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Στο πλαίσιο της σχέσης συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών και των Οικονομικών Φορέων,

που αναπτύσσεται και εγκαθιδρύεται μέσω του προγράμματος του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Ε.Ο.Φ.),

είναι  απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση και  αυτό-αξιολόγηση τους και η ενημέρωση των τελωνειακών

Αρχών επί των αποτελεσμάτων αυτής. 

Συγκεκριμένα, ο Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να επανεξετάζει  τις διαδικασίες,  τους

κινδύνους  και  τα  συστήματά  του,  προκειμένου  κάθε  σημαντική  μεταβολή  στις  δραστηριότητές  του  να

αποτυπώνεται  και  να  γνωστοποιείται  έγκαιρα  στις  τελωνειακές  Αρχές.   Αυτή  η  υποχρέωση στηρίζεται  στη

νομική απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του Ενωσιακού Τελωνειακου Κώδικα (Εν.Τ.Κ.),

σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος της Άδειας  AEO κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές Αρχές

κάθε μεταβολή της δραστηριότητάς του που ανακύπτει μετά τη λήψη της Άδειας και μπορεί να έχει επίπτωση

στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της. Παρόλο που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την δραστηριότητα του

εκάστοτε Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, αλλά και από τον τύπο της Άδειας (AEOS ή AEOC) και επομένως

δεν μπορεί να υπάρξει εξαντλητικός κατάλογος, εν τούτοις στο Παράρτημα 4 των Κατευθυντηρίων Οδηγιών για

τους  Εγκεκριμένους  Οικονομικούς  Φορείς  παρέχονται  παραδείγματα  πληροφοριών  που   σε  περίπτωση

μεταβολών τους πρέπει να γνωστοποιούνται στις τελωνειακές Αρχές, με κυριότερα τα ακόλουθα:

 Επωνυμία

 Νομικό Καθεστώς

 Συγχώνευση ή διάσπαση του νομικού προσώπου

 Τόπος εγκατάστασης

 Διεύθυνση Αλληλογραφίας



 Υπεύθυνος Επικοινωνίας

 Πώληση ή αλλαγή καθεστώτος

 Οικονομικός τομέας δραστηριοτήτων ή ρόλος στην εφοδιαστική αλυσίδα

 Σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου

 Αλλαγές στα πληροφορικά και λογιστικά συστήματα

 Εκκρεμή ποινική διαδικασία

 Απώλεια αρχείων

Επιπλέον, ο οικονομικός φορέας οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια τελωνειακή Αρχή και

για οποιαδήποτε πρόθεση αλλαγής ή επικείμενη αλλαγή η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την αδειοδότησή

του  ή  θεωρείται  σημαντική  για  τις  λειτουργίες  του,  διότι  όταν  ένας  οικονομικός  φορέας  γίνεται

Εγκεκριμένος,  αυτομάτως  θεωρείται  αξιόπιστος  συνεργάτης  για  τα  τελωνεία  και  αναμένεται  να

συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Εν.Τ.Κ..

Στο ίδιο πνεύμα, ο Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώνει την τελωνειακή Αρχή

έκδοσης της Άδειας για τυχόν μεταβολές που σχετίζονται με οποιαδήποτε άλλη συναφή έγκριση, άδεια ή

πιστοποίηση έχει χορηγηθεί από άλλες κρατικές αρχές και ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Άδεια AEO (π.χ.

ανάκληση της ιδιότητας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή γνωστού αποστολέα).

Εξυπακούεται  ότι  η  μη συμμόρφωση με  τα ανωτέρω επηρεάζει  την  ισχύ  της  Άδειας  και  είναι

δυνατό να επιφέρει  κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή (άρθρο 23 παράγραφος 4 Εν.Τ.Κ.) ή

ακόμη και ανάκληση (άρθρο 28 Εν.Τ.Κ. & 34 Καν. 2447/2015) αυτής.  

Ως εκ τούτου, εφιστούμε την προσοχή όλων των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων για την πιστή

τήρηση των ανωτέρω και των Τελωνειακών Περιφερειών για την επισήμανση της σημασίας των ανωτέρω

στους  Εγκεκριμένους  Οικονομικούς  Φορείς  αρμοδιότητάς  τους  καθώς  και  την  τήρηση  ενημερωμένου

αρχείου των βασικών πληροφοριών/στοιχείων  αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

            Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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