάμενων ςτισ εν λόγω 
κζςεισ υπαλλιλων· 

ςτ) ο αιτϊν εφαρμόηει κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ για όλουσ 
τουσ εξωτερικοφσ ςυμβεβλθμζνουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν· 

η) ο αιτϊν διαςφαλίηει τθν τακτικι ςυμμετοχι των υπεφκυνων για 
κζματα αςφάλειασ εργαηομζνων του ςε προγράμματα 
ευαιςκθτοποίθςισ τουσ ςχετικά με τα κζματα αυτά· 

θ) ο αιτϊν ζχει ορίςει υπεφκυνο επικοινωνίασ, αρμόδιο για κζματα 
αςφάλειασ και προςταςίασ. 

2.   Εάν ο αιτϊν είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ αςφάλειασ και προςταςίασ, 
εκδοκζντοσ βάςει διεκνϊν ςυμβάςεων, διεκνοφσ προτφπου του Διεκνοφσ 
Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ ι ευρωπαϊκοφ προτφπου ευρωπαϊκοφ 
οργανιςμοφ τυποποίθςθσ, τα εν λόγω πιςτοποιθτικά λαμβάνονται υπόψθ 
κατά τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ με τα κριτιρια που προβλζπονται ςτο άρκρο 
39 ςτοιχείο ε) του κϊδικα. 

Τα κριτιρια κεωρείται ότι πλθροφνται ςτον βακμό που διαπιςτϊνεται ότι τα 
κριτιρια ζκδοςθσ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ είναι ταυτόςθμα ι ιςοδφναμα 
με εκείνα που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο ε) του κϊδικα. 

Τα κριτιρια κεωρείται ότι πλθροφνται ςτθν περίπτωςθ που ο αιτϊν είναι 
κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ αςφάλειασ και προςταςίασ, εκδοκζντοσ από τρίτθ 
χϊρα με τθν οποία θ Ζνωςθ ζχει ςυνάψει ςυμφωνία που προβλζπει τθν 
αναγνϊριςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ. 

3.   Εάν ο αιτϊν είναι εγκεκριμζνο μεταφορικό γραφείο ι γνωςτόσ 
αποςτολζασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
300/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), και πλθροί 
τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 185/2010 τθσ 
Επιτροπισ (10), τα κριτιρια που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 κεωρείται 
ότι πλθροφνται ςε ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τισ πράξεισ για τισ οποίεσ 
ο αιτϊν απζκτθςε τθν ιδιότθτα του εγκεκριμζνου μεταφορικοφ γραφείου ι 
του γνωςτοφ αποςτολζα, ςτον βακμό που τα κριτιρια για τθ χοριγθςθ τθσ 
ιδιότθτασ του εγκεκριμζνου μεταφορικοφ γραφείου ι του γνωςτοφ 
αποςτολζα είναι ταυτόςθμα ι ιςοδφναμα με εκείνα που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 39 ςτοιχείο ε) του κϊδικα. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#ntr9-L_2015343EL.01055801-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1#ntr10-L_2015343EL.01055801-E0010


Άρκρο 29 IA AEO 

Εξζταςθ των κριτθρίων 
(βάςει τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων του άρκρου 41 UCC) 

 
*Το ςυγκεκριμζνο άρκρο προβλζπει τον τρόπο εξζταςθσ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων 

και προτείνει πικανζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ+ 

1.   Για τουσ ςκοποφσ εξζταςθσ των κριτθρίων που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 
ςτοιχεία β) και ε) του κϊδικα, θ αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι 
αρχι διαςφαλίηει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ που 
ςχετίηονται με τισ τελωνειακζσ δραςτθριότθτεσ του αιτοφντοσ. 

Εάν ο αιτϊν διακζτει μεγάλο αρικμό εγκαταςτάςεων και θ ιςχφουςα προκεςμία για 
τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ δεν επιτρζπει τθν εξζταςθ όλων αυτϊν των εγκαταςτάςεων, 
θ τελωνειακι αρχι δφναται να αποφαςίςει να εξετάςει μόνο ζνα αντιπροςωπευτικό 
ποςοςτό των εν λόγω εγκαταςτάςεων, εάν κρίνει ότι ο αιτϊν εφαρμόηει ςε όλεσ τισ 
εγκαταςτάςεισ τα ίδια πρότυπα αςφάλειασ και προςταςίασ και τουσ ίδιουσ κοινοφσ 
κανόνεσ και διαδικαςίεσ για τθν τιρθςθ των καταχωρίςεων. 

2.   Οι τελωνειακζσ αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για τθ λιψθ απόφαςθσ δφνανται να 
λαμβάνουν υπόψθ τα αποτελζςματα των αξιολογιςεων ι των λογιςτικϊν ελζγχων 
που διενεργοφνται ςφμφωνα με τθν ενωςιακι νομοκεςία, ςτον βακμό που 
κεωροφνται ςχετικά με τθν εξζταςθ των κριτθρίων που αναφζρονται ςτο άρκρο 39 
του κϊδικα. 

3.   Για τουσ ςκοποφσ εξζταςθσ τθσ εκπλιρωςθσ των κριτθρίων που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 39 ςτοιχεία β), γ) και ε) του κϊδικα, οι τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να 
λαμβάνουν υπόψθ πορίςματα εμπειρογνωμόνων, τα οποία προςκομίηονται από τον 
αιτοφντα, εφόςον ο εμπειρογνϊμονασ που διατφπωςε τα πορίςματα δεν ςχετίηεται 
με τον αιτοφντα κατά τθν ζννοια του άρκρου 127 του κανονιςμοφ IA. 

127-IA-HOR (Δαςμολογθτζα αξία εμπορευμάτων – Γενικζσ διατάξεισ): 

1.   Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ κεφαλαίου, δφο πρόςωπα κεωροφνται 
ωσ ςυνδεόμενα μεταξφ τουσ αν πλθροφται μία από τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

α) το ζνα μετζχει ςτθ διεφκυνςθ ι ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ 
επιχείρθςθσ του άλλου· 

β) ζχουν από νομικι άποψθ τθν ιδιότθτα των επιχειρθματικϊν 
εταίρων· 

γ) το ζνα είναι εργοδότθσ του άλλου· 

δ) ζνα τρίτο μζροσ, άμεςα ι ζμμεςα, ζχει ςτθν κυριότθτά του ι 
ελζγχει ι κατζχει το 5 % ι περιςςότερο των μετοχϊν ι μεριδίων με 
δικαίωμα ψιφου, του ενόσ και του άλλου· 



ε) το ζνα από αυτά ελζγχει το άλλο άμεςα ι ζμμεςα· 

ςτ) και τα δφο ελζγχονται άμεςα ι ζμμεςα από ζνα τρίτο πρόςωπο· 

η) μαηί ελζγχουν άμεςα ι ζμμεςα ζνα τρίτο πρόςωπο· 

θ) είναι μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ. 

2.   Τα πρόςωπα που ςυνδζονται οικονομικά μεταξφ τουσ λόγω του ότι το 
ζνα είναι ο αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ, διανομζασ ι κατ’ 
αποκλειςτικότθτα εμπορευόμενοσ του άλλου, ανεξάρτθτα από το πϊσ 
κατονομάηεται, κεωροφνται ωσ ςυνδεόμενα μόνο αν εμπίπτουν ςε ζνα από 
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1. 

3.   Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1 ςτοιχείο ε), (ςτ) και (η), ζνα 
πρόςωπο κεωρείται ότι ελζγχει ζνα άλλο όταν είναι, de jure ι de facto, ςε 
κζςθ να αςκεί επιρροι επί του άλλου. 

4.   Οι τελωνειακζσ αρχζσ λαμβάνουν δεόντωσ υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
των οικονομικϊν φορζων, ιδίωσ αν πρόκειται για μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ 
επιχειριςεισ, κατά τθν εξζταςθ εκπλιρωςθσ των κριτθρίων που ορίηονται ςτο 
άρκρο 39 του κϊδικα. 

5.   Τόςο θ εξζταςθ των κριτθρίων που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 του κϊδικα όςο 
και τα αποτελζςματά τθσ τεκμθριϊνονται εγγράφωσ από τθν αρμόδια για τθ λιψθ 
τθσ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι. 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ – ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

Άρκρο 22 UCC 

Αποφάςεισ που λαμβάνονται κατόπιν αιτιςεωσ 

1.   Όταν ζνα πρόςωπο υποβάλλει αίτθςθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ 
τελωνειακισ νομοκεςίασ, το πρόςωπο αυτό παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ για να μπορζςουν να λάβουν τθν 
απόφαςθ. 

Μπορεί επίςθσ να υποβλθκεί αίτθςθ να λθφκεί απόφαςθ ςχετικά με περιςςότερα 
από ζνα πρόςωπα, ςτο πλαίςιο των προχποκζςεων που ορίηει θ τελωνειακι 
νομοκεςία. 

Εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ είναι εκείνεσ του τόπου 
όπου τθροφνται ι είναι διακζςιμεσ οι κφριεσ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του αιτοφντοσ 
για τελωνειακοφσ ςκοποφσ, και όπου πρόκειται να διεξαχκεί τουλάχιςτον ζνα μζροσ 
των δραςτθριοτιτων που καλφπτει θ απόφαςθ.  

27-DA-AEO (Αρμόδια Τελωνειακι Αρχι για την αίτηςη), βάςει τθσ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 24 UCC:  

*Το ςυγκεκριμζνο άρκρο αναφζρεται ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο πρζπει να 
υποβλθκεί θ αίτθςθ+  

Όταν θ αρμόδια τελωνειακι αρχι δεν μπορεί να κακοριςτεί ςφμφωνα με το 
άρκρο 22 παράγραφοσ 1 τρίτο εδάφιο του τελωνειακοφ κϊδικα ι το άρκρο 
12 του κανονιςμοφ DA, θ αίτθςθ υποβάλλεται 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 διαχείριςισ του εντόσ τθσ Ζνωςθσ, 
ςφμφωνα με τα δθλωκζντα ςτθν αίτθςθ. 

11-IA-HOR (Τελωνειακι αρχι αρμόδια για τθν παραλαβι αιτιςεων), βάςει 
τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων του άρκρου 25 UCC: 

*Το άρκρο αυτό αναφζρεται ςτισ αρμόδιεσ για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ 
τελωνειακζσ Αρχζσ εντόσ του κράτουσ μζλουσ+ 

Τα κράτθ μζλθ κοινοποιοφν ςτθν Επιτροπι κατάλογο των τελωνειακϊν 
αρχϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 22 παράγραφοσ 1 τρίτο εδάφιο του 
κϊδικα και είναι αρμόδιεσ για τθν παραλαβι αιτιςεων. Τα κράτθ μζλθ 
κοινοποιοφν επίςθσ ςτθν Επιτροπι οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ 
τροποποίθςθ του ανωτζρω καταλόγου. 

 



2.   Οι τελωνειακζσ αρχζσ, χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο 30 θμζρεσ από τθν 
παραλαβι τθσ αίτθςθσ απόφαςθσ, επαλθκεφουν αν πλθροφνται οι όροι αποδοχισ 
τθσ αίτθςθσ. 

 

11 DA HOR (Προχποκζςεισ αποδοχισ αίτθςθσ), βάςει τθσ εξουςιοδοτικισ 
διάταξθσ του άρκρου 24 UCC: 

*Το άρκρο αφορά ςε οριηόντιεσ προχποκζςεισ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ. Βλ. 
παρακάτω ςυμπλθρωματικζσ προχποκζςεισ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ για άδεια 
ΑΕΟ, άρκρο 26 του κανονιςμοφ DA]  

1.   Αίτθςθ απόφαςθσ που αφορά τθν εφαρμογι τθσ τελωνειακισ 
νομοκεςίασ γίνεται δεκτι, εάν πλθροφνται οι κάτωκι προχποκζςεισ: 

α) ο αιτϊν είναι καταχωριςμζνοσ, εάν απαιτείται βάςει τθσ διαδικαςίασ τθν 
οποία αφορά θ αίτθςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 9 του κϊδικα· 

β) ο αιτϊν είναι εγκατεςτθμζνοσ, εάν απαιτείται βάςει τθσ διαδικαςίασ τθν 
οποία αφορά θ αίτθςθ, ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ· 

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 κϊδικα· 

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 ενόσ ζτουσ πριν τθν αίτθςθ, ακυρϊκθκε ι ανακλικθκε επειδι ο 
αιτϊν δεν εκπλιρωςε υποχρζωςθ που επιβλικθκε βάςει τθσ απόφαςθσ 
αυτισ. 

2.   Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 ςτοιχείο δ), θ περίοδοσ που 
αναφζρεται ανωτζρω είναι τρία ζτθ ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 27 παράγραφοσ 1 του 
κϊδικα, ι θ αίτθςθ αφορά τθν ιδιότθτα του εγκεκριμζνου οικονομικοφ 
φορζα και ζχει υποβλθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 38 του κϊδικα. 

26-DA-AEO (Προχποκζςεισ για τθν αποδοχι αίτθςθσ για τθν ιδιότθτα του 
AEO): 

1.   Εκτόσ από τισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι αίτθςθσ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 11 παράγραφοσ 1, για να αιτθκεί τθν ιδιότθτα του AEO, ο αιτϊν 
υποβάλλει, μαηί με τθν αίτθςθ, ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ το οποίο 
του χορθγοφν οι τελωνειακζσ αρχζσ. 

2.   Ο οικονομικόσ φορζασ κατακζτει μία μόνθ αίτθςθ για τθν ιδιότθτα του 
AEO, θ οποία καλφπτει όλεσ τισ μόνιμεσ επιχειρθματικζσ του εγκαταςτάςεισ 
εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. 



 

Σε περίπτωςθ που οι τελωνειακζσ αρχζσ κρίνουν ότι θ αίτθςθ περιζχει όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για να μπορζςουν να λάβουν τθν απόφαςθ, 
κοινοποιοφν τθν αποδοχι τθσ ςτον αιτοφντα εντόσ τθσ περιόδου που ορίηεται ςτο 
πρϊτο εδάφιο. 

 

12-IA-HOR (Αποδοχι τθσ αίτθςθσ), βάςει τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν 
αρμοδιοτιτων του άρκρου 25 UCC: 

1.   Σε περίπτωςθ αποδοχισ αίτθςθσ από τθν τελωνειακι αρχι δυνάμει του 
άρκρου 11 παράγραφοσ 1 του κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2015/2446, θμερομθνία αποδοχισ τθσ εν λόγω αίτθςθσ είναι θ θμερομθνία 
κατά τθν οποία θ τελωνειακι αρχι ζλαβε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 22 δεφτερο εδάφιο του κϊδικα. 

2.   Όταν θ τελωνειακι αρχι διαπιςτϊνει ότι θ αίτθςθ δεν περιζχει όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, ηθτεί από τον αιτοφντα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ, θ οποία δεν υπερβαίνει τισ 30 
θμζρεσ. 

Εάν ο αιτϊν δεν προςκομίςει τισ πλθροφορίεσ που ηθτικθκαν από τισ 
τελωνειακζσ αρχζσ εντόσ τθσ προκεςμίασ που οι ίδιεσ κακόριςαν για τον 
ςκοπό αυτό, θ αίτθςθ δεν γίνεται αποδεκτι και ο αιτϊν ενθμερϊνεται 
ςχετικά. 

3.   Ελλείψει κοινοποίθςθσ ςτον αιτοφντα ςε ςχζςθ με τθν αποδοχι ι μθ τθσ 
αίτθςισ του, θ αίτθςθ κεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτι. Ημερομθνία 
αποδοχισ είναι θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ι θ θμερομθνία 
υποβολισ των πιο πρόςφατων πλθροφοριϊν, ςε περίπτωςθ που ο αιτϊν 
ζχει υποβάλει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ κατόπιν αιτιματοσ τθσ 
τελωνειακισ αρχισ, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2. 

 

3.   Οι αρμόδιεσ αρχζσ λαμβάνουν απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και 
ενθμερϊνουν τον αιτοφντα χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ 120 θμερϊν 
από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν ορίηεται άλλωσ. 

12-DA-HOR (Αρμόδια τελωνειακι αρχι για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ): 

Όταν δεν είναι δυνατόν να κακοριςτεί θ αρμόδια τελωνειακι αρχι ςφμφωνα 
με το άρκρο 22 παράγραφοσ 1 τρίτο εδάφιο του κϊδικα, θ αρμόδια 
τελωνειακι αρχι είναι αυτι του τόπου όπου τθροφνται ι είναι προςβάςιμα 
τα αρχεία και δικαιολογθτικά ζγγραφα του αιτοφντοσ που επιτρζπουν ςτθν 
τελωνειακι αρχι να λάβει απόφαςθ (κφριεσ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ για 
τελωνειακοφσ ςκοποφσ). 



 

 

28-DA-AEO (Προκεςμία για τθ λιψθ αποφάςεων), βάςει τθσ εξουςιοδοτικισ 
διάταξθσ του άρκρου 24 UCC: 

1.   Η προκεςμία για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 22 
παράγραφοσ 3 πρϊτο εδάφιο του κϊδικα δφναται να παρατακεί το πολφ 
κατά 60 θμζρεσ. 

2.   Εάν εκκρεμοφν ποινικζσ διαδικαςίεσ που εγείρουν αμφιβολίεσ για το 
κατά πόςον ο αιτϊν πλθροί τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 
39 ςτοιχείο α) του κϊδικα, θ προκεςμία για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ 
παρατείνεται κατά το χρόνο που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ των εν 
λόγω διαδικαςιϊν. 

13-DA-HOR (Παράταςθ τθσ προκεςμίασ για τθ λιψθ απόφαςθσ), βάςει τθσ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 24 UCC: 

1.   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. Η 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. 

2.   Εάν ιςχφει το άρκρο 8 παράγραφοσ 1, θ προκεςμία για τθ λιψθ 
απόφαςθσ που ορίηεται ςτο άρκρο 22 παράγραφοσ 3 παρατείνεται κατά 30 
θμζρεσ. Ο αιτϊν ενθμερϊνεται για τθν παράταςθ. 

3.   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. 

4.   Εάν υπάρχουν ςοβαρζσ υποψίεσ παραβίαςθσ τθσ τελωνειακισ 
νομοκεςίασ και οι τελωνειακζσ αρχζσ διενεργοφν ζρευνεσ βάςει των 
υποψιϊν αυτϊν, θ προκεςμία για τθ λιψθ απόφαςθσ παρατείνεται κατά το 
χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ των εν λόγω ερευνϊν. 
Η παράταςθ αυτι δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ εννζα μινεσ. Ο αιτϊν 
ενθμερϊνεται για τθν παράταςθ εάν αυτό δεν κζτει ςε κίνδυνο τισ ζρευνεσ. 

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 αυτζσ και θ περαιτζρω 



χρονικι περίοδοσ που είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςι τουσ 
κοινοποιοφνται ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ, οι οποίεσ αποφαςίηουν για τθν παράταςθ. 

 

 

4.   Η απόφαςθ αρχίηει να παράγει αποτελζςματα από τθν θμερομθνία κατά τθν 
οποία ο αιτϊν λαμβάνει, ι κεωρείται ότι λαμβάνει γνϊςθ αυτισ, εκτόσ εάν ορίηεται 
άλλωσ ςτθν απόφαςθ ι ςτθν τελωνειακι νομοκεςία. Με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ 
που προβλζπονται ςτο άρκρο 45 παράγραφοσ 2, οι αποφάςεισ που λαμβάνονται 
είναι εκτελεςτζσ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ από τθν εν λόγω θμερομθνία. 

29-DA-AEO (Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ άδειασ AEO): 

Κατά παρζκκλιςθ από το άρκρο 22 παράγραφοσ 4 του κϊδικα, θ άδεια 
χοριγθςθσ τθσ ιδιότθτασ AEO («άδεια AEO») αρχίηει να ιςχφει τθν πζμπτθ 
θμζρα από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. 

14-DA-HOR (Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ), βάςει τθσ εξουςιοδοτικισ 
διάταξθσ του άρκρου 24 UCC: 

Η απόφαςθ τίκεται ςε ιςχφ ςε θμερομθνία που διαφζρει από τθν 
θμερομθνία κατά τθν οποία ο αιτϊν παραλαμβάνει, ι κεωρείται ότι ζχει 
παραλάβει, τθν εν λόγω απόφαςθ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

α) εάν θ απόφαςθ επθρεάηει ευνοϊκά τον αιτοφντα και ο τελευταίοσ ζχει 
ηθτιςει διαφορετικι θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ, οπότε θ απόφαςθ τίκεται 
ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία που ηθτά ο αιτϊν, εφόςον αυτι είναι 
μεταγενζςτερθ εκείνθσ κατά τθν οποία ο αιτϊν παραλαμβάνει, ι κεωρείται 
ότι ζχει παραλάβει, τθν εν λόγω απόφαςθ· 

β) εάν ζχει εκδοκεί προθγοφμενθ απόφαςθ με χρονικό περιοριςμό και ο 
αποκλειςτικόσ ςκοπόσ τθσ τρζχουςασ απόφαςθσ είναι θ παράταςθ τθσ 
ιςχφοσ τθσ, οπότε θ απόφαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
ιςχφοσ τθσ προθγοφμενθσ απόφαςθσ· 

γ) εάν θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ εξαρτάται από τθν ολοκλιρωςθ οριςμζνων 
διατυπϊςεων από τον αιτοφντα, οπότε θ απόφαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν 
θμερομθνία κατά τθν οποία ο αιτϊν παραλαμβάνει, ι κεωρείται ότι 
παρζλαβε, τθ γνωςτοποίθςθ από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι που 
δθλϊνει ότι οι διατυπϊςεισ ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ. 

5.   Εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ ςτθν τελωνειακι νομοκεςία, θ απόφαςθ ιςχφει χωρίσ 
χρονικό περιοριςμό. 

6.   Πριν από τθ λιψθ απόφαςθσ που κα μποροφςε να επθρεάςει αρνθτικά τον 
αιτοφντα, οι τελωνειακζσ αρχζσ κοινοποιοφν, ςτον αιτοφντα, τουσ λόγουσ ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να βαςίςουν τθν απόφαςι τουσ και του παρζχουν τθ 
δυνατότθτα να εκφράςει τθ γνϊμθ του, εντόσ περιόδου που κακορίηεται από τθν 



θμερομθνία κατά τθν οποία λαμβάνει ι κεωρείται ότι λαμβάνει γνϊςθ τθσ 
κοινοποίθςθσ.  

8-DA-HOR (Διάρκεια του δικαιϊματοσ ακροάςεωσ), βάζει ηηρ εξοςζιοδοηικήρ 

διάηαξηρ ηος άρθρου 24 UCC:   

1. Η περίοδοσ εντόσ τθσ οποίασ ο αιτϊν μπορεί να εκφράςει τθν άποψι του 
προτοφ λθφκεί απόφαςθ θ οποία κα τον επθρζαηε αρνθτικά είναι 30 
θμζρεσ.   

2. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1, όταν θ απόφαςθ αφορά τα 
αποτελζςματα του ελζγχου εμπορευμάτων για τα οποία δεν υποβλικθκε 
ςυνοπτικι διαςάφθςθ, διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ, διαςάφθςθ 
επανεξαγωγισ ι τελωνειακι διαςάφθςθ, οι τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να 
απαιτιςουν από τον ενδιαφερόμενο να διατυπϊςει τθν άποψι του εντόσ 24 
ωρϊν.  

8-IA-HOR (Γενικι διαδικαςία του δικαιϊματοσ ακροάςεωσ): 

1.   Η κοινοποίθςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 22 παράγραφοσ 6 πρϊτο 
εδάφιο του κϊδικα: 

α) περιλαμβάνει αναφορά ςτα ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ οι 
τελωνειακζσ αρχζσ προτίκενται να ςτθρίξουν τθν απόφαςι τουσ· 

β) αναφζρει τθν προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ ο ενδιαφερόμενοσ διατυπϊνει 
τθν άποψι του από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ζλαβε ι κεωρείται ότι 
ζλαβε τθν εν λόγω κοινοποίθςθ· 

γ) περιλαμβάνει αναφορά ςτο δικαίωμα πρόςβαςθσ του ενδιαφερόμενου 
ςτα ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο α) 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

2.   Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ διατυπϊςει τθν άποψι του πριν τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχείο β), οι 
τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να προβοφν ςε λιψθ απόφαςθσ, εκτόσ εάν ο 
ενδιαφερόμενοσ ταυτόχρονα εκφράςει τθν πρόκεςι του να διατυπϊςει 
περαιτζρω τισ απόψεισ του εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ. 

9-IA-HOR (Ειδικι διαδικαςία του δικαιϊματοσ ακροάςεωσ): 

1.   Οι τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να προβοφν ςτθν κοινοποίθςθ που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 22 παράγραφοσ 6 πρϊτο εδάφιο του κϊδικα ςτο 
πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ επαλικευςθσ ι ελζγχου, ςε περίπτωςθ που 
ςκοπεφουν να λάβουν απόφαςθ με βάςθ οποιοδιποτε από τα ακόλουκα: 

α) τα αποτελζςματα τθσ επαλικευςθσ κατόπιν τθσ προςκόμιςθσ των 
εμπορευμάτων· 



β) τα αποτελζςματα τθσ επαλικευςθσ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 191 του κϊδικα· 

γ) τα αποτελζςματα του εκ των υςτζρων ελζγχου που αναφζρεται ςτο άρκρο 
48 του κϊδικα, ςε περίπτωςθ που τα εμπορεφματα παραμζνουν υπό 
τελωνειακι επιτιρθςθ· 

δ) τα αποτελζςματα τθσ επαλικευςθσ τθσ απόδειξθσ του τελωνειακοφ 
χαρακτιρα ενωςιακϊν εμπορευμάτων ι, κατά περίπτωςθ, τα αποτελζςματα 
τθσ επαλικευςθσ τθσ αίτθςθσ καταχϊριςθσ ι κεϊρθςθσ τθσ εν λόγω 
απόδειξθσ· 

ε) τθν ζκδοςθ απόδειξθσ τθσ καταγωγισ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ· 

ςτ) τα αποτελζςματα του ελζγχου εμπορευμάτων για τα οποία δεν 
υποβλικθκε ςυνοπτικι διαςάφθςθ, διαςάφθςθ προςωρινισ εναπόκεςθσ, 
διαςάφθςθ επανεξαγωγισ ι τελωνειακι διαςάφθςθ. 

2.   Σε περίπτωςθ που θ κοινοποίθςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενοσ δφναται: 

α) να διατυπϊςει αμζςωσ τθν άποψι του με τα ίδια μζςα που 
χρθςιμοποιικθκαν για τθν κοινοποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 9 του κατ’ 
εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446· ι 

β) να απαιτιςει κοινοποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 8, πλθν των 
περιπτϊςεων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχείο ςτ). 

Ο ενδιαφερόμενοσ ενθμερϊνεται ςχετικά με τισ δφο ανωτζρω επιλογζσ από 
τισ τελωνειακζσ αρχζσ. 

3.   Σε περίπτωςθ που οι τελωνειακζσ αρχζσ λάβουν απόφαςθ, θ οποία 
επθρεάηει δυςμενϊσ τον ενδιαφερόμενο, καταγράφουν αν ο 
ενδιαφερόμενοσ διατφπωςε τθν άποψι του ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 
ςτοιχείο α). 

 

Μετά τθ λιξθ τθσ εν λόγω περιόδου, ο αιτϊν ενθμερϊνεται με τον κατάλλθλο τρόπο 
ςχετικά με τθν απόφαςθ. 

Το πρϊτο εδάφιο δεν εφαρμόηεται ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

α) εάν αφορά απόφαςθ από τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 33 παράγραφοσ 1, 
β) ςε περίπτωςθ άρνθςθσ του οφζλουσ από δαςμολογικι ποςόςτωςθ, εφόςον ζχει 

ςυμπλθρωκεί ο όγκοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δαςμολογικισ ποςόςτωςθσ, κατά τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 56 παράγραφοσ 4 πρϊτο εδάφιο, 

γ) εάν επιβάλλεται από τθ φφςθ ι το επίπεδο τθσ απειλισ για τθν αςφάλεια και 
προςταςία τθσ Ζνωςθσ και των κατοίκων τθσ, για τθν υγεία των ανκρϊπων, των 



ηϊων ι των φυτϊν, για το περιβάλλον ι για τουσ καταναλωτζσ, 
δ) εάν θ απόφαςθ ζχει ςκοπό να διαςφαλίςει τθν εφαρμογι άλλθσ απόφαςθσ, για 

τθν οποία εφαρμόηεται το πρϊτο εδάφιο, με τθν επιφφλαξθ τθσ νομοκεςίασ του 
ενδιαφερομζνου κράτουσ μζλουσ, 

ε) ςε περίπτωςθ που κα επιφζρει ηθμία ςε ζρευνεσ που ζχουν ξεκινιςει και 
αποςκοποφν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ, 

ςτ) ςε άλλεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

10-DA-HOR (Εξαιρζςεισ ςτο δικαίωμα ακροάςεωσ), βάςει τθσ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 24 UCC: 

Κάτωκι αναφζρονται οι ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο αιτϊν δεν 
ζχει τθν ευκαιρία να διατυπϊςει τθν άποψι του: 

α) όταν θ αίτθςθ για απόφαςθ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που 
κακορίηονται ςτο άρκρο 11·(11: προϋποθζςεισ αποδοχήσ τησ αίτηςησ) 

β) όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ γνωςτοποιοφν ςτο πρόςωπο που κατζκεςε τθ 
ςυνοπτικι διαςάφθςθ ειςόδου ότι τα εμπορεφματα δεν πρόκειται να 
φορτωκοφν ςε περίπτωςθ καλάςςιασ μεταφοράσ ςε εμπορευματοκιβϊτια 
και αεροπορικισ μεταφοράσ· 

γ) όταν θ απόφαςθ αφορά γνωςτοποίθςθ προσ τον αιτοφντα απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 116 παράγραφοσ 3 του κϊδικα· 

δ) όταν πρόκειται να ακυρωκεί αρικμόσ EORI. 

7.   Απόφαςθ θ οποία επθρεάηει αρνθτικά τον αιτοφντα πρζπει να είναι δεόντωσ 
αιτιολογθμζνθ και να αναφζρει τθ δυνατότθτα άςκθςθσ προςφυγισ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 37. 

32-IA-AEO (Απόρριψθ τθσ αίτθςθσ): 

Η απόρριψθ τθσ αίτθςθσ για τθν ιδιότθτα AEO δεν επθρεάηει υφιςτάμενεσ 
ευνοϊκζσ αποφάςεισ που ζχουν ιδθ λθφκεί αναφορικά με τον αιτοφντα, 
ςφμφωνα με τθν τελωνειακι νομοκεςία, εκτόσ εάν θ ζκδοςθ των εν λόγω 
ευνοϊκϊν αποφάςεων βαςίηεται ςτθν εκπλιρωςθ οποιουδιποτε από τα 
κριτιρια για τθν ιδιότθτα AEO, το οποίο ζχει αποδειχκεί, κατά τθν εξζταςθ 
τθσ αίτθςθσ για τθν ιδιότθτα AEO, ότι δεν ικανοποιείται. 



 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΕΟ 

 

 

 



 

ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΜΕ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΑΡΧΕ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Άρκρο 14 IA HOR  

(βάςει τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων του άρκρου 25 UCC) 

Διαβοφλευςθ μεταξφ των τελωνειακών αρχών 

(άρκρο 22 του κϊδικα) 

1.   Σε περίπτωςθ που θ αρμόδια για τθ λιψθ 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 τθσ οριςμζνθσ προκεςμίασ για τθν εν λόγω απόφαςθ. Η 
αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι ορίηει προκεςμία για τθ 
διαβοφλευςθ, θ οποία αρχίηει από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ από τθν εν λόγω 
τελωνειακι αρχι των προχποκζςεων και κριτθρίων που πρζπει να εξεταςτοφν από 
τθν τελωνειακι αρχι τθσ οποίασ ηθτείται θ γνϊμθ. 

Εάν, κατόπιν τθσ εξζταςθσ που αναφζρεται ςτο πρϊτο εδάφιο, θ τελωνειακι αρχι 
τθσ οποίασ ηθτικθκε θ γνϊμθ αποφανκεί ότι ο αιτϊν δεν πλθροί μία ι 
περιςςότερεσ από τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια για τθ λιψθ ευνοϊκισ 
απόφαςθσ, τα αποτελζςματα, δεόντωσ τεκμθριωμζνα και αιτιολογθμζνα, 
διαβιβάηονται ςτθν αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι. 

2.   Η προβλεπόμενθ προκεςμία για τθ διαβοφλευςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 
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· 

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. 

3.   Εάν θ τελωνειακι αρχι τθσ οποίασ ηθτικθκε θ γνϊμθ δεν απαντιςει εντόσ τθσ 
οριςμζνθσ για τθ διαβοφλευςθ προκεςμίασ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2, 
κεωρείται ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια για τα οποία 
πραγματοποιικθκε θ διαβοφλευςθ. 

4.   Η διαδικαςία διαβοφλευςθσ των παραγράφων 1 και 2 είναι δυνατό, επίςθσ, να 
εφαρμόηεται για τουσ ςκοποφσ επανεξζταςθσ και παρακολοφκθςθσ μιασ απόφαςθσ. 

 

 



 

Άρκρο 31 IA AEO 

(βάςει τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων του άρκρου 25 UCC) 

Διαδικαςία διαβοφλευςθσ και ανταλλαγι πλθροφοριών μεταξφ των τελωνειακών 
αρχών 

(άρκρο 22 του κϊδικα) 

1.   Η αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι δφναται να 
διαβουλεφεται με τισ τελωνειακζσ αρχζσ άλλων κρατϊν μελϊν που είναι αρμόδιεσ 
για τον τόπο ςτον οποίο φυλάςςονται οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ι πρζπει να 
διενεργθκοφν οι ζλεγχοι για τθν εξζταςθ ενόσ ι περιςςοτζρων από τα κριτιρια που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 39 του κϊδικα. 

2.   Η διαβοφλευςθ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 είναι 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.   Κατά παρζκκλιςθ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτο άρκρο 14 παράγραφοσ 1 
πρϊτο εδάφιο δεφτερθ περίοδοσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, οι τελωνειακζσ αρχζσ 
ολοκλθρϊνουν τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ εντόσ 80 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. 

4.   Εάν θ 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 θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 30 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 



 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ – ΕΝΣΤΠΑ 

Άρκρο 30 IA AEO 

Ηλεκτρονικό ςφςτθμα ςχετικό με τθν ιδιότθτα του εγκεκριμζνου οικονομικοφ 
φορζα (AEO) 

(άρκρο 16 παράγραφοσ 1 του κϊδικα) 

1.   Για τθν ανταλλαγι και αποκικευςθ πλθροφοριϊν όςον αφορά αιτιςεισ για 
άδεια εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα (AEO) και ιδθ χορθγθκείςεσ άδειεσ AEO 
και οποιοδιποτε ςυμβάν ι πράξθ που ενδζχεται μελλοντικά να επθρεάςει τθν 
αρχικι απόφαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ακφρωςθσ, αναςτολισ, ανάκλθςθσ ι 
τροποποίθςθσ, ι τα αποτελζςματα τυχόν παρακολοφκθςθσ ι επανεξζταςθσ, 
χρθςιμοποιείται θλεκτρονικό ςφςτθμα που δθμιουργείται για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 16 παράγραφοσ 1 του κϊδικα. Οι πλθροφορίεσ κακίςτανται 
διακζςιμεσ μζςω του εν λόγω ςυςτιματοσ από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι χωρίσ 
κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ επτά θμερϊν. 

Η ανταλλαγι πλθροφοριϊν όςον αφορά αιτιςεισ και αποφάςεισ ςχετικά με άδειεσ 
AEO πραγματοποιείται μζςω εναρμονιςμζνθσ ςε ενωςιακό επίπεδο διεπαφισ των 
ςυναλλαςςόμενων, θ οποία ςχεδιάηεται από κοινοφ από τθν Επιτροπι και τα κράτθ 
μζλθ. 

 

5-TDA-AEO (Ζντυπο για αιτιςεισ και αποφάςεισ) 

1.  Ζωσ τθν θμερομθνία αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ AEO το οποίο 
αναφζρεται ςτο παράρτθμα τθσ εκτελεςτικισ απόφαςθσ 2014/255/ΕΕ, οι 
τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να επιτρζπουν τθ χριςθ άλλων μζςων εκτόσ 
από τισ θλεκτρονικζσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων για αιτιςεισ και 
αποφάςεισ AEO ι για κάκε μεταγενζςτερο γεγονόσ που μπορεί να 
επθρεάςει τισ αρχικζσ αιτιςεισ ι αποφάςεισ. 

2.  Στισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ 
άρκρου, ιςχφουν τα ακόλουκα: 

α) οι αιτιςεισ για τθν ιδιότθτα ΑΕΟ υποβάλλονται χρθςιμοποιϊντασ τθ 
μορφι του εντφπου που παρατίκεται ςτο παράρτθμα 6· και 

β) οι άδειεσ για τθ χοριγθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ εκδίδονται χρθςιμοποιϊντασ 
το ζντυπο που παρατίκεται ςτο παράρτθμα 7. 

 

 



2.   Κατά περίπτωςθ, ιδίωσ όταν θ ιδιότθτα AEO κεωρείται ωσ βάςθ για τθ χοριγθςθ 
ζγκριςθσ, αδειϊν ι διευκολφνςεων ςτο πλαίςιο άλλθσ νομοκεςίασ τθσ Ζνωςθσ, θ 
αρμόδια τελωνειακι αρχι δφναται να παρζχει πρόςβαςθ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 ςτθν αρμόδια εκνικι αρχι που είναι υπεφκυνθ 
για τθν αςφάλεια τθσ πολιτικισ αεροπορίασ. Η πρόςβαςθ αφορά τισ ακόλουκεσ 
πλθροφορίεσ: 

α) τισ άδειεσ AEOS, ςυμπεριλαμβανομζνου του ονόματοσ του κατόχου τθσ άδειασ 
και, κατά περίπτωςθ, τθν τροποποίθςθ ι τθν ανάκλθςθ ι τθν αναςτολι τθσ 
ιδιότθτασ του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα, κακϊσ και τουσ ςχετικοφσ 
λόγουσ· 

β) τυχόν επαναξιολογιςεισ των αδειϊν AEOS και τα αποτελζςματά τουσ. 

Οι αρμόδιεσ για τθν αςφάλεια τθσ πολιτικισ αεροπορίασ εκνικζσ αρχζσ, οι οποίεσ 
διαχειρίηονται τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, τισ χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά για τουσ 
ςκοποφσ των ςχετικϊν προγραμμάτων εγκεκριμζνου μεταφορικοφ γραφείου ι 
γνωςτοφ αποςτολζα και εφαρμόηουν τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα 
για να διαςφαλιςτεί θ αςφάλεια των πλθροφοριϊν αυτϊν. 

3.   Κατά παρζκκλιςθ από τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, ζωσ τθν 
θμερομθνία τθσ αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ AEO που αναφζρεται ςτο 
παράρτθμα τθσ εκτελεςτικισ απόφαςθσ 2014/255/ΕΕ, τα κράτθ μζλθ 
χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα εκείνο που ζχει δθμιουργθκεί βάςει του άρκρου 14κδ 
του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 2454/93 τθσ Επιτροπισ. 



 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΔΕΙΩΝ 
ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ, ΑΝΑΣΟΛΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΑΝΑΚΛΗΗ & ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

 

Άρκρο 23 UCC 

Διαχείριςθ αποφάςεων που λαμβάνονται κατόπιν αιτιςεωσ 

1.   Ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.   Ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ κοινοποιεί χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτισ τελωνειακζσ 
αρχζσ κάκε ςτοιχείο που ανακφπτει μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ και μπορεί να ζχει 
επίπτωςθ ςτθ διατιρθςθ ι το περιεχόμενό τθσ. 

3.   Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων που κεςπίηονται για άλλουσ τομείσ, οι οποίεσ 
κακορίηουν τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ οι αποφάςεισ είναι άκυρεσ ι παφουν να 
παράγουν αποτελζςματα, οι τελωνειακζσ αρχζσ που ζλαβαν απόφαςθ μποροφν, 
ανά πάςα ςτιγμι, να τθν ακυρϊςουν, να τθν τροποποιιςουν ι να τθν ανακαλζςουν, 
εφόςον δεν είναι ςφμφωνθ με τθν τελωνειακι νομοκεςία. 

4.   Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, οι τελωνειακζσ αρχζσ προβαίνουν ςτισ ακόλουκεσ 
ενζργειεσ: 

α) επανεξζταςθ απόφαςθσ, 

15-DA-HOR (Επανεξζταςθ απόφαςθσ), βάςει τθσ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ 
του άρκρου 24 UCC: 

1.   Η αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι επανεξετάηει μια 
απόφαςθ ςτισ κάτωκι 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 λόγω των πλθροφοριϊν που παραςχζκθκαν από τον 
δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 23 παράγραφοσ 2 του 
κϊδικα ι από άλλεσ αρχζσ. 

2.   Η αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι κοινοποιεί το 
αποτζλεςμα τθσ επανεξζταςθσ ςτον δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ. 

 

 



β) αναςτολι απόφαςθσ θ οποία δεν πρζπει να ακυρωκεί, να ανακλθκεί ι να 
τροποποιθκεί. 

16-DA-HOR (Αναςτολι απόφαςθσ), βάςει τθσ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του 
άρκρου 24 UCC: 

1.   Η αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι προβαίνει ςε 
αναςτολι τθσ απόφαςθσ αντί τθσ ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι τροποποίθςισ τθσ 
ςφμφωνα με τα άρκρα 23 παράγραφοσ 3, 27 ι 28 του κϊδικα εάν: 

α) θ εν λόγω τελωνειακι αρχι κεωρεί ότι ενδεχομζνωσ υπάρχουν επαρκείσ 
λόγοι για τθν ακφρωςθ, τθν ανάκλθςθ ι τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ, 
αλλά δεν διακζτει ακόμθ όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να 
αποφαςίςει επί τθσ ακφρωςθσ, τθσ ανάκλθςθσ ι τθσ τροποποίθςθσ· 

β) θ τελωνειακι αρχι κεωρεί ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν εν 
λόγω απόφαςθ ι ότι ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 
υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται βάςει τθσ απόφαςθσ αυτισ, και κρίνεται 
ςκόπιμο να δοκεί ςτον δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ το χρονικό περικϊριο να 
λάβει μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ των 
προχποκζςεων ι τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ· 

γ) ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ ηθτά τθν εν λόγω αναςτολι διότι δεν μπορεί 
προςωρινά να εκπλθρϊςει τισ προχποκζςεισ που τίκενται για τθν απόφαςθ 
ι να ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται βάςει τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. 

2.   Στισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχεία β) και γ), 
ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ κοινοποιεί ςτθν αρμόδια για τθ λιψθ τθσ 
απόφαςθσ τελωνειακι αρχι τα μζτρα που κα λάβει προκειμζνου να 
διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων ι τθ ςυμμόρφωςθ με τισ 
υποχρεϊςεισ, κακϊσ και τον χρόνο που χρειάηεται για τθ λιψθ των μζτρων 
αυτϊν. 

 

17-DA-HOR (Διάρκεια αναςτολισ απόφαςθσ), βάςει τθσ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 24 UCC: 

1.   Στισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 16 παράγραφοσ 1 
ςτοιχείο α), θ διάρκεια τθσ αναςτολισ που κακορίηει θ αρμόδια 
τελωνειακι αρχι αντιςτοιχεί ςτθ χρονικι περίοδο που χρειάηεται θ 
εν λόγω τελωνειακι αρχι για να κακορίςει κατά πόςον πλθροφνται 
οι προχποκζςεισ ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ. Η περίοδοσ 
αυτι δεν μπορεί να υπερβεί τισ 30 θμζρεσ. 

Ωςτόςο, εάν θ τελωνειακι αρχι κεωρεί ότι ο δικαιοφχοσ τθσ 
απόφαςθσ δεν μπορεί να εκπλθρϊςει τα κριτιρια που ορίηονται ςτο 
άρκρο 39 ςτοιχείο α) του κϊδικα, θ απόφαςθ αναςτζλλεται μζχρισ 



ότου διαπιςτωκεί εάν οποιοδιποτε από τα κάτωκι πρόςωπα ζχει 
διαπράξει ςοβαρι παράβαςθ ι επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ: 

α) ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ· 

β) το πρόςωπο που είναι υπεφκυνοσ τθσ εταιρείασ που είναι 
δικαιοφχοσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ι αςκεί ζλεγχο ςτθ τθ διοίκθςι 
τθσ· 

γ) το πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τελωνειακά ηθτιματα ςτθν 
εταιρεία που είναι δικαιοφχοσ τθσ οικείασ απόφαςθσ. 

2.   Στισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 16 παράγραφοσ 1 
ςτοιχεία β) και γ), θ διάρκεια τθσ αναςτολισ που κακορίηει θ 
αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι αντιςτοιχεί ςτθ 
χρονικι περίοδο που κοινοποιείται ςτον δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 16 παράγραφοσ 2. Η διάρκεια τθσ αναςτολισ 
δφναται να παρατακεί περαιτζρω, κατά περίπτωςθ, κατόπιν 
αιτιματοσ του δικαιοφχου τθσ απόφαςθσ. 

Η διάρκεια τθσ αναςτολισ δφναται να παρατακεί περαιτζρω κατά τθ 
χρονικι περίοδο που χρειάηεται θ αρμόδια τελωνειακι αρχι για να 
επαλθκεφςει ότι τα μζτρα αυτά διαςφαλίηουν τθν εκπλιρωςθ των 
προχποκζςεων ι τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ. Η περίοδοσ 
αυτι δεν υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ 

3.   Εάν κατά τθν αναςτολι απόφαςθσ, θ αρμόδια για τθ λιψθ 
απόφαςθσ τελωνειακι αρχι προτίκεται να ακυρϊςει, να ανακαλζςει 
ι να ανακεωριςει τθν απόφαςθ αυτι ςφμφωνα με τα άρκρα 23 
παράγραφοσ 3, 27 ι 28 του κϊδικα, θ διάρκεια τθσ αναςτολισ, όπωσ 
κακορίηεται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ 
άρκρου, παρατείνεται, κατά περίπτωςθ, μζχρισ ότου τεκεί ςε ιςχφ θ 
απόφαςθ ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι τθσ τροποποίθςθσ. 

 

30-DA-AEO (Νομικά αποτελζςματα τθσ αναςτολισ), βάςει τθσ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 24 UCC: 

1.   Όταν 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. 

2.   Η αναςτολι απόφαςθσ που αφορά τθν εφαρμογι τθσ 
τελωνειακισ νομοκεςίασ και θ οποία ελιφκθ αναφορικά με AEO δεν 
οδθγεί αυτόματα ςτθν αναςτολι τθσ άδειασ AEO. 



3.   Εάν μια απόφαςθ που αφορά πρόςωπο το οποίο είναι τόςο AEOS 
όςο και οικονομικόσ φορζασ που ζχει λάβει άδεια για τελωνειακζσ 
απλουςτεφςεισ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 38 παράγραφοσ 2 
ςτοιχείο α) του κϊδικα (AEOC) αναςταλεί ςφμφωνα με το άρκρο 16 
παράγραφοσ 1 λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ προχποκζςεισ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο δ) του κϊδικα, τότε θ άδεια AEOC 
του εν λόγω φορζα αναςτζλλεται, αλλά θ άδεια AEOS που διακζτει 
παραμζνει ςε ιςχφ. 

Εάν μια απόφαςθ που αφορά πρόςωπο το οποίο είναι τόςο AEOS 
όςο και AEOC αναςταλεί ςφμφωνα με το άρκρο 16 παράγραφοσ 1 
λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο 
άρκρο 39 ςτοιχείο ε) του κϊδικα, τότε θ άδεια AEOS του εν λόγω 
φορζα αναςτζλλεται, αλλά θ άδεια AEOC που διακζτει παραμζνει ςε 
ιςχφ. 

 

18-DA-HOR (Πζρασ τθσ αναςτολισ), βάςει τθσ εξουςιοδοτικισ 
διάταξθσ του άρκρου 24 UCC: 

1.   Η αναςτολι απόφαςθσ περατϊνεται κατά τθ λιξθ τθσ περιόδου 
αναςτολισ, εκτόσ εάν επζλκει μία από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ πριν 
από τθ λιξθ τθσ εν λόγω περιόδου: 

α) θ αναςτολι αίρεται επειδι, ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 16 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο α), δεν υφίςτανται οι λόγοι 
ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ςφμφωνα με 
τα άρκρα 23 παράγραφοσ 3, 27 ι 28 του κϊδικα, οπότε θ αναςτολι 
περατϊνεται κατά τθν θμερομθνία άρςθσ· 

β) θ αναςτολι αίρεται επειδι, ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 16 παράγραφοσ 1) ςτοιχεία β) και γ), ο δικαιοφχοσ τθσ 
απόφαςθσ 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· 

γ) θ αναςταλείςα απόφαςθ ακυρϊνεται, ανακαλείται ι 
τροποποιείται, οπότε θ αναςτολι περατϊνεται κατά τθν θμερομθνία 
ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ. 

2.   Η αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι ενθμερϊνει 
τον δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ για το πζρασ τθσ αναςτολισ. 

 

 



 

 

5.   Οι τελωνειακζσ αρχζσ παρακολουκοφν τουσ όρουσ και τα κριτιρια που πρζπει 
να πλθροί ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ. Παρακολουκοφν επίςθσ τθ ςυμμόρφωςθ με 
τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν απόφαςθ αυτι. Εάν δεν ζχουν 
ςυμπλθρωκεί τρία ζτθ από τθν εγκατάςταςθ του δικαιοφχου τθσ απόφαςθσ, οι 
τελωνειακζσ αρχζσ διενεργοφν αυςτθρι παρακολοφκθςθ αυτοφ κατά τθ διάρκεια 
του πρϊτου ζτουσ μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. 

35-IA-AEO (Παρακολοφκθςθ), βάςει τθσ ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν 
αρμοδιοτιτων του άρκρου 25 UCC: 

1.   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. 

2.   Η 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. 

3.   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. 

4.   Εάν ο AEOS είναι εγκεκριμζνο μεταφορικό γραφείο ι γνωςτόσ 
αποςτολζασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 300/2008 
και πλθροί τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 
185/2010, θ αρμόδια τελωνειακι αρχι κζτει αμζςωσ ςτθ διάκεςθ τθσ 
αρμόδιασ εκνικισ αρχισ που είναι υπεφκυνθ για τθν αςφάλεια τθσ πολιτικισ 
αεροπορίασ, τισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ιδιότθτα 
του AEO που διακζτει: 

α) τθν άδεια AEOS, ςυμπεριλαμβανομζνου του ονόματοσ του κατόχου τθσ 
άδειασ και, κατά περίπτωςθ, τθν τροποποίθςθ ι τθν ανάκλθςθ ι τθν 
αναςτολι τθσ ιδιότθτασ του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα, κακϊσ και 
τουσ ςχετικοφσ λόγουσ· 

β) πλθροφορίεσ ςχετικά με το κατά πόςον οι ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ 
ζχουν επικεωρθκεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ, τθν θμερομθνία τθσ 
τελευταίασ επικεϊρθςθσ και το κατά πόςον θ επικεϊρθςθ διενεργικθκε ςτα 
πλαίςια διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ, επαναξιολόγθςθσ ι παρακολοφκθςθσ· 

γ) τυχόν επαναξιολογιςεισ τθσ άδειασ AEOS και τα αποτελζςματά τουσ. 

Οι εκνικζσ τελωνειακζσ αρχζσ, ςε ςυμφωνία με τθν αρμόδια εκνικι αρχι 
που είναι υπεφκυνθ για τθν αςφάλεια τθσ πολιτικισ αεροπορίασ, κεςπίηουν 



λεπτομερείσ ρυκμίςεισ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν που δεν 
καλφπτονται από το θλεκτρονικό ςφςτθμα που αναφζρεται ςτο άρκρο 30 
του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

Οι αρμόδιεσ για τθν αςφάλεια τθσ πολιτικισ αεροπορίασ εκνικζσ αρχζσ, οι 
οποίεσ διαχειρίηονται τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, τισ χρθςιμοποιοφν 
αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ των ςχετικϊν προγραμμάτων εγκεκριμζνου 
μεταφορικοφ γραφείου ι γνωςτοφ αποςτολζα και εφαρμόηουν τα 
κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για να διαςφαλιςτεί θ αςφάλεια 
των πλθροφοριϊν αυτϊν. 

13-IA-HOR (Αποκικευςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ αποφάςεισ), βάζει ηηρ 

ανάθεζηρ εκηελεζηικών απμοδιοηήηων ηος άρθρου 25 UCC: 

Η αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι διατθρεί όλα τα 
δεδομζνα και τα υποςτθρικτικά ςτοιχεία βάςει των οποίων ελιφκθ θ 
απόφαςθ επί τρία τουλάχιςτον ζτθ μετά τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ. 

Άρκρο 27 UCC 

Ακφρωςθ ευνοϊκών αποφάςεων 

1.   Οι τελωνειακζσ αρχζσ ακυρϊνουν απόφαςθ ευνοϊκι για τον δικαιοφχο τθσ 
απόφαςθσ, εάν πλθροφνται όλοι οι ακόλουκοι όροι: 

α) θ απόφαςθ λιφκθκε με βάςθ ανακριβείσ ι ελλιπείσ πλθροφορίεσ, 
β) ο δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ γνϊριηε ι όφειλε ευλόγωσ να γνωρίηει ότι τα ςτοιχεία 

αυτά ιταν ανακριβι ι ελλιπι, 
γ) εάν οι πλθροφορίεσ ιταν ορκζσ και εμπεριςτατωμζνεσ, θ απόφαςθ κα ιταν 

διαφορετικι. 

2.   Η ακφρωςθ τθσ απόφαςθσ ανακοινϊνεται ςτον δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ. 

3.   Η ακφρωςθ αρχίηει να ιςχφει από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία τίκεται ςε 
εφαρμογι θ αρχικι απόφαςθ, εκτόσ εάν υπάρχει διαφορετικι πρόβλεψθ ςτθν 
απόφαςθ ςφμφωνα με τθν τελωνειακι νομοκεςία. 

Άρκρο 28 UCC 

Ανάκλθςθ και τροποποίθςθ ευνοϊκών αποφάςεων 

1.   Μια ευνοϊκι απόφαςθ ανακαλείται ι τροποποιείται όταν, ςε περιπτϊςεισ εκτόσ 
εκείνων που αναφζρονται ςτο άρκρο 27: 

α) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ όρουσ λιψθσ αυτισ τθσ απόφαςθσ δεν επλθροφντο 
ι δεν πλθροφνται πλζον, ι 

β) ηθτθκεί από τον δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ. 



2.   Ευνοϊκι απόφαςθ που απευκφνεται ςε περιςςότερα από ζνα πρόςωπα μπορεί 
να ανακλθκεί μόνον για το πρόςωπο που δεν τθρεί υποχρζωςθ που επιβλικθκε 
δυνάμει αυτισ τθσ απόφαςθσ, εκτόσ εάν ορίηεται άλλωσ. 

3.   Η ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανακοινϊνεται ςτον δικαιοφχο τθσ 
απόφαςθσ. 

4.   Η παράγραφοσ 4 του άρκρου 22 εφαρμόηεται ςτθν ανάκλθςθ ι τθν 
τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ. 

Εντοφτοισ, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και εφόςον το απαιτεί θ προςταςία των 
νόμιμων ςυμφερόντων του δικαιοφχου τθσ απόφαςθσ, οι τελωνειακζσ αρχζσ 
μποροφν να μετακζτουν ζωσ ζνα ζτοσ τθν θμερομθνία από τθν οποία αρχίηει να 
παράγει αποτελζςματα θ ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ. Η εν λόγω θμερομθνία 
αναγράφεται ςτθν απόφαςθ ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ. 

Άρκρο 15 IA HOR (Ανάκλθςθ ευνοϊκισ απόφαςθσ) 

Απόφαςθ θ οποία ζχει αναςταλεί δυνάμει του άρκρου 16 παράγραφοσ 1 του 
κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446 ανακαλείται από τθν 
αρμόδια για τθ λιψθ απόφαςθσ τελωνειακι αρχι ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 16 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία β) και γ) του εν λόγω κανονιςμοφ, όταν ο 
δικαιοφχοσ τθσ απόφαςθσ δεν λάβει, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, 
τα απαραίτθτα μζτρα για τθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων που ορίηονται 
για τθν απόφαςθ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται 
βάςει τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

34-IA-AEO (Ανάκλθςθ άδειασ): 

1.   Η 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 κϊδικα, το οποίο 
πλζον δεν ικανοποιείται. 

2.   Η 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. 

3.   Σε περίπτωςθ που το ίδιο πρόςωπο είναι AEOC και AEOS και το άρκρο 28 
του κϊδικα ι το άρκρο 15 του παρόντοσ κανονιςμοφ εφαρμόηεται λόγω τθσ 
μθ τιρθςθσ των προχποκζςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο δ) 
του κϊδικα, θ άδεια AEOC ανακαλείται και θ άδεια AEOS παραμζνει ςε ιςχφ. 

Σε περίπτωςθ που το ίδιο πρόςωπο είναι AEOS και AEOC και το άρκρο 28 
του κϊδικα ι το άρκρο 15 του παρόντοσ κανονιςμοφ εφαρμόηεται λόγω τθσ 
μθ τιρθςθσ των προχποκζςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 39 ςτοιχείο ε) 
του κϊδικα, θ άδεια AEOS ανακαλείται και θ άδεια AEOC παραμζνει ςε ιςχφ. 

 


