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Ακρωνύμια 
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Πρόλογος 

 

Με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ) της 

ΑΑΔΕ και στο  πλαίσιο της υλοποίησης του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος 

Εξαγωγών (Automated Export System – AES), καταρτίστηκε η πρώτη έκδοση 

πλαισίου ενημέρωσης των οικονομικών φορέων σχετικά με τις νέες 

λειτουργικότητες και επικαιροποιημένες διαδικασίες του νέου 

Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών. 

Με την προσδοκία η συγκεκριμένη προσπάθεια να αποτελέσει ουσιαστικό σημείο 

αναφοράς άντλησης πληροφοριών για όλα τα εμπλεκόμενα με την διαδικασία της 

εξαγωγής μέρη, αναμένουμε την απαραίτητη συμμετοχή και συμβολή των 

οικονομικών φορέων, πρωτίστως στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού της 

εξαγωγικής διαδικασίας. (Επικοινωνία – Παράρτημα)  

AES 

 

Εισαγωγή  

Το AES-P1 (Automated Export System – Phase 1) είναι η επόμενη φάση του 

υφιστάμενου Διευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS). 

Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES) διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τις 

διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου που εκτελούνται από τελωνειακούς 

υπαλλήλους και οικονομικούς φορείς κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το 

τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, χρησιμοποιώντας Διασάφηση Εξαγωγής ή 

Επανεξαγωγής, Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου ή Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής. 

Το AES είναι το δίκτυο μεταξύ των Εθνικών Συστημάτων και των Διοικήσεων που 

διαχειρίζονται κεντρικές εφαρμογές. 

Ο στόχος του έργου περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: 

 Component 1 - «Διευρωπαϊκό Σύστημα AES»: Στοχεύει στην προσθήκη 

νέων λειτουργιών, είτε για την περαιτέρω βελτίωση της διευκόλυνσης του 

εμπορίου και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, είτε για την 

ευθυγράμμιση με τον Τελωνειακό Κώδικα της Ένωσης (UCC). Ενδεικτική 

αναφορά αποτελούν οι τελωνειακές απλουστεύσεις, η διεπαφή με το 

EMCS και το NCTS και, περιλαμβάνει τμήματα που αναπτύσσονται σε 

κεντρικό και εθνικό επίπεδο. 

 Component 2 – «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Εξαγωγής»: 

Στοχεύει στην αναβάθμιση των υπαρχουσών λειτουργιών και των εθνικών 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση ορισμένων 

διατυπώσεων που δεν επηρεάζουν τον κοινό τομέα του AES. 
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Αρχιτεκτονική και Επικοινωνία. 

 

Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας εισάγει ένα σύνολο διαδικασιών εξαγωγής 

που μπορούν να εφαρμοστούν είτε με ένα νέο σύστημα ή/και με την επέκταση 

των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων διαχείρισης διασαφήσεων. Κάθε εθνικό 

σύστημα είναι υπεύθυνο να ορίσει τη δική του αρχιτεκτονική όσον αφορά στο 

AES. Η εφαρμογή συμμορφώνεται με τις κοινές προδιαγραφές του συστήματος 

AES. 

Εξωτερικός τομέας. 

Δημιουργία δικτύου και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εθνικού συστήματος 

και των οικονομικών φορέων. 

Εθνικός τομέας. 

Τα εθνικά συστήματα χρησιμοποιούν το δικό τους εθνικό δίκτυο για την 

επικοινωνία μεταξύ των τελωνείων και άλλων εθνικών συστημάτων, π.χ. NCTS και 

EMCS. Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

Κοινός Τομέας. 

Ο κοινός τομέας αναφέρεται στο κλειστό, ασφαλές δίκτυο και στις αντίστοιχες 

υποδομές που διασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εθνικού 

συστήματος και της Επιτροπής. Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μηνυμάτων 

μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των ΚΜ και μεταξύ των τελωνειακών 

διοικήσεων των ΚΜ και την ΕΕ. Αποτελείται από το δίκτυο Common 

Communications Network (CCN2), τις άλλες κεντρικές υπηρεσίες (π.χ. CS/MIS) 

και την υποκείμενη υποδομή. 

 

Οφέλη. 

Τα οφέλη που προσφέρει το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής συνοψίζονται 

ως εξής: 

 Παροχή πλήρους αυτοματοποίησης των διατυπώσεων εξαγωγής και 

εξόδου (συμπεριλαμβανομένης της επανεξαγωγής). 

 Υποστήριξη νέων αυτόματων διαδικασιών και εισαγωγή πρόσθετων 

ρόλων των τελωνείων. 

 Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διατυπώσεων εξαγωγής και 

εξόδου (συμπεριλαμβανομένης της επανεξαγωγής) επιτάχυνση του 

χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών. 

 Ενημέρωση των υπαρχουσών και προσθήκη νέων λειτουργιών με στόχο 

τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας όπως προβλέπεται 

στη νομοθεσία UCC· 
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 Ευθυγράμμιση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών με τις 

απαιτήσεις δεδομένων του UCC, DA και IA και το μοντέλο τελωνειακών 

δεδομένων της ΕΕ EUCDM. 

 Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλα σχετικά πληροφοριακά 

συστήματα. 
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Βασικές λειτουργίες του AES. 

 

Όταν τα εμπορεύματα πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, 

υποβάλλεται διασάφηση στο αρμόδιο τελωνείο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, 

πριν τα εμπορεύματα εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

Η διασάφηση προ-αναχώρησης περιλαμβάνει:  

α) την Διασάφηση Εξαγωγής, 

β) την Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής,  

γ) την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου. 

Η κάθε διασάφηση περιέχει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση 

κινδύνου. UCC, Art. 263, 270, 271 

 

1. Εξαγωγή. 

 

Η εξαγωγή είναι μια διαδικασία δύο σταδίων για τη μεταφορά ενωσιακών 

εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.  

Οι Οικονομικοί Φορείς δηλώνουν τα εμπορεύματα προς εξαγωγή υποβάλλοντας 

τη διασάφηση εξαγωγής μέσω του μηνύματος ΙΕ515 στο τελωνείο. Η διαδικασία 

εξαγωγής συνεπάγεται την εφαρμογή όλων των διατυπώσεων εξαγωγής και 

εξόδου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής απαγορεύσεων και περιορισμών.  

UCC, Art. 271, 274, DA, Art. 245, Annex B, IA 

Η διασάφηση εξαγωγής περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τη θέση των 

εμπορευμάτων υπό καθεστώς εξαγωγής. Το σύστημα χρησιμοποιείται επίσης για 

την υποβολή διασαφήσεων επανεξαγωγής με στόχο την εξαγωγή μη ενωσιακών 

εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, π.χ. για την εκκαθάριση 

ειδικών καθεστώτων προσωρινής αποθήκευσης ή εισαγωγής με τελειοποίηση.  

UCC, Art. 162, 269, 270, DA, Annex Β, ΙΑ 

Όταν τα ενωσιακά εμπορεύματα πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό 

έδαφος της ΕΕ και να τεθούν υπό τη διαδικασία εξαγωγής, υποβάλλεται στο 

αρμόδιο τελωνείο διασάφηση εξαγωγής, μέσω του Αυτοματοποιημένου 

Συστήματος Εξαγωγών (AES).  

Η διασάφηση περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την υπαγωγή των 

εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής. UCC, Art. 162-269, DA, Annex B, IA 
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Εικόνα 1 -  Εξαγωγή 

Διαδικασία εξαγωγής με Συνήθη Διασάφηση Εξαγωγής. 

Η διαδικασία εξαγωγής ισχύει για τα ενωσιακά εμπορεύματα που πρόκειται να 

εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της EE. Συνεπάγεται την εφαρμογή όλων των 

διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου, συμπεριλαμβανομένης της, κατά περίπτωση, 

πληρωμής των επιστροφών φόρων κατά την εξαγωγή και της προσκόμισης 

αδειών εξαγωγής. 

Τι είναι η διασάφηση εξαγωγής; 

Τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής είναι η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο 

δηλώνει, με την προβλεπόμενη μορφή και τρόπο, την επιθυμία να θέσει τα 

εμπορεύματα του στο τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής. 
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Ποιος πρέπει να υποβάλλει; 

Γενικά, ο διασαφιστής ή ένα πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του/της 

(αντιπρόσωπος) είναι υπεύθυνοι για την υποβολή μιας διασάφησης εξαγωγής. 

Κατά κανόνα, τα άτομα αυτά πρέπει να είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ. 

Πού πρέπει να υποβληθεί; 

Κατά γενικό κανόνα, η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται στο τελωνείο 

όπου προσκομίζονται τα εμπορεύματα (εκτός από την περίπτωση Κεντρικού 

Τελωνισμού). 
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Παράδειγμα: Ένας οικονομικός φορέας εγκατεστημένος στη Γερμανία εξάγει 

ενωσιακά προϊόντα στην Αίγυπτο χρησιμοποιώντας μία συνήθη διασάφηση 

εξαγωγής. Τα εμπορεύματα θα εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ από 

τελωνείο εξόδου στην Ελλάδα. Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος υποβάλλει τη 

διασάφηση εξαγωγής στο AES.   

 

 

Εικόνα 2 - Παράδειγμα Εξαγωγής 
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Διαδικασία ανά βήματα / Συνήθης Διασάφηση Εξαγωγής. 

Βήμα 1: Υποβολή της διασάφησης εξαγωγής: Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπός 

υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής μέσω του μηνύματος IE515 “Export Declaration” 

στο AES στο Τελωνείο Εξαγωγής στη Γερμανία, όπου είναι εγκατεστημένος, και 

προσκομίζει τα εμπορεύματα σε αυτό το τελωνείο. 

Βήμα 2: Αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης: Το AES εκτελεί αυτόματο έλεγχο 

εγκυρότητας για να διασφαλίσει ότι η τελωνειακή διασάφηση συμμορφώνεται με 

τις προϋποθέσεις υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής. 

Το AES στο Τελωνείο Εξαγωγής στη Γερμανία: 

α) Επικυρώνει την τελωνειακή διασάφηση 

β) Ελέγχει και επαληθεύει ότι όλες οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις υπάρχουν 

και είναι έγκυρες, και 

γ) Επαληθεύει ότι η διασάφηση εξαγωγής δεν έχει υποβληθεί πριν από την 

προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο. Εάν η διασάφηση είναι έγκυρη η 

κίνηση γίνεται αποδεκτή. 

Βήμα 3: Αποδοχή τελωνειακής διασάφησης: Το AES στο Τελωνείο Εξαγωγής στη 

Γερμανία αποδίδει έναν Μοναδικό Αριθμό Αναφοράς (MRN) στη διασάφηση και 

ενημερώνει τον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο με μήνυμα IE528 “Export MRN 

Allocated”.  

Βήμα 4: Ανάλυση κινδύνου στο Τελωνείο Εξαγωγών: Μετά την αποδοχή της 

διασάφησης το AES στο Τελωνείο Εξαγωγής στη Γερμανία επικοινωνεί με το 

γερμανικό σύστημα ανάλυσης κινδύνου για την διενέργεια ανάλυσης κινδύνου. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου καταγράφονται στο AES. 

Βήμα 5: Έλεγχος εμπορευμάτων: Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 

κινδύνου, το Τελωνείο Εξαγωγής στη Γερμανία αποφασίζει αν θα ελέγξει ή όχι τα 

εμπορεύματα. Εάν ο τελωνειακός αποφασίσει να ελέγξει τα εμπορεύματα, τότε ο 

διασαφιστής/ αντιπρόσωπος θα ειδοποιηθεί με το μήνυμα IE560 «Export Control 

Decision Notification». Ο τελωνειακός αφού εκτελέσει τον έλεγχο, καταχωρεί τα 

αποτελέσματα ελέγχου στο AES. Οι κωδικοί αποτελεσμάτων ελέγχου στο AES 

διαφέρουν στο τελωνείο Εξαγωγής και Εξόδου.  

Κωδικοί Αποτελεσμάτων Ελέγχου ανά Τελωνείο:  
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Εικόνα 3 - Αποτελέσματα Ελέγχου στο Τελωνείο Εξαγωγής 

Ο κωδικός ελέγχου «B1: Μη ικανοποιητικός» στο Τελωνείο Εξαγωγής δεν 

κοινοποιείται στο Τελωνείο Εξόδου, αλλά καταγράφεται μόνο στο AES. 

 

Εικόνα 4 - Αποτελέσματα Ελέγχου στο Τελωνείο Εξόδου 

 

Οι κωδικοί ελέγχου "B2: Τελωνείο προορισμού δεν είναι έγκυρο" και "B3: Μη 

ικανοποιητικό στο Τελωνείο προορισμού (ισοδύναμο με B1 στο AES)," στο 

Τελωνείο Εξόδου χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση εξαγωγής που 

ακολουθείται από διαμετακόμιση (NCTS). 

Βήμα 6: Απελευθέρωση εμπορευμάτων για εξαγωγή: Εάν δεν αποφασιστεί 

κανένας έλεγχος ή εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά, τα 

εμπορεύματα απελευθερώνονται για εξαγωγή. Κατά συνέπεια, τα εμπορεύματα 

φεύγουν από το Τελωνείο Εξαγωγής στη Γερμανία και μεταφέρονται προς το 

δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου στην Ελλάδα. 

Βήμα 7: Το τελωνείο εξαγωγής στέλνει το AER στο τελωνείο εξόδου: Το AES στο 

Τελωνείο Εξαγωγής στη Γερμανία αποστέλλει το αρχείο αναμενόμενης εξαγωγής 

(AER) μέσω του μηνύματος IE501 “AER – Anticipated Export Record” στο 

Τελωνείο Εξόδου στην Ελλάδα και γνωστοποιεί την απελευθέρωση προς εξαγωγή 
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στον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο με το μήνυμα IE529 “Release for Export”. Σε 

αυτό το σημείο το AES ξεκινά την έναρξη του χρονομετρητή (timer) για τη λήψη 

των αποτελεσμάτων εξόδου και του χρονομετρητή (timer)  για τη Γνωστοποίηση 

της Εξόδου των εμπορευμάτων. 

Βήμα 8: Το τελωνείο εξόδου επικυρώνει το AER - Ανάλυση κινδύνου: Μετά τη 

λήψη του μηνύματος AER (IE501), το AES στο Τελωνείο Εξόδου επικυρώνει το 

ληφθέν μήνυμα και ζητά από το εθνικό σύστημα ανατροφοδότηση ανάλυσης 

κινδύνου. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου, ο τελωνειακός 

υπάλληλος μπορεί να αποφασίσει έλεγχο των εμπορευμάτων ή όχι, μετά την 

άφιξη των εμπορευμάτων στην έξοδο. 

Βήμα 9: Γνωστοποίηση Άφιξης: Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο 

εξόδου, ο διασαφιστής / αντιπρόσωπος στην έξοδο αποστέλλει το IE507 “Arrival 

at Exit” στο Τελωνείο Εξόδου και ζητά την άμεση παράδοση των εμπορευμάτων. 

Υπάρχει η δυνατότητα για τον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο κατά την έξοδο να 

χρησιμοποιήσει το μήνυμα IE507 για να ενημερώσει το τελωνείο Εξόδου για 

τυχόν αποκλίσεις και πρόσθετες πληροφορίες της αποστολής. 

Βήμα 10: Το τελωνείο εξόδου επικυρώνει την ειδοποίηση άφιξης: Το AES στο 

Τελωνείο Εξόδου επαληθεύει ότι η ειδοποίηση άφιξης είναι έγκυρη και ότι το AER 

είναι διαθέσιμο. 

Βήμα 11: Έξοδος εμπορευμάτων: Ο τελωνειακός υπάλληλος στο τελωνείο Εξόδου 

αποφασίζει να μην πραγματοποιήσει κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων και να 

επιτρέψει την έξοδο τους. Το AES στέλνει το μήνυμα IE525 “Exit Release 

Notification” στον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο στην έξοδο και ανακοινώνει την 

παράδοση. Τα εμπορεύματα παραδίδονται για έξοδο. 

Βήμα 12: Γνωστοποίηση εξόδου: Όταν η αποστολή έχει εγκαταλείψει το 

τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος στην έξοδο στέλνει 

στο AES στο τελωνείο Εξόδου το μήνυμα IE590 “Exit Notification” που 

ανακοινώνει ότι τα εμπορεύματα έχουν εξαχθεί. Διαδοχικά, το Τελωνείο Εξόδου 

στέλνει στο Τελωνείο Εξαγωγής στη Γερμανία το μήνυμα ΙΕ518 “Exit Results” που 

επιβεβαιώνει την έξοδο των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων ελέγχου στην έξοδο. 

Βήμα 13: Οι χρονομετρητές (timers) AES σταματούν: Ο χρονομετρητής (timer) για 

την παραλαβή των αποτελεσμάτων εξόδου στο Τελωνείο Εξαγωγής σταματά. Το 

AES στο Τελωνείο Εξαγωγής επαληθεύει ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου στην 

έξοδο είναι ικανοποιητικά και τα εμπορεύματα έχουν εξαχθεί. Ο χρονομετρητής 

(timer) για την γνωστοποίηση της εξόδου των εμπορευμάτων σταματά επίσης. 

Βήμα 14: Γνωστοποίηση εξαγωγής: Το Τελωνείο Εξαγωγής ειδοποιεί τον 

διασαφιστή/ αντιπρόσωπο με το μήνυμα IE599 “Export Notification” ότι τα 
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εμπορεύματα εξήχθησαν από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ παρέχοντας όλα τα 

στοιχεία εξαγωγής. 

 

 

 

Εικόνα 5 -  Διάγραμμα εξαγωγής 

 

Ειδική περίπτωση: Εξαγωγή που ακολουθείται από διαμετακόμιση. 

Όταν μια εξαγωγή ακολουθείται από διαμετακόμιση (εσωτερική ή εξωτερική), το 

AES διασυνδέεται με το NCTS. Η επικοινωνία ξεκινά όταν αναφέρεται 

τουλάχιστον ένα MRN εξαγωγής στην ομάδα δεδομένων Προηγούμενων 

Εγγράφων της διασάφησης διαμετακόμισης. UCC, Art. 159 (3), DA, Art. 189 (4), 

IA, Art. 329 (5)(6)(7a) 
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(Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 3. Διεπαφή AES – NCTS: 

Εξαγωγή που ακολουθείται από Διαμετακόμιση) 

2. Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής (REN). 

Η Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής περιέχει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 

την εκκαθάριση του καθεστώτος της Ελεύθερης Ζώνης ή της Προσωρινής 

Εναπόθεσης. 

Η Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος 

ΙΕ570 “Re-Export Notification” στο Τελωνείο Εξόδου, όταν μη ενωσιακά 

εμπορεύματα (που βρίσκονται στο καθεστώς ελεύθερης ζώνης ή σε προσωρινή 

εναπόθεση) εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και αίρεται η 

υποχρέωση υποβολής EXS. UCC [A1], points (b) and (c), Article 270 (3), UCC [A1] 

Article 274 

 (Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 7. Γνωστοποίηση 

Επανεξαγωγής) 

3. Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (EXS). 

 

Τα εμπορεύματα που πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ 

πρέπει να καλύπτονται από διασάφηση, η οποία περιέχει τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου. 

Υποβάλλεται Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (EXS) στο Τελωνείο Εξόδου, όταν δεν 

υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής.  

Κατά κανόνα, η EXS θα πρέπει να κατατίθεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο 

εξόδου και επομένως δεν προβλέπεται επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών 

τελωνείων. Τα πληροφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή 

και την επεξεργασία της EXS αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από κάθε ΚΜ σε 

εθνικό επίπεδο. 

Τελωνείο Υποβολής. 

Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος καταχωρεί και υποβάλλει στο Τελωνείο Εξόδου 

την EXS, μέσω του μηνύματος IE615 “Exit Summary Declaration”  Μετά την 

επιτυχή επικύρωση του μηνύματος, αποδίδεται μοναδικός αριθμός αναφοράς - 

MRN, ο οποίος κοινοποιείται στον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο με το μήνυμα ΙΕ628 

“Exit Summary Declaration Acknowledgement”.  Στη συνέχεια, εκτελείται 

ανάλυση κινδύνου και ξεκινά ο χρονομετρητής (timer) για την ειδοποίηση εξόδου. 

Εάν ο τελωνειακός αποφασίσει να μην ελέγξει τα εμπορεύματα, η κίνηση 

παραδίδεται για έξοδο και ειδοποιείται ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος μέσω του 

μηνύματος ΙΕ525. Όταν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος 
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της ΕΕ, ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος στην Έξοδο ειδοποιεί το Τελωνείο Εξόδου, 

μέσω του μηνύματος ΙΕ590, ότι τα εμπορεύματα έχουν εξέλθει. 

Σε περίπτωση που μια Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου υποβληθεί σε τελωνείο 

διαφορετικό από το Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου, τότε το Τελωνείο Υποβολής 

κοινοποιεί τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου στο Τελωνείο Εξόδου μέσω του 

μηνύματος IΕ601 “EXS”. Κατά την άφιξη της αποστολής στο Τελωνείο Εξόδου, ο 

διασαφιστής/ αντιπρόσωπος αποστέλλει ΙΕ507 και ζητά να επιτραπεί στα 

εμπορεύματα να εγκαταλείψουν αμέσως το Τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. 

Εκτελείται Ανάλυση Κινδύνου και η διαδικασία συνεχίζεται όπως παραπάνω. 

Σε περίπτωση που υποβληθεί μια Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου μέσω του 

μηνύματος ΙΕ615 στο Τελωνείο Εξόδου και ο έλεγχος επικύρωσης δεν είναι 

επιτυχής, αποστέλλεται μήνυμα ΙΕ557 “Rejection from Office of Exit” στον 

διασαφιστή/ αντιπρόσωπο πληροφορώντας τον για τον λόγο της απόρριψης.  

Τροποποίηση EXS. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση των δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου 

πριν από την απελευθέρωση της κίνησης μέσω του μηνύματος ΙΕ613 “Exit 

Summary Declaration Amendment”, το οποίο αποστέλλεται στο Τελωνείο Εξόδου, 

στο χρονικό διάστημα μεταξύ της αποδοχής της διασάφησης και της 

απελευθέρωσης για έξοδο. Το αίτημα επικυρώνεται αυτόματα και γίνεται 

αποδεκτό, αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ604 “Exit Summary Declaration 

Amendment Acceptance” στον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο και η κατάσταση 

κίνησης παραμένει ως έχει.  

Εάν αποσταλεί ένα μήνυμα ΙΕ613, το οποίο απορριφθεί λόγω σφαλμάτων, ο 

διασαφιστής/ αντιπρόσωπος λαμβάνει ΙΕ557 με τους λόγους απόρριψης. 

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση (απορρίπτεται αυτόματα) στις εξής περιπτώσεις: 

 Μετά την απελευθέρωση  της κίνησης. 

 Εάν έχει απορριφθεί η παράδοση της κίνησης.  

 Η κατάσταση της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου είναι «Υπό έλεγχο». 

Σε περίπτωση εκτροπής, το Τελωνείο Υποβολής λαμβάνει το Αίτημα IE502 

“Declaration Request Export” ζητώντας τα δεδομένα της διασάφησης. Εάν τα 

δεδομένα είναι διαθέσιμα στο Τελωνείο Υποβολής, το AES απαντά στο Τελωνείο 

Εξόδου με το IE603 “Exit Summary Declaration Response”, το οποίο μπορεί να 

είναι είτε θετικό, είτε αρνητικό. 

Τελωνείο Εξόδου. 

Παραλαβή ΙΕ615, ΙΕ601 

Υποβάλλεται το μήνυμα IE615, το AES εκτελεί έλεγχο εγκυρότητας του 

μηνύματος. Στην περίπτωση που είναι έγκυρο, αποδίδεται MRN το οποίο 
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γνωστοποιείται στον συναλλασσόμενο μέσω του μηνύματος ΙΕ628. Η απόρριψη 

γνωστοποιείται μέσω του μηνύματος ΙΕ557. Ξεκινά ο χρονομετρητής (timer) για 

την προθεσμία λήψης της ειδοποίησης άφιξης  μέσω του ΙΕ507, στο οποίο 

προσδιορίζεται αν τα εμπορεύματα θα αποθηκευτούν ή όχι. Η άφιξη δύναται να 

πραγματοποιηθεί σε αυτό το τελωνείο ή σε διαφορετικό. Η άφιξη δηλώνεται είτε 

από τον τελωνειακό υπάλληλο, είτε μέσω του ΙΕ507, το οποίο το στέλνει ο 

διασαφιστής/ αντιπρόσωπος στην έξοδο. Σε περίπτωση εκτροπής, αποστέλλεται 

ΙΕ502 και, λαμβάνεται είτε θετικό, είτε αρνητικό ΙΕ603. 

Στη συνέχεια εκτελείται Ανάλυση Κινδύνου και καταχωρούνται αποτελέσματα 

ελέγχου. Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος ενημερώνεται για την απόφαση 

απελευθέρωσης των εμπορευμάτων μέσω του μηνύματος ΙΕ525. 

EXS που κατατίθεται σε τελωνείο διαφορετικό από το Τελωνείο Εξόδου 

Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την κατάθεση EXS σε 

τελωνείο διαφορετικό από το τελωνείο εξόδου, υπό την προϋπόθεση ότι το 

«Τελωνείο Υποβολής» διαβιβάζει αμέσως την EXS στο Τελωνείο Εξόδου. Δεν 

υπάρχει περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ του Τελωνείου Υποβολής και του 

διασαφιστή/ αντιπροσώπου. 

Δήλωση Καταλόγου Εξόδου – EXS. 

Στις περιπτώσεις που έχει δηλωθεί «Αποθήκευση στην Έξοδο», μετά την 

καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου η διασάφηση μεταβαίνει σε 

κατάσταση «Εμπορεύματα προς Αποθήκευση». Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος θα 

πρέπει να υποβάλλει το μήνυμα ΙΕ547 “Manifest Presentation”. Το AES 

πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας. Στην περίπτωση που είναι έγκυρο, 

αποστέλλεται θετικό ΙΕ548 “Manifest Validation” διαφορετικά αποστέλλεται 

αρνητικό ΙΕ548. Εάν είναι θετικό ΙΕ548, η κατάσταση αλλάζει σε «Άμεση 

Απελευθέρωση» και ενεργοποιείται η προθεσμία παραλαβής του ΙΕ590 (βλέπε 

παραπάνω). 

UCC, Art. 271(1), DA, Art. 245, Παράρτημα Β, ΙΑ 
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Νέες Λειτουργικότητες του AES  

1. Κεντρικός Τελωνισμός 

 

Ο Κεντρικός Τελωνισμός κατά την εξαγωγή είναι μια απλούστευση που εισάγει ο 

UCC, η οποία επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς (ΑΕΟ) να υποβάλλουν τη 

διασάφηση εξαγωγής στο τελωνείο που είναι αρμόδιο στον τόπο εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα (Supervising Customs Office - SCO), ενώ τα εμπορεύματα 

παρουσιάζονται σε τελωνείο που βρίσκεται σε άλλο ΚΜ (Presentation Customs 

Office - PCO). 

Ο Κεντρικός Τελωνισμός δύναται να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις συνήθους, 

απλουστευμένης ή τελωνειακής διασάφησης πριν την προσκόμιση. 

Στο Τελωνείο Ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά η διασάφηση εξαγωγής, μέσω 

του μηνύματος  ΙΕ515. Πραγματοποιείται έλεγχος επικύρωσης και εγκυρότητας. 

Στην περίπτωση που γίνει «Αποδεκτό», αποστέλλεται ΙΕ528 στον συναλλασσόμενο 

γνωστοποιώντας του το MRN που έχει αποδοθεί. Στη συνέχεια, το SCO κοινοποιεί 

τα δεδομένα της διασάφησης εξαγωγής στο Τελωνείο Προσκόμισης PCO. Το PCO 

παραλαμβάνει τη διασάφηση και στη συνέχεια εκτελούνται όλοι οι απαραίτητοι 

έλεγχοι εγκυρότητας. Διενεργείται η απαιτούμενη Εθνική Ανάλυση Κινδύνου και 

ενημερώνεται το SCO για την πρόθεσή του PCO να πραγματοποιήσει ελέγχους, 

λαμβάνοντας υπόψη και την αρχική σύσταση του SCO. 

Για τον Κεντρικό Τελωνισμό και τις Εξαγωγές, δύο είναι τα βασικά σενάρια που 

μπορεί να προκύψουν: (1) το SCO συνιστά προ-παράδοση στο PCO και (2) το  SCO 

δεν συνιστά προ-απελευθέρωση, δηλαδή συνιστά στο PCO να εκτελέσει 

ορισμένους ελέγχους.  

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση (σύσταση για προ-παράδοση καθώς και μη 

σύσταση προ-απελευθέρωσης, δηλαδή το SCO συνιστά στο PCO να 

πραγματοποιήσει έλεγχο) το Τελωνείο Ελέγχου (SCO) έχει την ευθύνη λήψης της 

απόφασης σχετικά με την αποδέσμευση των εμπορευμάτων προς εξαγωγή 

(θετική ή αρνητική). Ως εκ τούτου, το Τελωνείο ελέγχου αφού λάβει υπόψη τα 

αποτελέσματα ελέγχου, την απόφαση ελέγχου στο PCO, τα αποτελέσματα 

ελέγχου στο PCO, την τήρηση της προθεσμίας για την παραλαβή της απόφασης 

ελέγχου στο PCO, καθώς και άλλες πληροφορίες, μπορεί να αποφασίσει την 

αποδέσμευση ή μη των εμπορευμάτων για εξαγωγή.  

Αναλυτικότερα: 

1.1. Το SCO συνιστά την Προ-Παράδοση - Δεν υπάρχουν έλεγχοι σε SCO και PCO. 

Αυτό είναι το κύριο σενάριο του Κεντρικού Τελωνισμού για τις Εξαγωγές, 

σύμφωνα με το οποίο, το SCO αποφασίζει να προχωρήσει στη σύσταση για Προ 

Παράδοση της κίνησης στο PCO, μέσω του μηνύματος IE540 - Pre-

release/Control Notification. Το PCO ενημερώνεται σχετικά και αποστέλλει το 
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ΙΕ545-Pre-release/Control Acknowledgment στο SCO. Το SCO λαμβάνει το ΙΕ545,  

και ενεργοποιείται ο χρονομετρητής (timer) για την λήψη της ειδοποίησης 

ελέγχου από το PCO. Ταυτόχρονα με την αποστολή του ΙΕ545, στο PCO 

πραγματοποιείται Ανάλυση Κινδύνου και καταγράφεται η Απόφαση Ελέγχου. Στο 

PCO αποφασίζεται να μην πραγματοποιηθεί έλεγχος. Αποστέλλεται το ΙΕ563 

“Control Decision from Presentation Customs Office” στο SCO. Στη συνέχεια, το 

Τελωνείο Ελέγχου λαμβάνει την απόφαση σχετικά με την αποδέσμευση των 

εμπορευμάτων προς εξαγωγή (θετική ή αρνητική). Στη μεγάλη πλειονότητα των 

περιπτώσεων, το Τελωνείο Ελέγχου λαμβάνει την απόφαση για την αποδέσμευση 

των εμπορευμάτων, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που 

υπαγορεύουν τη μη αποδέσμευση των εμπορευμάτων.  

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου SCO αποφασίσει την παράδοση των 

εμπορευμάτων, ενημερώνει σχετικά το Τελωνείο Προσκόμισης μέσω του 

μηνύματος IE543 “Release Notification to Presentation Custom Office”. 

Παράλληλα, το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει στο Δηλωθέν Τελωνείου Εξόδου ένα 

ΙΕ501 με Κωδικό Αποτελέσματος Ελέγχου «A2: Θεωρείται Ικανοποιητικό» και 

IE529 στον διασαφιστή/  αντιπρόσωπο. 

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου λάβει την απόφαση να μην παραδώσει 

τα εμπορεύματα προς εξαγωγή, τότε θα ειδοποιήσει το Τελωνείο  Προσκόμισης 

ότι η παράδοση των εμπορευμάτων απορρίφθηκε, μέσω του μηνύματος ΙΕ542 

“Release Rejection Notification” παρέχοντας την κατάλληλη αιτιολόγηση. 
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Εικόνα 6 - Κεντρικός Τελωνισμός 

 

1.2. Το SCO συνιστά την Προ-Παράδοση – Ικανοποιητικά Αποτελέσματα Ελέγχου 

στο PCO. 

Το Τελωνείο Ελέγχου συνιστά την Προ-Παράδοση των εμπορευμάτων 

αποστέλλοντας το ΙΕ540 στο Τελωνείο Προσκόμισης. Με την παραλαβή του ΙΕ545 

από το Τελωνείο Προσκόμισης, στο Τελωνείο Ελέγχου, ξεκινά ο χρονομετρητής 

(timer) για τη λήψη ειδοποίησης ελέγχου από το PCO (ΙΕ563). Στο Τελωνείο 

Προσκόμισης εκτελείται εθνική ανάλυση κινδύνου και αποφασίζεται να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος, επομένως το Τελωνείο Προσκόμισης αποστέλλει στο 

Τελωνείο Ελέγχου το μήνυμα ΙΕ563. Η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο 

Προσκόμισης μεταβαίνει σε «Υπό έλεγχο». Ο χρονομετρητής (timer) για τη λήψη 

ειδοποίησης ελέγχου σταματά. Το Τελωνείο Ελέγχου ειδοποιεί τον διασαφιστή/ 
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αντιπρόσωπο για τον επικείμενο έλεγχο (φυσικό ή άλλο είδος ελέγχου που 

ενδεχομένως να απαιτείται η φυσική παρουσία του μέσω του μηνύματος ΙΕ560 

“Export Control Decision Notification”. Η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο 

Ελέγχου μεταβαίνει σε «Υπό έλεγχο». Στη συνέχεια, το Τελωνείο Προσκόμισης 

διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, καταχωρούνται τα αποτελέσματα ελέγχου 

(ικανοποιητικά/ θεωρούμενα ικανοποιητικά/με μικρές αποκλίσεις) και τα 

Αποτελέσματα ελέγχου αποστέλλονται από το Τελωνείο Προσκόμισης στο 

Τελωνείο Ελέγχου μέσω του μηνύματος ΙΕ541 “Control Results from Presentation 

Customs Office”. Το  Τελωνείο Ελέγχου λαμβάνει την απόφαση σχετικά με την 

απελευθέρωση ή μη των εμπορευμάτων. 

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου αποφασίσει την παράδοση των 

εμπορευμάτων, ενημερώνει το Τελωνείο Προσκόμισης ότι τα εμπορεύματα έχουν 

αποδεσμευτεί για εξαγωγή μέσω του ΙΕ543. Μετά την παραλαβή του μηνύματος 

ΙΕ543, η κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε «Εμπορεύματα που παραδίδονται για 

εξαγωγή». 

Το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει στο Δηλωθέν Τελωνείου Εξόδου ένα ΙΕ501 με τον 

κατάλληλο Κωδικό Αποτελέσματος Ελέγχου (ίσο με «A1: Ικανοποιητικό» ή «A2: 

Θεωρείται Ικανοποιητικό»). 

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου αποφασίσει να μην επιτρέψει την 

παράδοση των εμπορευμάτων, θα ειδοποιήσει το Τελωνείο Προσκόμισης ότι η 

παράδοση των εμπορευμάτων απορρίπτεται, μέσω του μηνύματος ΙΕ542 

παρέχοντας την κατάλληλη αιτιολόγηση. 
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Εικόνα 7 - Κεντρικός Τελωνισμός με απόφαση ελέγχου στο SCO 

 

1.3.Το SCO συνιστά την Προ-Παράδοση - Μη ικανοποιητικά Αποτελέσματα 

Ελέγχου στο PCO. 

Το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει το ΙΕ540 στο PCO, που συνιστά την προ-

παράδοση των εμπορευμάτων. Μετά την παραλαβή του ΙΕ540, το Τελωνείο 

Προσκόμισης στέλνει στο SCO το ΙΕ545 και ξεκινά ο χρονομετρητής (timer) για τη 

λήψη της ειδοποίησης ελέγχου. Στο Τελωνείο Προσκόμισης εκτελείται εθνική 
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ανάλυση κινδύνου και καταγράφεται η απόφαση ελέγχου. Στην περίπτωση που το 

Τελωνείο Προσκόμισης αποφασίζει να πραγματοποιήσει έλεγχο, αποστέλλεται στο 

Τελωνείο Ελέγχου το ΙΕ563 γνωστοποιώντας αυτήν την απόφαση. Η κατάσταση 

της κίνησης στο Τελωνείο Προσκόμισης αλλάζει σε «Υπό έλεγχο». Στο Τελωνείο 

Ελέγχου σταματά ο χρονομετρητής (timer) για τη λήψη ειδοποίησης ελέγχου από 

PCO. Το Τελωνείο Ελέγχου ειδοποιεί τον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο για τον 

επικείμενο έλεγχο (φυσικό ή άλλο είδος ελέγχου, που μπορεί να απαιτεί τη φυσική 

παρουσία του διασαφιστή/αντιπροσώπου) μέσω του ΙΕ560. Στη συνέχεια, 

ολοκληρώνεται ο έλεγχος στο Τελωνείο Προσκόμισης και καταγράφονται τα μη 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα οποία αποστέλλονται στο Τελωνείο Ελέγχου 

μέσω του μηνύματος ΙΕ541 (με κωδικό αποτελέσματος ελέγχου «B1: Μη 

ικανοποιητικό»). Το Τελωνείο Ελέγχου ειδοποιεί το Τελωνείο Προσκόμισης ότι 

απορρίπτεται η παράδοση των εμπορευμάτων μέσω του ΙΕ542. Η κατάσταση της 

κίνησης στο Τελωνείο Ελέγχου μεταβαίνει σε «Δεν επιτρέπεται η Εξαγωγή», που 

είναι τελική κατάσταση και στο Τελωνείο Προσκόμισης σε «Δεν Παραδίδεται για 

Εξαγωγή» (τελική κατάσταση). Τέλος, το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει τον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο για την απόρριψη παράδοσης αποστέλλοντας το ΙΕ551 

«Export No Release». 
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Εικόνα 8 - Κεντρικός Τελωνισμός - Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα ελέγχου στο SCO 

 

1.4. Το SCO συνιστά Προ-Παράδοση – Λήξη χρονοδιακόπτη (timer)  για λήψη 

απόφασης ελέγχου από PCO. 

Μετά την αποστολή του ΙΕ540 που συνιστά την προ-παράδοση των 

εμπορευμάτων από το Τελωνείο Ελέγχου στο Τελωνείο Προσκόμισης, 

αποστέλλεται το ΙΕ545 στο Τελωνείο Ελέγχου και ταυτόχρονα ξεκινά ο 

χρονομετρητής (timer) για τη λήψη της ειδοποίησης ελέγχου από το Τελωνείο 

Προσκόμισης. Η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο Ελέγχου αλλάζει σε 

«Αναμονή για απόφαση ελέγχου PCO».  

Στην περίπτωση που το ΙΕ563 δεν αποστέλλεται εντός προθεσμίας, το Τελωνείο 

Ελέγχου θα πρέπει να στείλει στο Τελωνείο Προσκόμισης το ΙΕ564 “Reminder for 

Control Decision”. Στη συνέχεια, το Τελωνείο Ελέγχου θα πρέπει να αποφασίσει 

για την παράδοση ή μη, των εμπορευμάτων. 
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Στην περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου αποφασίσει να παραδώσει τα 

εμπορεύματα, τότε ενημερώνει σχετικά το Τελωνείο Προσκόμισης μέσω του 

ΙΕ543. Το PCO λαμβάνει το ΙΕ543 από το Τελωνείο Ελέγχου και η κατάσταση της 

κίνησης αλλάζει σε «Εμπορεύματα που παραδίδονται για εξαγωγή». Επίσης, το 

Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να λάβει την απόφαση για τη μη παράδοση των 

εμπορευμάτων όταν: 

(1) Τα αποτελέσματα ελέγχου στο Τελωνείο Ελέγχου θεωρούνται μη 

ικανοποιητικά  

(2) Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ή ενδείξεις που οδηγούν στη μη 

παράδοση των εμπορευμάτων.  

Συνεπακόλουθα, το Τελωνείο Ελέγχου θα ειδοποιήσει το Τελωνείο Προσκόμισης 

ότι απορρίπτεται η παράδοση των εμπορευμάτων μέσω του ΙΕ542, παρέχοντας 

την κατάλληλη αιτιολόγηση. Παράλληλα, το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει στο 

Δηλωθέν Τελωνείου Εξόδου το ΙΕ501 (με Κωδικό Αποτελέσματος Ελέγχου «A2: 

Θεωρείται Ικανοποιητικό»). 
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Εικόνα 9 - Κεντρικός Τελωνισμός - Λήξη Χρονοδιακόπτη 
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1.5.Το SCO συνιστά έλεγχο στο PCO – Ικανοποιητικά Αποτελέσματα Ελέγχου σε 

PCO. 

Το Τελωνείο Ελέγχου αποφασίζει να πραγματοποιήσει έλεγχο εγγράφων και είναι 

απαραίτητο να ελεγχθούν συγκεκριμένα έγγραφα / πιστοποιητικά. Έτσι, 

αποστέλλει στον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο το ΙΕ560 προκειμένου να ζητήσει τα 

απαραίτητα για τον έλεγχο έγγραφα. Η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο 

Ελέγχου αλλάζει σε «Υπό έλεγχο». Καθώς ολοκληρώνεται ο έλεγχος εγγράφων και 

τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά, ο τελωνειακός υπάλληλος στο 

Τελωνείο Ελέγχου τα καταγράφει.  

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου αποφασίσει να προτείνει έλεγχο στο 

Τελωνείο Προσκόμισης, αποστέλλει το ΙΕ540 στο PCO. Μετά τη λήψη του ΙΕ540 η 

κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο Προσκόμισης ορίζεται σε «Αναμονή για 

απόφαση ελέγχου PCO». Στη συνέχεια, το Τελωνείο Προσκόμισης αποστέλλει 

αυτόματα το ΙΕ545 στο Τελωνείο Ελέγχου. Μετά την παραλαβή του IE545 από το 

Τελωνείο Προσκόμισης, στο Τελωνείο Ελέγχου ξεκινά ο χρονομετρητής (timer) για 

τη λήψη ειδοποίησης ελέγχου από το PCO. Εάν δεν ληφθεί το IE563 εντός 

ορισμένης προθεσμίας (πριν από τη λήξη του χρονομετρητή - timer), το Τελωνείο 

Ελέγχου αποστέλλει στο Τελωνείο Προσκόμισης IE564. Στο Τελωνείο Προσκόμισης 

πραγματοποιείται εθνική ανάλυση κινδύνου και, στην περίπτωση που Τελωνείο 

Προσκόμισης αποφασίσει να πραγματοποιήσει έλεγχο, αποστέλλεται στο 

Τελωνείο Ελέγχου το ΙΕ563 που υποδεικνύει αυτήν την απόφαση. Η κατάσταση 

της κίνησης στο Τελωνείο Προσκόμισης ενημερώνεται σε «Υπό Έλεγχο». Στο  

Τελωνείο Ελέγχου σταματά ο χρονομετρητής (timer) για τη λήψη ειδοποίησης 

ελέγχου από το PCO. Καθώς το Τελωνείο Προσκόμισης αποφασίζει να 

πραγματοποιήσει φυσικό έλεγχο ή άλλου είδους έλεγχο που μπορεί να 

χρειάζονται τη φυσική παρουσία του διασαφιστή/ αντιπροσώπου για την 

προσκόμιση εγγράφων, αποστέλλεται νέο ΙΕ560 στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο 

από το Τελωνείο Ελέγχου. Η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο Ελέγχου 

παραμένει «Υπό Έλεγχο». Στη συνέχεια, το Τελωνείο Προσκόμισης διενεργεί τους 

απαραίτητους ελέγχους και ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρεί τα 

ικανοποιητικά αποτελέσματα του ελέγχου ή τις μικρές αποκλίσεις. Σε περίπτωση 

που το Τελωνείο Προσκόμισης δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τους 

απαραίτητους ελέγχους, τα αποτελέσματα του ελέγχου κρίνονται ικανοποιητικά. 

Στη συνέχεια, το Τελωνείο Προσκόμισης αποστέλλει IE541 (με κωδικό 

αποτελέσματος ελέγχου «A1: Ικανοποιητικό:» ή «A2: Θεωρείται Ικανοποιητικό» ή 

«A4: Μικρές διαφορές») στο Τελωνείο Ελέγχου. Το Τελωνείο Ελέγχου λαμβάνει το 

IE541. 

Στη συνέχεια, το Τελωνείο Ελέγχου λαμβάνει την απόφαση σχετικά με την 

παράδοση ή μη των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου 

παραδώσει τα εμπορεύματα, ενημερώνει σχετικά το Τελωνείο Προσκόμισης μέσω 

του ΙΕ543. Η κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε «Εμπορεύματα που παραδίδονται 

για εξαγωγή». 
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Το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να μην επιτρέψει την παράδοση των εμπορευμάτων 

λαμβάνοντας υπόψη:  

(1) Τυχόν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα ελέγχου εγγράφων στο Τελωνείο 

Ελέγχου και/ή  

(2) Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ή ενδείξεις που οδηγούν στη μη 

παράδοση των εμπορευμάτων.  

Σε αυτήν την περίπτωση, το Τελωνείο Ελέγχου θα ειδοποιήσει το Τελωνείο 

Προσκόμισης ότι απορρίπτεται η παράδοση των εμπορευμάτων μέσω του ΙΕ542, 

παρέχοντας την κατάλληλη αιτιολόγηση.  

Το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει στο Δηλωθέν Τελωνείου Εξόδου το ΙΕ501- AER 

(με Κωδικό Αποτελέσματος Ελέγχου «A1: Ικανοποιητικό» ή «A2: Θεωρείται 

Ικανοποιητικό»). 
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Εικόνα 10 -  Κεντρικός Τελωνισμός Ικανοποιητικά Αποτελέσματα στο PCO 
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1.6. Το SCO συνιστά Προ-Παράδοση  – Μη Ικανοποιητικά Αποτελέσματα Ελέγχου 

στο PCO. 

Σε συνέχεια από την 4η περίπτωση:  

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου αποφασίσει να διενεργηθεί έλεγχος, 

ειδοποιεί τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο για τις επικείμενες δραστηριότητες 

(φυσικό έλεγχο ή άλλο είδος ελέγχου που μπορεί να απαιτείται η φυσική 

παρουσία του διασαφιστή/αντιπροσώπου) μέσω του ΙΕ560.  Η κατάσταση της 

κίνησης στο Τελωνείο Ελέγχου αλλάζει σε «Υπό Έλεγχο». Στη συνέχεια, το Τελωνείο 

Προσκόμισης διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους και ο τελωνειακός 

καταγράφει τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα ελέγχου. Το Τελωνείο 

Προσκόμισης αποστέλλει το ΙΕ541 (με κωδικό αποτελέσματος ελέγχου «B1: Μη 

ικανοποιητικό») στο Τελωνείο Ελέγχου. Το Τελωνείο Ελέγχου λαμβάνει το ΙΕ541 

από το Τελωνείο Προσκόμισης και ενημερώνει το Τελωνείο Προσκόμισης ότι η 

παραλαβή των εμπορευμάτων απορρίπτεται μέσω του ΙΕ542. Η κατάσταση της 

κίνησης στο Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνεται σε «Δεν επιτρέπεται η Εξαγωγή», που 

είναι τελική κατάσταση. 

Μετά την παραλαβή του ΙΕ542 η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο 

Προσκόμισης αλλάζει σε «Μη Παράδοση για εξαγωγή» (τελική κατάσταση). Τέλος, 

το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει τον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο για την απόρριψη 

της παράδοσης αποστέλλοντας το ΙΕ551. 
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Εικόνα 11 - Κεντρικός Τελωνισμός - Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα στο PCO 
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2. AES – EMCS: Εξαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ΕΦΚ 

 

Το Σύστημα Ελέγχου Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Excise Movement and 

Control System - EMCS) είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα ενδοενωσιακής 

διακίνησης και παρακολούθησης εμπορευμάτων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης. Καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, τη διακίνηση των εξής 

προϊόντων για τα οποία πρέπει να καταβληθούν Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης:  

 Αλκοόλ και αλκοολούχα  

 Προϊόντα καπνού  

 Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια  

Τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μπορούν να εξαχθούν 

εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ. 

Η επικοινωνία μεταξύ MSA και Τελωνείου Εξαγωγής διευκολύνεται περαιτέρω με 

την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ AES και EMCS, στοχεύοντας στην παροχή 

καλύτερου συντονισμού διαδικασιών, πληροφόρησης και περιορισμού 

περιστατικών απάτης. 

Υπάρχει διεπαφή και ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο μεταξύ AES και 

EMCS για προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και πρόκειται 

να εξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ. Η διαδικασία ξεκινά από το 

Σύστημα Ελέγχου Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (EMCS) και ολοκληρώνεται στο 

Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (AES). Η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται βάσει 

τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. 

Η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να έχει στο πεδίο “Προηγούμενα Παραστατικά”, 

ένα παραστατικό συμπληρωμένο με αριθμό ARC από το ΕMCS ώστε να γίνουν οι 

διασταυρωτικοί έλεγχοι. Τα ΚΜ έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν σε ποιο 

σύστημα θα γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, στο AES ή στο EMCS.  Συστήνεται, 

οι έλεγχοι να γίνονται στο AES. 

Βασικά σημεία: 

Η επικοινωνία μεταξύ του (MSA) αποστολής (όπου υποβάλλεται το e-AD) και του 

Τελωνείου Εξαγωγής πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων, μεταξύ AES 

και EMCS.  

Η διασύνδεση μεταξύ AES και EMCS καλύπτει μόνο τα σενάρια για την εξαγωγή 

αγαθών ΕΦΚ υπό αναστολή, όταν το Τελωνείο Εξαγωγής και το ΚΜ Εξαγωγής 

βρίσκονται στην ίδια χώρα. 

Κατά την υποβολή του ΙΕ515, πριν την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής, 

πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας και το AES προσδιορίζει αν διακινούνται 
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προϊόντα ΕΦΚ, δηλαδή αν έχουν συμπληρωθεί τα πεδία: ARC (Administrative 

Reference Code) και UBR (Body Record Unique Reference), δηλαδή αν υπάρχει 

συμπληρωμένος ο κωδικός: C651=e-AD, C658=FAD. Στην περίπτωση που στο 

ΙΕ515 υπάρχουν ARCs, τότε το AES επικοινωνεί με το EMCS του ΚΜ Εξαγωγής και 

ζητά τα σχετικά e-AD, μέσω του μηνύματος ΙΕ532 “e-AD Request”, ώστε να  

πραγματοποιήσει διασταυρωτικό έλεγχο. Σε ένα ΙΕ515 μπορούν να 

συμπληρώνονται πολλά e-ADs. Aποστέλλεται ένα ΙΕ532 για κάθε ένα e-AD. Η 

απάντηση σε κάθε ΙΕ532 είναι τα e-AD με τη μορφή μηνύματος ΙΕ801 “e=AD”. Το 

AES αναμένει να παραλάβει τόσα ΙΕ801 όσα ΙΕ532 έστειλε. Μεταξύ διασάφησης 

εξαγωγής και e-AD πραγματοποιείται διασταυρωτικός έλεγχος στα εξής πεδία: 

ARC, UBR-(Unique Body Reference), κωδικός Σ.Ο., Καθαρή Μάζα.   

Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής και επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία των δεδομένων, 

τότε η διασάφηση γίνεται αποδεκτή και αποδίδεται MRN, το οποίο γνωστοποιείται 

στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο μέσω του μηνύματος ΙΕ528. Ταυτόχρονα, το 

Τελωνείο Εξαγωγής γνωστοποιεί την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής στο 

EMCS στο ΚΜ Εξαγωγής μέσω του ΙΕ539- “Export Declaration Acceptance 

Notification to MSA of Export”. Διαφορετικά, πχ σε περίπτωση που δεν 

αποσταλούν όλα τα ΙΕ801, ή πρόκειται για e-AD που έχουν απορριφθεί (δεν 

επιβεβαιώνεται συμφωνία των δεδομένων ΙΕ8ΧΧ, κλπ), το ΚΜ Εξαγωγής 

ενημερώνεται για την απόρριψη μέσω του μηνύματος ΙΕ537 (e-AD Negative 

Cross-Check). 

Εάν ο έλεγχος δεν είναι επιτυχής, δηλαδή αποσταλεί ΙΕ8ΧΧ, το AES απορρίπτει το 

ΙΕ515 και αποστέλλει στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο το ΙΕ556 με τους λόγους 

απόρριψης. 

Με την παράδοση της διασάφησης αποστέλλονται τα μηνύματα:  

- ΙΕ501 στο Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου,  

- ΙΕ535 στο EMCS του ΚΜ-Εξαγωγής γνωστοποιώντας την παράδοση 

- ΙΕ529 στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο 

Όταν το Τελωνείο Εξαγωγής λάβει το μήνυμα ΙΕ518 από το Τελωνείο Εξόδου με το 

οποίο επιβεβαιώνεται η έξοδος των προϊόντων, το AES ενημερώνει το ΚΜ 

Εξαγωγής για την έξοδο μέσω του μηνύματος ΙΕ598 “Exit Results to MSA of 

Export” και τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο μέσω του μηνύματος ΙΕ599. 
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Εικόνα 12 - Εξαγωγή με προϊόντα ΕΦΚ 
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3. AES – NCTS: Εξαγωγή που ακολουθείται από Διαμετακόμιση  

 

Το Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (NCTS- New Computerized 

Transit System) είναι το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούν οι 

οικονομικοί φορείς για την υποβολή διασαφήσεων διαμετακόμισης.  

Στις περιπτώσεις που μια εξαγωγή ακολουθείται από διαμετακόμιση, το AES 

διασυνδέεται με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (NCTS) και 

υπάρχει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο συστημάτων.  

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα απελευθερωθούν για εξαγωγή και στη 

συνέχεια ακολουθεί το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης στο ίδιο τελωνείο, 

το Τελωνείο Εξόδου είναι το Τελωνείο Αναχώρησης της διαμετακόμισης. 

Το NCTS πληροφορεί το AES στις εξής περιπτώσεις: 

 Όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται για Διαμετακόμιση. 

 Όταν τα εμπορεύματα δεν παραδίδονται για Διαμετακόμιση – Μεγάλες 

Διαφορές. 

 Τα αποτελέσματα ελέγχου στο τελωνείο αναχώρησης (Εξωτερική 

διαμετακόμιση μόνο). 

 Τα αποτελέσματα ελέγχου στο τελωνείο προορισμού – αν έχουν αποσταλεί 

στο τελωνείο αναχώρησης (Εσωτερική Διαμετακόμιση). 

 Αν το τελωνείο Προορισμού δεν είναι το κατάλληλο. 

 

Μια (1) διασάφηση διαμετακόμισης μπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα (1) 

MRN εξαγωγής, αλλά ένα (1) MRN εξαγωγής δεν μπορεί να αναφέρεται σε 

περισσότερες από μία (1) διασαφήσεις διαμετακόμισης. 

Η διαδικασία ξεκινά όταν ένα τουλάχιστον MRN εξαγωγής υπάρχει στην 

διασάφηση διαμετακόμισης σαν προηγούμενο παραστατικό.  

Στο AES ελέγχεται αν τα MRNs της εξαγωγής, τα οποία δηλώνονται ως 

προηγούμενα παραστατικά της διαμετακόμισης, είναι υπαρκτά και έγκυρα, 

βρίσκονται στο κατάλληλο status, συμπίπτει ο κωδικός εμπορεύματος (μεταξύ 

διασάφησης διαμετακόμισης και διασάφησης εξαγωγής για το συγκεκριμένο 

MRN εξαγωγής), ARC & UBR, Κωδικός ΣΟ, Καθαρή Μάζα και Συμπληρωματικές 

μονάδες (για τις περιπτώσεις που διακινούνται προϊόντα ΕΦΚ).  

Αποδέσμευση Διαμετακόμισης. 

Σε περιπτώσεις που μετά την εξαγωγή ακολουθεί Εξωτερική Διαμετακόμιση και η 

κίνηση απελευθερώνεται για διαμετακόμιση, το NCTS ειδοποιεί το AES. Όταν το 

AES ενημερωθεί σχετικά, τα αποτελέσματα του ελέγχου στην έξοδο 

κοινοποιούνται απευθείας στο Τελωνείο Εξαγωγής. Με τον τρόπο αυτό 
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βεβαιώνεται η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και 

οριστικοποιείται η κίνηση εξαγωγής. 

Στις περιπτώσεις που μετά την εξαγωγή ακολουθεί Εσωτερική Διαμετακόμιση το 

Τελωνείο Αναχώρησης ενημερώνει το Τελωνείο Εξόδου. Το Τελωνείο Αναχώρησης 

ενημερώνεται αν το Τελωνείο Προορισμού βρίσκεται στα σύνορα ή όχι.  

Υποβολή Διαμετακόμισης με Εκτροπή της κίνησης Εξαγωγής  

Περιγραφή διαδικασίας : 

 

Εικόνα 13 - Εξωτερική διαμετακόμιση 
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Περιγραφή διαδικασίας: 

 

 

 

Εικόνα 14 - Εσωτερική διαμετακόμιση 
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Ειδική περίπτωση: εξαγωγή που ακολουθείται από διαμετακόμιση – προϊόντα 

ΕΦΚ. 

 

Με την εγκατάσταση του AES P1 δεν θα ισχύει η απλούστευση που προβλέπεται 

σήμερα. Για τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης, το 

Τελωνείο Εξόδου είναι το Τελωνείο Αναχώρησης της πράξης διαμετακόμισης.  

  

4. Υποβολή διασάφησης πριν την προσκόμιση των εμπορευμάτων. 

 

Η τελωνειακή διασάφηση μπορεί να υποβληθεί πριν από την αναμενόμενη 

προσκόμιση των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές.. Άρθρο 171 Καν. ΕΕ 

(2013) 952  

Η τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται πριν την προσκόμιση των 

εμπορευμάτων δύναται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη τοποθεσία των 

εμπορευμάτων ή/και το μεταφορικό μέσο αναχώρησης ή το μεταφορικό μέσο. 

Άρθρο 227 Καν. ΕΕ (2015) 2447 

Μέχρι την αποδοχή (απόδοση MRN), η τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται 

πριν την προσκόμιση των εμπορευμάτων δεν έχει νομική ισχύ. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εμπορεύματα θα πρέπει να προσκομίζονται εντός 30 

ημερών από την υποβολή της διασάφησης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της 

προθεσμίας χωρίς την προσκόμιση των εμπορευμάτων, τότε η τελωνειακή 

διασάφηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. Άρθρο 24 (3) Καν. ΕΕ (2015) 2446 

Αναλυτικότερα:  

Μετά την επιτυχή επικύρωση του ΙΕ515, το AES ελέγχει αν όλες οι 

συμπληρωμένες άδειες και εξουσιοδοτήσεις υπάρχουν και είναι έγκυρες. 

Επιπλέον, επαληθεύει ότι ο πρόσθετος τύπος διασάφησης είναι ίσος με "D" ή "E" 

ή "F". Επομένως προσδιορίζεται ότι υποβλήθηκε πριν από την προσκόμιση των 

εμπορευμάτων στο Τελωνείο Εξαγωγής Η διασάφηση που υποβάλλεται πριν την 

προσκόμιση καταχωρείται και αποδίδεται ένας Μοναδικός Αριθμός Αναφοράς 

MRN, ο οποίος όμως δεν κοινοποιείται ακόμα στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο. 

Ταυτόχρονα, ξεκινά να μετρά ο χρονομετρητής (timer) για τη λήψη της 

Συμπληρωματικής και εκτελείται εθνική ανάλυση κινδύνου. Το αποτέλεσμα της 

Ανάλυσης Κινδύνου καταγράφεται στο AES και o τελωνειακός υπάλληλος στο 

Τελωνείο Εξαγωγής μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει έλεγχο των 
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εμπορευμάτων πριν από την προσκόμισή τους στο Τελωνείο. Το Τελωνείο 

Εξαγωγής ενημερώνει τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο (μόνο στην περίπτωση που 

διαθέτει πιστοποιητικό ΑΕΟ), για την πρόθεση του τελωνείου να ελέγξει τα 

εμπορεύματα, μέσω του μηνύματος ΙΕ560. 

Στη συνέχεια, ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος στέλνει την ειδοποίηση 

προσκόμισης IE511 “Export Presentation Notification” στο Τελωνείο Εξαγωγής 

εντός της ορισμένης προθεσμίας. Το μήνυμα ΙΕ511 επικυρώνεται με επιτυχία και 

ο χρονομετρητής (timer) για την ειδοποίηση παρουσίασης εξαγωγής σταματά. Η 

διασάφηση γίνεται αποδεκτή και ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος ενημερώνεται για 

το MRN και την αλλαγή κατάστασης μέσω του μηνύματος ΙΕ528. 

Εάν δεν επικυρωθεί με επιτυχία το ΙΕ511, το AES θα τον ενημερώσει σχετικά 

μέσω του μηνύματος ΙΕ556 και η διασάφηση παραμένει ως έχει. 

Σημειώνεται ότι, εάν μετά τη λήψη του ΙΕ511 η επικύρωση των πληροφοριών της 

διασάφησης (IE515) και οποιαδήποτε τελευταία τροποποίηση της διασάφησης 

(IE513) είναι ανεπιτυχής (δηλαδή τα δεδομένα αναφοράς δεν είναι έγκυρα), τότε 

η διασάφηση εξαγωγής απορρίπτεται. Στον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο 

αποστέλλεται IE556 αναφέροντας τον λόγο της απόρριψης. Η κατάσταση της 

κίνησης αλλάζει σε "Απορρίφθηκε" που είναι τελική κατάσταση. Ο 

διασαφιστής/αντιπρόσωπος  θα στείλει ένα νέο ΙΕ515. 
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Εικόνα 15 - Υποβολή διασάφηση πριν την προσκόμιση των εμπορευμάτων 

 

Διόρθωση Διασάφησης που έχει υποβληθεί Πριν την Προσκόμιση. 

 

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τη διασάφηση 

που έχει υποβληθεί πριν την προσκόμιση μέχρι να υποβληθεί το ΙΕ511, 

υποβάλλοντας το μήνυμα ΙΕ513 στο Τελωνείο Εξαγωγής. Το αίτημα επικυρώνεται 

και γίνεται αποδεκτό από το AES, αποστέλλεται το ΙΕ504 στον 
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διασαφιστή/αντιπρόσωπο και η κατάσταση της κίνησης αλλάζει «Σε Αναμονή για 

Προσκόμιση Εμπορευμάτων". Ο χρονομετρητής (timer) για την προσκόμιση των 

εμπορευμάτων δεν επηρεάζεται. 

Στη συνέχεια, ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος υποβάλλει το ΙΕ511 στο Τελωνείο 

Εξαγωγής εντός της καθορισμένης προθεσμίας. 

Σημειώνεται ότι εάν το αίτημα τροποποίησης (ΙΕ513) δεν είναι έγκυρο, τότε 

αποστέλλεται στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο η απόρριψη διόρθωσης μέσω του 

μηνύματος  IE556. Στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο 

Εξαγωγής παραμένει «Σε Αναμονή Προσκόμισης Εμπορευμάτων». Ο 

διασαφιστής/αντιπρόσωπος πρέπει είτε να υποβάλει ένα έγκυρο ΙΕ513, είτε να 

μην υποβάλει κανένα ΙΕ513. άρθρο 173 UCC  

 

Ακύρωση της διασάφησης που έχει υποβληθεί Πριν την Προσκόμιση. 

 

Η επιχειρησιακή διαδικασία και το νομικό πλαίσιο για την ακύρωση της 

διασάφησης που έχει υποβληθεί πριν την προσκόμιση είναι διαφορετική: 

Στην περίπτωση ακύρωσής της διασάφηση που έχει υποβληθεί πριν την 

προσκόμιση, οι ανταλλαγές μηνυμάτων γίνονται πριν από την αποδοχή της 

διασάφησης, ενώ στην περίπτωση ακύρωσης της τελωνειακής διασάφησης οι 

ανταλλαγές μηνυμάτων γίνονται μετά την αποδοχή της (δηλ. μετά την απόδοση 

MRN). 

Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα 

ακύρωσης μιας διασάφησης που έχει υποβληθεί πριν την προσκόμιση, μέσω του 

μηνύματος ΙΕ514. Το αίτημα ακύρωσης (ΙΕ514) υποβάλλεται πριν από το ΙΕ511.  

Το Τελωνείο Εξαγωγής εξετάζει το αίτημα και λαμβάνει θετική απόφαση για την 

ακύρωση της Διασάφησης Εξαγωγής. Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος 

ενημερώνεται μέσω του μηνύματος IE509. Η κατάσταση κίνησης αλλάζει σε 

"Ακυρώθηκε". Ο χρονομετρητής (timer) για την Ειδοποίηση Προσκόμισης 

σταματά. 

Σημειώνεται ότι εάν το αίτημα ΙΕ514 δεν είναι έγκυρο, τότε το AES στο Τελωνείο 

Εξαγωγής αποστέλλει το ΙΕ556 στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση 

αυτή, ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος στέλνει ένα νέο ΙΕ514 ή δεν αποστέλλει 

κανένα ΙΕ514, οπότε η αρχική διασάφηση παραμένει έγκυρη. 

Σε περίπτωση που η διασάφηση περιλαμβάνει προϊόντα σε καθεστώς ΕΦΚ και  το 

αίτημα ακύρωσης γίνει αποδεκτό, το AES ενημερώνει για την ακύρωση της 

διασάφησης τον οικονομικό φορέα με το μήνυμα ΙΕ509 και το EMCS με το 

αντίστοιχο μήνυμα ΙΕ519 “Export Invalidation Decision”. 
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Εικόνα 16 -  Ακύρωση διασάφησης πριν την προσκόμιση με προϊόντα ΕΦΚ 

 

Υποβολή διασάφησης πριν την προσκόμιση - Λήξη χρονομετρητή. 

Εάν λήξει η προθεσμία αναμονής για την λήψη της Ειδοποίησης Προσκόμισης των 

εμπορευμάτων (δηλαδή δεν έχει ληφθεί ΙΕ511), τότε η διασάφηση απορρίπτεται 

και ειδοποιείται ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος μέσω του μηνύματος IE556, 

αναφέροντας τον λόγο της απόρριψης. Η διασάφηση μεταβαίνει σε κατάσταση 

«Απορρίφθηκε». Η διαδικασία σταματά σε αυτό το σημείο. 

UCC, Art. 171, ΙΑ, Άρθ. 227, DA, Art. 24 (3) 

Υποβολή διασάφησης πριν την προσκόμιση των εμπορευμάτων στον κεντρικό 

τελωνισμό. 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του ΙΕ515, το AES πραγματοποιεί έλεγχο 

εγκυρότητας και εφόσον γίνει αποδεκτό, προσδιορίζεται εάν η διασάφηση έχει 

υποβληθεί πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων (Πρόσθετος τύπος 

διασάφησης: D, E, F). Μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής για την φυσική 

προσκόμιση των εμπορευμάτων. 

Σε αυτό το σημείο, αποδίδεται ένα MRN χωρίς, όμως να κοινοποιηθεί στον 

διασαφιστή/ αντιπρόσωπο. Ταυτόχρονα, ξεκινά να μετρά η προθεσμία για τη 
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λήψη της Ειδοποίησης Προσκόμισης και εκτελείται καταγραφή και ανάλυση 

κινδύνου. Στην περίπτωση που αποφασιστεί να διενεργηθεί έλεγχος και ο 

διασαφιστής/ αντιπρόσωπος διαθέτει πιστοποιητικό ΑΕΟ, τότε το AES ενημερώνει 

τον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο για τον επικείμενο έλεγχο μέσω του μηνύματος 

ΙΕ560. Σε περίπτωση που ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος δεν έχει άδεια ΑΕΟ, τότε 

δεν ενημερώνεται για την πρόθεση ελέγχου των εμπορευμάτων και δεν 

αποστέλλεται ΙΕ560. 

Στη συνέχεια, ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος στέλνει την ειδοποίηση προσκόμισης 

IE511 στο Τελωνείο Εξαγωγής. Εάν το μήνυμα είναι έγκυρο, σύμφωνα με τους 

δομικούς και λειτουργικούς κανόνες, η διασάφηση γίνεται αποδεκτή, αποδίδεται 

MRN και γνωστοποιείται στον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο μέσω του μηνύματος 

ΙΕ528. 

Εάν η ειδοποίηση παρουσίασης εξαγωγής είναι άκυρη, η κατάσταση της κίνησης 

παραμένει σε “Αναμονή για προσκόμιση εμπορευμάτων”, και περιμένει ένα 

έγκυρο ΙΕ511 για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Εάν λήξει η προθεσμία αναμονής για την ειδοποίηση προσκόμισης των 

εμπορευμάτων, η διασάφηση εξαγωγής απορρίπτεται και ειδοποιείται σχετικά ο 

διασαφιστής/ αντιπρόσωπος μέσω του μηνύματος IE556, αναφέροντας τον λόγο 

της απόρριψης. Η κατάσταση κίνησης μεταβαίνει σε «Απορρίφθηκε». Η 

διαδικασία σταματά σε αυτό το σημείο. 

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αιτήματα 

τροποποίησης ΙΕ513 και ακύρωσης ΙΕ514, τόσο πριν την προσκόμιση των 

εμπορευμάτων, όσο και μετά την αποδοχή της διασάφησης. 

5. Απλουστευμένη και Συμπληρωματική Διασάφηση. 

 

Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος, αν είναι κάτοχος της σχετικής άδειας, έχει τη 

δυνατότητα να υποβάλει Απλουστευμένη Διασάφηση Εξαγωγής παραλείποντας 

ορισμένα από τα πεδία της διασάφησης. Στη συνέχεια, ο διασαφιστής/ 

αντιπρόσωπος χρειάζεται να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση, η οποία 

περιέχει τα στοιχεία που λείπουν από την αντίστοιχη Απλουστευμένη Διασάφηση 

εντός προθεσμίας (B, C, E ή F). Άρθρα 166 &  167 Καν. ΕΕ (2013) 952 

Στο AES προβλέπεται μία προς μία Απλουστευμένη και Συμπληρωματική 

διασάφηση. Είναι δυνατή η χρήση απλουστευμένης διασάφησης σε περιστασιακή 

βάση (δεν απαιτείται άδεια). Άρθρο 224 Καν. ΕΕ (2015) 2447 

Η συμπληρωματική διασάφηση, η οποία περιέχει είτε τα στοιχεία που λείπουν είτε 

το πλήρες σύνολο δεδομένων (ανάλογα με την εθνική απόφαση των κρατών 

μελών) θα πρέπει να κατατεθεί στον τόπο όπου υποβλήθηκε η απλουστευμένη 

διασάφηση, δηλαδή στο τελωνείο εξαγωγής (ή στο εποπτεύον τελωνείο στην 

περίπτωση του CCE). Μαζί, η απλουστευμένη και η συμπληρωματική διασάφηση 
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πρέπει να περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία εξαγωγής. 

Άρθρα 145 - 147 Καν. ΕΕ (2015) 2446 

Στο AES, η συμπληρωματική διασάφηση μπορεί να υποβληθεί όταν η κατάσταση 

μιας κίνησης εξαγωγής είναι μία από τα ακόλουθες: 

 Απελευθέρωση για εξαγωγή, 

 Αποδοχή εκτροπής, 

 Υπό Αίτημα επιβεβαίωσης εξόδου ή 

 Επιβεβαίωση εξαγωγής 

UCC, Art. 166, 167, DA, Annex Β, ΙΑ 

Διαδικασία υποβολής Απλουστευμένης Διασάφησης. 

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος υποβάλλει Απλουστευμένη Διασάφηση Εξαγωγής 

(ΙΕ515 με τύπο πρόσθετης διασάφησης «Β» ή «C» ή «Ε» ή «F»). Το AES προσδιορίζει 

ότι το ΙΕ515 αφορά απλουστευμένη και ότι θα πρέπει να υποβληθεί 

Συμπληρωματική Διασάφηση. Στο Τελωνείο Εξαγωγής ξεκινά ο χρονομετρητής 

(timer) για την υποβολή της Συμπληρωματικής Διασάφησης.  

Στην περίπτωση που o τελωνειακός υπάλληλος στο Τελωνείο Εξαγωγής 

αποφασίσει να ελέγξει τα εμπορεύματα τότε αποστέλλεται ΙΕ560 στον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο προκειμένου να τον ενημερώσει για τις επικείμενες 

δραστηριότητες ελέγχου. Η κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε «Υπό έλεγχο». O 

τελωνειακός καταγράφει τα αποτελέσματα ελέγχου (ικανοποιητικά) και ξεκινά ο 

χρονομετρητής (timer) για την υποβολή της Συμπληρωματικής Διασάφησης.                                   

Υποβολή Συμπληρωματικής Διασάφησης. 

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος υποβάλλει τη Συμπληρωματική Διασάφηση στο 

Τελωνείο Εξαγωγής, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, μέσω του μηνύματος 

ΙΕ515 με τύπο πρόσθετης διασάφησης «Χ» ή «Υ». Για την Απλουστευμένη και τη 

Συμπληρωματική Διασάφηση πραγματοποιείται έλεγχος μοναδικότητας, μία C 

προς μία Υ. Πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας στο ΙΕ515 (επαλήθευση ότι 

το MRN της Συμπληρωματικής ταιριάζει με το MRN της αντίστοιχης 

απλουστευμένης, ότι το MRN που δηλώνεται ως Προηγούμενο Έγγραφο στη 

Συμπληρωματική, είναι το MRN της απλουστευμένης διασάφησης) και σταματά ο 

χρονομετρητής (timer) για την υποβολή της Συμπληρωματικής. Η διασάφηση 

περιέχει πλέον το πλήρες περιεχόμενο της Απλουστευμένης και της 

Συμπληρωματικής Διασάφησης. 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος εγκυρότητας της Συμπληρωματικής Διασάφησης 

δεν είναι επιτυχής, το AES την απορρίπτει και η κατάσταση της κίνησης 

παραμένει ως έχει. Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος ενημερώνεται για την εξέλιξη 

μέσω του μηνύματος ΙΕ556, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης. 
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Παράταση/Λήξη της προθεσμίας για την υποβολή Συμπληρωματικής 

Διασάφησης. 

Υπάρχει η δυνατότητα o τελωνειακός στο Τελωνείο Εξαγωγής να παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής της Συμπληρωματικής Διασάφησης, πριν από τη λήξη του 

χρονομετρητή (timer). Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος ενημερώνεται για την 

χρονική παράταση μέσω του μηνύματος ΙΕ531 “Expiry of Timer for 

Supplementary Declaration Notification”. Στην περίπτωση που ο διασαφιστής/ 

αντιπρόσωπος δεν υποβάλλει τη Συμπληρωματική Διασάφηση εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας, λήγει ο χρονομετρητής (timer) υποβολής της 

Συμπληρωματικής Διασάφησης. Το Τελωνείο Εξαγωγής ενημερώνει τον 

διασαφιστή/ αντιπρόσωπο για τη λήξη του χρονομετρητή (timer) μέσω του 

μηνύματος IE531. 

Συμπληρωματική Διασάφηση & Κεντρικός Τελωνισμός - Νέα Λειτουργικότητα.  

Αφού έχει υποβληθεί Απλουστευμένη Διασάφηση για την οποία θα πρέπει να 

υποβληθεί Συμπληρωματική και τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί για εξαγωγή 

υπό Κεντρικό Τελωνισμό, ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος θα πρέπει να υποβάλλει 

μήνυμα ΙΕ515 (με πρόσθετο τύπο διασάφησης: «X» ή «Y») στο Τελωνείο Ελέγχου 

(Τελωνείο Εξαγωγής) εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η Απλουστευμένη 

Διασάφηση και η Συμπληρωματική Διασάφηση έχουν σχέση μία προς μία.  

Το μήνυμα επικυρώνεται επιτυχώς στο Τελωνείο Ελέγχου (επαλήθευση ότι το MRN 

της Συμπληρωματικής Διασάφησης ταιριάζει με το MRN της αντίστοιχης 

Απλουστευμένης Διασάφησης, ότι το MRN που δηλώνεται ως Προηγούμενο 

Έγγραφο στη Συμπληρωματική Διασάφηση πρέπει να είναι το MRN της 

Απλουστευμένης Διασάφησης). Η κατάσταση της κίνησης παραμένει ως έχει και 

ο χρονομετρητής (timer) για την υποβολή της Συμπληρωματικής Διασάφησης 

σταματά. Η Διασάφηση Εξαγωγής περιέχει πλέον το πλήρες περιεχόμενο της 

Απλουστευμένης και της Συμπληρωματικής Διασάφησης. Το Τελωνείο Ελέγχου 

γνωστοποιεί τα δεδομένα της Απλουστευμένης και της Συμπληρωματικής 

Διασάφησης στο Τελωνείο Προσκόμισης μέσω του μηνύματος ΙΕ533. 

Επισημαίνεται ότι το Τελωνείο  Προσκόμισης είναι υπεύθυνο για την αποστολή 

στοιχείων στη Στατιστική Υπηρεσία για τα εμπορεύματα που εξάγονται υπό 

Κεντρικό Τελωνισμό. 
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Εικόνα 17 - Απλουστευμένη και Συμπληρωματική Διασάφηση 
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6. Ακύρωση Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου 

 

Πρόκειται για νέα λειτουργικότητα που εισάγεται στο AES όσον αφορά τη 

διαδικασία EXS. Άρθρο 272(2) Καν. ΕΕ (2013) 952 

Οι λειτουργίες της EXS που υπάρχουν στο ECS-P2 παραμένουν. 

Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία έχει κατατεθεί συνοπτική διασάφηση εξόδου 

(EXS) δεν εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι Τελωνειακές 

Αρχές ακυρώνουν τη διασάφηση: 

- Κατόπιν αίτησης του διασαφιστή/αντιπροσώπου, ή 

- Μετά την παρέλευση 150 ημερών από την υποβολή της Συνοπτικής 

Διασάφησης Εξόδου. 

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος στην Έξοδο έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει μια 

Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου μετά την καταχώριση της, υποβάλλοντας αίτημα 

ακύρωσης μέσω του μηνύματος ΙΕ614 “EXS/REN Invalidation Request” στο 

Τελωνείο Εξόδου. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση EXS όταν βρίσκεται σε κατάσταση 

«Απαγορεύεται η έξοδος εμπορευμάτων» και «Εξήλθε», καθώς είναι τελικές 

καταστάσεις. Πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας στο μήνυμα ΙΕ614, η 

κίνηση ακυρώνεται και ενημερώνεται ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος στην Έξοδο 

μέσω μηνύματος ΙΕ609 «EXS/REN Invalidation Decision». Η κατάσταση της 

κίνησης αλλάζει σε "Εξήλθε" που είναι τελική κατάσταση. Στην περίπτωση που το 

αίτημα ακύρωσης δεν είναι έγκυρο ενημερώνεται ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος 

στην Έξοδο μέσω του ΙΕ557 και η κατάσταση κίνησης παραμένει ως έχει. 
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Εικόνα 18 - Ακύρωση Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου 

 

7. Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής 

 

Η Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής περιέχει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 

την εκκαθάριση του καθεστώτος της Ελεύθερης Ζώνης ή της Προσωρινής 

Εναπόθεσης. 

Η Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος 

ΙΕ570 “Re-Export Notification” στο Τελωνείο Εξόδου, όταν μη ενωσιακά 

εμπορεύματα (που βρίσκονται στο καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης ή σε Προσωρινή 

Εναπόθεση) εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και αίρεται η 

υποχρέωση υποβολής EXS. 

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος στην έξοδο υποβάλλει Γνωστοποίηση 

Επανεξαγωγής μέσω του μηνύματος ΙΕ570 στο Τελωνείο Εξόδου. 

Πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας, αποδίδεται μοναδικός αριθμός 

αναφοράς MRN και εκτελείται ανάλυση κινδύνου. Στο σημείο αυτό ξεκινά ο 

χρονομετρητής (timer) για τη λήψη ειδοποίησης εξόδου. Ο 

διασαφιστής/αντιπρόσωπος ενημερώνεται για την αποδοχή της Γνωστοποίησης 

και το MRN μέσω του μηνύματος ΙΕ571 “Re-Export Notification Registration”. Εάν 

αποφασιστεί να μην ελεγχθούν τα εμπορεύματα, τότε η κίνηση παραδίδεται για 

έξοδο. Το Τελωνείο Εξόδου κοινοποιεί την παράδοση για έξοδο στον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο στην Έξοδο μέσω του μηνύματος ΙΕ525 και η 
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κατάσταση της κίνησης ορίζεται σε «Εμπορεύματα που κυκλοφόρησαν για άμεση 

άδεια». Όταν η αποστολή εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, το Τελωνείο 

Εξόδου ειδοποιείται μέσω του μηνύματος ΙΕ590 ότι τα εμπορεύματα έχουν 

εξέλθει. Το AES επικυρώνει με επιτυχία την Ειδοποίηση εξόδου και η κατάσταση 

κίνησης ορίζεται σε "Έξοδος".  

Έλεγχος στο Τελωνείο Εξόδου και Απελευθέρωση για Έξοδο. 

Εάν ο τελωνειακός υπάλληλος στο Τελωνείο Εξόδου αποφασίζει να ελέγξει τα 

εμπορεύματα που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής, η 

κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε «Υπό Έλεγχο» και ο 

διασαφιστής/αντιπρόσωπος ειδοποιείται για τον επικείμενο έλεγχο, μέσω του 

μηνύματος ΙΕ561. Ο τελωνειακός καταγράφει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα 

ελέγχου και η κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε «Εμπορεύματα έτοιμα προς 

αποδέσμευση». Σε περίπτωση που ο τελωνειακός καταγράψει μη ικανοποιητικά 

αποτελέσματα ελέγχου στο Τελωνείο Εξόδου, η κατάσταση της κίνησης αλλάζει 

σε «Δεν επιτρέπεται η έξοδος των εμπορευμάτων». Η αποστολή παραδίδεται για 

Έξοδο και το Τελωνείο Εξόδου ενημερώνει τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο 

αποστέλλοντας ΙΕ522 “Exit Release Rejection”. 

Πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας, αποδίδεται μοναδικός αριθμός 

αναφοράς MRN και εκτελείται ανάλυση κινδύνου. Στο σημείο αυτό ξεκινά ο 

χρονομετρητής (timer) για τη λήψη ειδοποίησης εξόδου. Ο διασαφιστής/ 

αντιπρόσωπος ενημερώνεται για την αποδοχή της Γνωστοποίησης και το MRN 

μέσω του μηνύματος ΙΕ571. Εάν αποφασιστεί να μην ελεγχθούν τα εμπορεύματα, 

τότε η κίνηση παραδίδεται για έξοδο. Το Τελωνείο Εξόδου κοινοποιεί την 

παράδοση για έξοδο στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο στην έξοδο μέσω του 

μηνύματος ΙΕ525 και η κατάσταση της κίνησης ορίζεται σε «Εμπορεύματα που 

κυκλοφόρησαν για άμεση άδεια». Όταν η αποστολή εγκαταλείψει το τελωνειακό 

έδαφος της ΕΕ, το Τελωνείο εξόδου ειδοποιείται μέσω του μηνύματος ΙΕ590 ότι 

τα εμπορεύματα έχουν εξέλθει. Το AES επικυρώνει με επιτυχία την Ειδοποίηση 

εξόδου και η κατάσταση κίνησης ορίζεται σε "Εξήλθε".  
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Εικόνα 19 - Γνωστοποίηση επανεξαγωγής 

 

Τροποποίηση Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής. 

 

Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος, κατόπιν αίτησης, έχει τη δυνατότητα να 

τροποποιήσει ένα ή περισσότερα στοιχεία της EXS ή της Γνωστοποίησης 

Επανεξαγωγής μετά την αποδοχή της. 

 

Στο AES δεν τροποποιούνται τα δεδομένα: 

- Διασαφιστής  

- Αντιπρόσωπος  

- Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου 
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Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος στην έξοδο υποβάλλει ένα αίτημα τροποποίησης 

μέσω του μηνύματος IE573 “Re-Export Notification Amendment”. Το αίτημα 

τροποποίησης ΙΕ573 επικυρώνεται στο AES. 

Εάν η επικύρωση δεν είναι σύμφωνη με τους επιχειρησιακούς κανόνες και 

προϋποθέσεις το αίτημα απορρίπτεται. Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος 

ενημερώνεται για την εξέλιξη μέσω του μηνύματος ΙΕ557 καθώς και για τους 

λόγους απόρριψης  

Εάν το αίτημα τροποποίησης ΙΕ573 είναι επιτυχές, τότε τροποποιούνται ανάλογα 

τα δεδομένα της τελωνειακής διασάφησης. Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο 

διασαφιστής/ αντιπρόσωπος στην έξοδο μέσω του μηνύματος IE574. 

Τροποποίηση της EXS ή της Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής δεν επιτρέπεται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Οι τελωνειακές αρχές έχουν ενημερώσει το πρόσωπο που υπέβαλε την EXS ή 

τη Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής ότι σκοπεύουν να ελέγξουν τα εμπορεύματα• 

β) Οι τελωνειακές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα στοιχεία της 

EXS ή της γνωστοποίησης επανεξαγωγής είναι ανακριβή ή ελλιπή• 

γ) Οι τελωνειακές αρχές έχουν ήδη επιτρέψει τη διάθεση των εμπορευμάτων 

προς έξοδο. 

UCC, Art. 272 (1), 275 (1)  
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Εικόνα 20 - Τροποποίηση EXS - REN 

Ακύρωση Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής. 

Όταν τα εμπορεύματα δεν εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και έχει 

υποβληθεί γνωστοποίηση επανεξαγωγής τότε  οι τελωνειακές αρχές μπορούν να 

ακυρώσουν τη γνωστοποίηση επανεξαγωγής στις παρακάτω περιπτώσεις: 

- Κατόπιν αίτησης του διασαφιστή/ αντιπροσώπου ή 

- Μετά την παρέλευση 150 ημερών από την υποβολή της 

Γνωστοποίησης. 
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Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος υποβάλλει το μήνυμα IE614 ‘’EXS/REN 

Invalidation Request’’. Το Τελωνείο Εξόδου ακυρώνει την REN και το γνωστοποιεί 

στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο μέσω του μηνύματος IE609.  

Σε περίπτωση που το αίτημα ακύρωσης δεν γίνει αποδεκτό, τότε ενημερώνει τον 

διασαφιστή/ αντιπρόσωπο μέσω του μηνύματος IE557 ‘’Απόρριψη από το 

Τελωνείο Εξόδου’’. 

 
                                                        Εικόνα 21 -  Ακύρωση EXS - REN 
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Αναβαθμισμένες Λειτουργίες Εξαγωγής 

1. Τροποποίηση Διασάφησης Εξαγωγής 

 

Η τροποποίηση μιας διασάφησης που υποβάλλεται από τον διασαφιστή/ 

αντιπρόσωπο μέσω του μηνύματος (IE513), δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των 

δεδομένων της πριν από την ολοκλήρωση της εξαγωγής. Στο AES η τροποποίηση 

μιας διασάφησης εξαγωγής μπορεί να γίνει πριν ή μετά την παράδοση των 

εμπορευμάτων.  

i. Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής πριν την απελευθέρωση των 

εμπορευμάτων. άρθρο 173 1) Καν. ΕΕ (2013) 952 

 

Το χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτημα 

τροποποίησης της εξαγωγής είναι αυτό μεταξύ της αποδοχής της 

διασάφησης και μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων, δηλαδή ενώ 

βρίσκεται σε κατάσταση κίνησης ‘’Accepted’’. 

 

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής πολλαπλών τροποποιήσεων μιας 

διασάφησης εξαγωγής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. 

Ωστόσο δεν επιτρέπεται να γίνουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα πεδία: 

 Εξαγωγέας,  

 Αντιπρόσωπος,  

 Διασαφιστής,  

 Τελωνείο εξαγωγής,  

 Τελωνείο εξόδου (δηλωθέν),  

 Τελωνείο παρουσίασης (PCO),  

 MRN,  

 LRN,  

 Τύπος διασάφησης,  

 Επιπρόσθετος τύπος διασάφησης,  

 Ασφάλεια 

Δεν είναι δυνατή η υποβολή τροποποίησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Αν οι τελωνειακές αρχές διαπιστώσουν ότι ένα ή περισσότερα στοιχεία 

της διασάφησης είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

 Όταν οι τελωνειακές αρχές ενημερώσουν το πρόσωπο που υπέβαλε την 

τελωνειακή διασάφηση ότι θα γίνει έλεγχος. 

 Όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν ήδη αποδεσμεύσει τα εμπορεύματα 

άρθρο 173 παράγραφος 3 UCC  
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Διαδικασία υποβολής Τροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής. 

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος που υπέβαλε την αρχική διασάφηση αποστέλλει 

ένα αίτημα «Τροποποίηση διασάφησης εξαγωγής» μέσω του μηνύματος IE513 

στο Τελωνείο Εξαγωγής, όσο η κατάσταση κίνησης είναι "Αποδεκτή", προκειμένου 

να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία της τελωνειακής 

διασάφησης. 

Το μήνυμα IE513 περιέχει όλα τα δεδομένα της αρχικής διασάφησης που έχουν 

τροποποιηθεί με τις ζητούμενες τροποποιήσεις. Μόλις το αίτημα επικυρωθεί, 

ακολουθούν οι εξής περιπτώσεις: 

- Εάν το Αίτημα Τροποποίησης είναι έγκυρο, το AES στο Τελωνείο 

Εξαγωγής καταγράφει το αίτημα και προσδιορίζει εάν η διασάφηση 

περιέχει ARC. Έπειτα, η ροή συνεχίζεται με την Ανάλυση Κινδύνου και 

η κατάσταση κίνησης παραμένει «Αποδεκτή». 

 

Εικόνα 22 - Τροποποίηση διασάφησης εξαγωγής 

- Σε περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης απορριφθεί από το 

Τελωνείο Εξαγωγής, ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος θα ειδοποιηθεί για 

την απόρριψη μέσω του IE556. Στη συνέχεια ο 

διασαφιστής/αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ξανά 

αίτημα τροποποίησης.  

Μία βασική διαφορά του AES με το ECS-P2 είναι πως χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά μηνύματα για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με 

την απόρριψη μιας διασάφησης ή για οποιοδήποτε αίτημα έχουν υποβάλει.  

Στο AES-P1, τα μηνύματα απόρριψης έχουν ομαδοποιηθεί με βάση τον 

αποστολέα της απόρριψής του ως εξής: 

• Απόρριψη από το Τελωνείο Εξαγωγών (IE556) 
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• Απόρριψη από το Τελωνείο Εξόδου (IE557) 

 

 

Εικόνα 23 - Απόρριψη τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής 

 

ii. Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής μετά την παράδοση των 

εμπορευμάτων: άρθρο 173 Καν. ΕΕ. (2013)  952   

 

Επιτρέπεται η τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής μετά την 

παράδοση των εμπορευμάτων, κατόπιν αίτησης του διασαφιστή/ 

αντιπροσώπου και εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποδοχής της 

διασάφησης.  Αυτό δίνει στον  διασαφιστή/ αντιπρόσωπο τη δυνατότητα 

να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν με την υπαγωγή των 

εμπορευμάτων στο δηλούμενο τελωνειακό καθεστώς. άρθρο 173 Καν. ΕΕ. 

(2013)/952   

 

Μετά την παράδοση των εμπορευμάτων για εξαγωγή από το Τελωνείο 

Εξαγωγής, η τροποποίηση γίνεται χωρίς περαιτέρω ηλεκτρονική 

ανταλλαγή πληροφοριών με το Τελωνείο Εξόδου. Οι διατυπώσεις εξόδου 

εκτελούνται με βάση το ληφθέν «AER» (Αναμενόμενη εγγραφή εξαγωγής) 

(IE501) από το Τελωνείο Εξαγωγής. 
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Υποβολή αιτήματος τροποποίησης διασάφησης με προϊόντα ΕΦΚ. 

Τροποποίηση της διασάφησης μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο πριν την παράδοση 

των εμπορευμάτων.  Αφού υποβληθεί και επικυρωθεί επιτυχώς το αίτημα 

τροποποίησης (ΙΕ513), το Τελωνείο Εξαγωγής ζητά το αντίστοιχο τροποποιημένο 

ή νέο e-AD από το EMCS στο MSA Εξαγωγής μέσω του νέου ΙΕ532 «e–AD» και 

πραγματοποιείται νέος διασταυρωτικός έλεγχος με το EMCS. Το αίτημα 

τροποποίησης γίνεται αποδεκτό μόνο εάν προκύψει θετικό αποτέλεσμα 

διασταύρωσης με το αντίστοιχο μηνύματος ΙΕ801 «e-AD» από το MSA Εξαγωγής. 

Στη συνέχεια αποστέλλεται ΙΕ504 στον διασαφιστή/ αντιπρόσωπο και ΙΕ539 

(Export Declaration Acceptance Notification) στο MSA Εξαγωγής. 

Σε περίπτωση που πρόκειται για διασάφηση που υποβάλλεται πριν την 

προσκόμιση, και τα εμπορεύματα τελούν υπό καθεστώς αναστολής Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης, επιτρέπεται η διόρθωση υπό τους ίδιους όρους, μόνο πριν 

από τη λήψη του ΙΕ511.  

Εάν το αίτημα τροποποίησης ΙΕ513 δεν είναι έγκυρο, τότε αποστέλλεται ΙΕ556 

στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο. Η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο 

Εξαγωγής παραμένει «Αποδεκτή». Τότε είναι δυνατές οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

-Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος μπορεί να στείλει ένα νέο - έγκυρο ΙΕ513-

«Τροποποίηση Διασάφησης εξαγωγής»,  

-Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος δεν αποστέλλει νέο ΙΕ513- «Τροποποίηση της 

Διασάφησης εξαγωγής», οπότε η κίνηση εξαγωγής παραμένει σε ισχύ. 

UCC, Art. 3(α), 47, 280, Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου, άρθ. 21, 25 

 

Υποβολή αιτήματος Τροποποίησης σε Κεντρικό Τελωνισμό. 

 

Επισημαίνεται ότι στα σενάρια του Κεντρικού Τελωνισμού, το Τελωνείο Ελέγχου 

είναι το Τελωνείο Εξαγωγής.  

Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος, ο οποίος έχει υποβάλει την αρχική διασάφηση 

ΙΕ515, αποστέλλει ένα IE513-«Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής» στο 

Τελωνείο Ελέγχου, εφόσον η κατάσταση της κίνησης είναι «Αποδεκτή» (είτε σε 

περίπτωση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης). Μετά την 

επικύρωση και την αποδοχή του ΙΕ513, το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει στον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο το ΙΕ504 και η κατάσταση της κίνησης παραμένει 

«Αποδεκτή». Στην περίπτωση που δεν αποφασιστούν έλεγχοι σε SCO και PCO, το 

Τελωνείο Ελέγχου θα αποστείλει στο Τελωνείο Προσκόμισης ένα ΙΕ540 που 

περιέχει τα τροποποιημένα δεδομένα της διασάφησης εξαγωγής, μετά την 

επιτυχή τροποποίηση της διασάφησης. Σημειώνεται ότι εάν ο διασαφιστής/ 

αντιπρόσωπος αποστείλει ΙΕ513 και  απορριφθεί από το Τελωνείο Ελέγχου λόγω 



 
59 

σφαλμάτων, τότε το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει ΙΕ556 στον διασαφιστή/ 

αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο 

Ελέγχου παραμένει «Αποδεκτή». Τότε ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος μπορεί να 

στείλει μια νέα τροποποίηση (ΙΕ513) ή δεν θα αποστείλει νέο ΙΕ513 και η αρχική 

διασάφηση παραμένει σε ισχύ. UCC, Art. 179, DA, Art. 149, ΙΑ, Άρθ.229–232  

 

 

 

Εικόνα 24 -  Τροποποίηση στο πλαίσιο του ΚΤ 

 

 

2. Ακύρωση Διασάφησης Εξαγωγής. 

 

Για την περιγραφή της λειτουργικότητας της ακύρωσης, οι κυριότερες 

περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής πριν από την παράδοση  των 

εμπορευμάτων προς εξαγωγή: 

- Το αίτημα ακύρωσης υποβάλλεται από τον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο στο Τελωνείο Εξαγωγής και είναι έγκυρο.  

- Το αίτημα ακύρωσης υποβάλλεται από τον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο στο Τελωνείο Εξαγωγής και δεν είναι 

έγκυρο, οπότε απορρίπτεται. 

 

 Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής μετά την παράδοση των 

εμπορευμάτων προς εξαγωγή: 

- Το αίτημα ακύρωσης υποβάλλεται από τον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο στο  Τελωνείο Εξαγωγής και είναι 
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έγκυρο. Το Τελωνείο Εξόδου απαντά θετικά στην ειδοποίηση 

ακύρωσης  

- Το αίτημα ακύρωσης που υποβλήθηκε από τον Τελωνειακό 

Υπάλληλο είναι έγκυρο και το Τελωνείο Εξόδου απαντά θετικά στην 

ειδοποίηση ακύρωσης  

- Το αίτημα ακύρωσης υποβλήθηκε από τον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο στο Τελωνείο Εξαγωγής και δεν είναι 

έγκυρο. Το αίτημα απορρίπτεται.  

- Το αίτημα ακύρωσης υποβάλλεται από τον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο στο Τελωνείο εξαγωγής και είναι έγκυρο. 

Το Τελωνείο Εξόδου απαντά αρνητικά στην ειδοποίηση ακύρωσης, 

επομένως απορρίπτεται.  

 Ακύρωση διασάφησης εξαγωγής όταν τα εμπορεύματα υπόκεινται σε 

καθεστώς αναστολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. 

 Ακύρωση διασάφησης εξαγωγής που υποβάλλεται στο πλαίσιο Κεντρικού 

Τελωνισμού και ακύρωση με Συμπληρωματική Διασάφηση που 

υποβάλλεται στο πλαίσιο Κεντρικού Τελωνισμού  

 Ακύρωση διασάφησης εξαγωγής όταν το Τελωνείο Εξαγωγής είναι το ίδιο 

με το Τελωνείο Εξόδου. 

 

2.1. Ακύρωση πριν την παράδοση των εμπορευμάτων. 

Επιτρέπεται ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος να ακυρώσει μια Διασάφηση 

Εξαγωγής μετά την αποδοχή της και πριν την αποδέσμευση της στο Τελωνείο 

Εξαγωγής. Στην περίπτωση που ο τελωνειακός υπάλληλος αποφασίσει να μην 

ελέγξει τα εμπορεύματα, τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για απελευθέρωση.  

Σε αυτό το σημείο, ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να 

ακυρώσει τη διασάφηση Εξαγωγής και να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης μέσω του 

μηνύματος IE514. Το Τελωνείο Εξαγωγής πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας  στο 

μήνυμα και προβαίνει στην ακύρωση της Διασάφησης Εξαγωγής. Ο 

διασαφιστής/αντιπρόσωπος ενημερώνεται μέσω του μηνύματος ΙΕ509 “Export 

Invalidation Decision”. Η κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε "Ακυρώθηκε", που 

είναι η τελική κατάσταση. 
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Εικόνα 25 - Ακύρωση διασάφησης πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων 

 

2.2. Ακύρωση μετά την Παράδοση των εμπορευμάτων. 

Επιτρέπεται ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος να ακυρώσει μια διασάφηση 

εξαγωγής μετά την παράδοσή της στο Τελωνείο Εξαγωγής, υποβάλλοντας αίτημα 

ακύρωσης μέσω του μηνύματος ΙΕ514. Συνιστάται η χρήση του μηχανισμού 

ελέγχου κατάστασης  πριν από τη διαδικασία ακύρωσης, προκειμένου το 

Τελωνείο Εξαγωγής να γνωρίζει την κατάσταση στο Τελωνείο Εξόδου, πριν την 

αποστολή του μηνύματος ΙΕ510. Το Τελωνείο Εξαγωγής επαληθεύει ότι το αίτημα 

ακύρωσης είναι έγκυρο και αποστέλλει στο Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου το μήνυμα 

ΙΕ510. Το Τελωνείο Εξόδου απαντά θετικά στην ειδοποίηση ακυρότητας μέσω του 

ΙΕ591 “Invalidation Acknowledgement” Το Τελωνείο Εξαγωγής ενημερώνει τον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο για την ακύρωση της διασάφησης μέσω του 

μηνύματος ΙE509. Η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο Εξαγωγής και στην 

εφαρμογή του διασαφιστή/αντιπροσώπου αλλάζει σε "Ακυρωμένη" που είναι 

τελική κατάσταση. 
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Εικόνα 26 - Ακύρωση διασάφησης μετά την απελευθέρωση των εμπορευμάτων 

 

Ακύρωση της διασάφησης με εμπορεύματα ΕΦΚ. 

Μετά την γνωστοποίηση της ακύρωσης της διασάφησης στο Τελωνείο Εξόδου 

(ΙΕ510) και την αντίστοιχη θετική απάντηση από το Τελωνείο Εξόδου (ΙΕ591), το 

Τελωνείο Εξαγωγής κοινοποιεί την ακύρωση της διασάφησης στο EMCS του ΚΜ 

Εξαγωγής μέσω του μηνύματος IE536 “Invalidation Notification to MSA of 

Export”. Δεν προβλέπεται πρόσθετη επιβεβαίωση από το EMCS του ΚΜ- 
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Εξαγωγής μέσω του ΙΕ591. Η κίνηση στο Τελωνείο Εξαγωγής μεταβαίνει σε 

κατάσταση «Ακυρωμένη». 

Ακύρωση Διασάφησης Εξαγωγής που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο Κεντρικού 

Τελωνισμού. 

 

Μετά την γνωστοποίηση της ακύρωσης της διασάφησης στο Τελωνείο Εξόδου 

(ΙΕ510) και την αντίστοιχη θετική απάντηση από το Τελωνείο Εξόδου (ΙΕ591), το 

Τελωνείο Ελέγχου γνωστοποιεί την ακύρωση στο Τελωνείο Προσκόμισης μέσω του 

μηνύματος ΙΕ510. Δεν προβλέπεται πρόσθετη επιβεβαίωση από το Τελωνείο 

Προσκόμισης μέσω του ΙΕ591 «Συνιστάται η χρήση του μηχανισμού ελέγχου 

κατάστασης (ΙΕ594-ΙΕ595), προκειμένου το Τελωνείο Ελέγχου να γνωρίζει την 

κατάσταση στο Τελωνείο Εξόδου, πριν την αποστολή του μηνύματος ΙΕ510. Η 

κατάσταση της κίνησης στο SCO αλλάζει σε «Ακυρωμένη».  

UCC, Art 174, DA, Art 148, 248 

 

 

Εικόνα 27 - Ακύρωση διασάφησης με προϊόντα ΕΦΚ 
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3. Διαδικασία Έρευνας. 

 

Η Ερώτηση Πληροφοριών Κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή 

μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής. 

ECS-P2 & AES , διαφορές : 

Στην επιχειρησιακή ροή του AES δεν υπάρχουν τα  μηνύματα IE584 και IE586. 

Η επικοινωνία σχεδιάζεται ως εξής με τα παρακάτω μηνύματα: 

- IE594-IE595: Επικοινωνία Τελωνείου Εξαγωγής  & Τελωνείου Εξόδου  

- IE582: Ενημέρωση του διασαφιστή από το Τελωνείο Εξαγωγής 

- IE583: Επικοινωνία του διασαφιστή με το Τελωνείο Εξαγωγής με δική 

του πρωτοβουλία  

Το Τελωνείο Εξαγωγής μπορεί να κινήσει τη διαδικασία έρευνας προκειμένου να 

επιβεβαιώσει ή όχι την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της 

ΕΕ, μετά την παράδοσή τους προς εξαγωγή. Η διαδικασία έρευνας μπορεί να 

ξεκινήσει από το τελωνείο ή από τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο. Τα σενάρια για τη 

διαδικασία έρευνας μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες μεγάλες ομάδες: 

3.1. Έναρξη της Διαδικασίας Έρευνας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη 

λήψη των Αποτελεσμάτων Εξόδου (ΙΕ518): 

Το Τελωνείο Εξαγωγής ζητά από τον Διασαφιστή/Αντιπρόσωπο πληροφορίες 

σχετικά με την έξοδο των εμπορευμάτων μέσω του μηνύματος ΙΕ582. Τότε, 

μπορεί να συμβούν τα εξής: 

- Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος απαντά με ΙΕ583 γνωστοποιώντας την 

επιβεβαίωση εξόδου με εναλλακτικά στοιχεία: Κωδικός πληροφοριών 

διερεύνησης: «Έξοδος- Εναλλακτικά Αποδεικτικά στοιχεία». Θεωρούνται 

επαρκή για το Τελωνείο Εξαγωγής ή 

- Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος απαντά με ΙΕ583, το οποίο κρίνεται άκυρο 

– είτε γιατί δεν περιέχει εναλλακτικά στοιχεία, είτε γιατί περιέχει 

εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θεωρούνται ανεπαρκή για τον 

τελωνειακό υπάλληλο στο Τελωνείο Εξαγωγής, ή  

- Λήγει η προθεσμία για τη λήψη εναλλακτικών στοιχείων, χωρίς καμία 

απάντηση από τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο. Επομένως, ο τελωνειακός 

υπάλληλος στο Τελωνείο Εξαγωγής μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει 

στην Ακύρωση της κίνησης, ή 

- Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος απαντά με ΙΕ583 και κωδικό πληροφοριών 

διερεύνησης: « Η Έξοδος Αναμένεται», ή 

- Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος απαντά με IE583 και Κωδικός 

Πληροφοριών διερεύνησης: «Δεν θα εξέλθει». 
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Στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα εναλλακτικά στοιχεία, το 

Τελωνείο Εξαγωγής επικοινωνεί με το Τελωνείο Εξόδου για την επιβεβαίωση 

εξόδου μέσω του μηνύματος IE588. 

 

 

Εικόνα 28 - Διαδικασία έρευνας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη λήψη αποτελεσμάτων εξόδου 

 

3.2. Έναρξη Διαδικασίας Έρευνας με πρωτοβουλία του διασαφιστή/ 

αντιπροσώπου. 

Ο  διασαφιστής/ αντιπρόσωπος μπορεί με δική του πρωτοβουλία να αποστείλει 

Πληροφορίες Έρευνας στο Τελωνείο Εξαγωγής, για να γνωστοποιήσει την Έξοδο 

των εμπορευμάτων, μέσω του μηνύματος IE583 και Κωδικό Πληροφοριών 

Διερεύνησης "Εξήλθε – Εναλλακτικά Στοιχεία" ή "Εξήλθε- Χωρίς Εναλλακτικά 

Στοιχεία" – το νωρίτερο 10 ημέρες μετά την ‘’απελευθέρωση’’ της κίνησης. 
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Κατόπιν τούτου, το Τελωνείο Εξαγωγής χρησιμοποιεί τη διαδικασία Ερώτησης 

Πληροφοριών Κίνησης (IE594-IE595) για να πληροφορηθεί την κατάσταση στο 

Τελωνείο Εξόδου και να λάβει (εάν υπάρχει) το μήνυμα ΙΕ518. Τότε, μπορεί να 

συμβούν τα εξής: 

- Τα αποτελέσματα εξόδου λαμβάνονται μετά την διαδικασία έρευνας. 

- Η έξοδος των εμπορευμάτων βεβαιώνεται με βάση τα εναλλακτικά 

στοιχεία που προσκομίζει ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος.  

- Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος παρέχει ανεπαρκή εναλλακτικά στοιχεία - 

Ανεπαρκής εναλλακτική απόδειξη. 

- Δεν υπάρχουν εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία που να μπορεί να 

προσκομίσει ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος και κανένα αποτέλεσμα 

εξόδου δεν είναι διαθέσιμο στο Τελωνείο Εξόδου, δηλαδή η κατάσταση 

στο Τελωνείο εξόδου είναι διαφορετική από το «Έξοδος» ή «Απαγορεύεται 

η Έξοδος Εμπορευμάτων». 

- Το μήνυμα ΙΕ583, το οποίο υπέβαλε ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος στο 

Τελωνείο Εξαγωγής, δεν είναι έγκυρο - Μη έγκυρες πληροφορίες 

διερεύνησης. Το Τελωνείο Εξαγωγής αποστέλλει ένα ΙΕ556 στον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο. 

Υπάρχει ορισμένη προθεσμία προσκόμισης των εναλλακτικών στοιχείων, την 

οποία ο τελωνειακός έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί. 
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Εικόνα 29 - Διαδικασία έρευνας με πρωτοβουλία του διασαφιστή 

 

3.3. Λήξη Προθεσμίας για τη λήψη των Αποτελεσμάτων Ελέγχου στην Έξοδο - 

Ακύρωση μετά τη Λήξη της Προθεσμίας για τη λήψη Εναλλακτικών 

Αποδεικτικών Στοιχείων. 

Όταν λήξει η προθεσμία παραλαβής των αποτελεσμάτων εξόδου από το Τελωνείο 

Εξόδου και δεν έχει παραληφθεί το ΙΕ518, στο Τελωνείο Εξαγωγής εκτελείται η 

διαδικασία Ερώτησης Πληροφοριών Κίνησης (IE594-IE595) ώστε να διαπιστωθεί 

αν υπάρχουν Αποτελέσματα Εξόδου στο Τελωνείο Εξόδου. Επομένως, το Τελωνείο 

Εξαγωγής ζητά από τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο πληροφορίες για την ανοικτή 

κίνηση, μέσω του ΙΕ582. Εάν λήξει ο χρονομετρητής (timer) για τη λήψη 

εναλλακτικών στοιχείων προτού ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος στείλει ένα ΙΕ583 

τότε ο τελωνειακός υπάλληλος στο Τελωνείο Εξαγωγής μπορεί να αποφασίσει την 

ακύρωση της διασάφησης.  
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Το Τελωνείο Εξόδου ειδοποιείται για την ακύρωση μέσω του μηνύματος ΙΕ510, 

απαντώντας θετικά με το ΙΕ591. 

 Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος ειδοποιείται για την ακύρωση της διασάφησης 

μέσω του IE509. Η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο Εξαγωγής αλλάζει σε 

"Ακυρωθέν" - Τελική κατάσταση. 

 

3.4. Λήξη της Προθεσμίας για τη λήψη των Αποτελεσμάτων Εξόδου – Κωδικός 

Πληροφοριών Ερωτήματος: «Αναμένεται έξοδος». 

Όταν λήξει η προθεσμία παραλαβής των αποτελεσμάτων εξόδου από το Τελωνείο 

Εξόδου και δεν έχει παραληφθεί το ΙΕ518, στο Τελωνείο Εξαγωγής εκτελείται η 

διαδικασία Ερώτησης Πληροφοριών Κίνησης (IE594-IE595) ώστε να διαπιστωθεί 

ότι δεν υπάρχουν Αποτελέσματα Εξόδου στο Τελωνείο Εξόδου. Επομένως, το 

Τελωνείο Εξαγωγής ζητά από τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο πληροφορίες σχετικά 

με την ανοικτή κίνηση εξαγωγής μέσω του ΙΕ582. Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος 

έχει τη δυνατότητα να απαντήσει με ΙΕ583 υποδεικνύοντας ότι τα εμπορεύματα 

αναμένεται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ σε μελλοντική 

ημερομηνία (Κωδικός Πληροφοριών Έρευνας ίσος με «Αναμένεται έξοδος»). Τότε, 

πρόκειται να συμβεί μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

- Το Τελωνείο Εξαγωγής λαμβάνει το ΙΕ518 από το Τελωνείο Εξόδου, πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας για τη λήψη εναλλακτικών αποδεικτικών 

στοιχείων, 

- Το Τελωνείο Εξαγωγής λαμβάνει το ΙΕ583 από τον Διασαφιστή/ 

Αντιπρόσωπο, με Κωδικό Πληροφοριών Έρευνας: "Έξοδος- Εναλλακτικά 

Αποδεικτικά στοιχεία", 

- Λήξη προθεσμίας για τη λήψη εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων, 

οπότε ο τελωνειακός υπάλληλος στο Τελωνείο Εξαγωγής αποφασίζει την 

ακύρωση της διασάφησης. 

 

3.5. Ο διασαφιστής/ αντιπρόσωπος αποστέλλει τις Πληροφορίες Έρευνας 

(Κωδικός Πληροφοριών Έρευνας: "Έξοδος), Επιβεβαίωση Εξόδου με 

Εναλλακτικά Στοιχεία" 

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος, με δική του πρωτοβουλία, αποστέλλει στο 

Τελωνείο Εξαγωγής το  μήνυμα IE583 ώστε να ενημερώσει για την έξοδο των 

εμπορευμάτων, μέσω εναλλακτικών στοιχείων (Κωδικός Πληροφοριών Έρευνας: 

«Έξοδος-Εναλλακτικά Στοιχεία»). Ο τελωνειακός υπάλληλος εξετάζει τα 

εναλλακτικά στοιχεία που έχουν προσκομισθεί. 

- Αν αποφασίσει ότι τα στοιχεία είναι επαρκή, βεβαιώνεται η έξοδος των 

εμπορευμάτων βάσει των εναλλακτικών στοιχείων. 
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- Αν αποφασίσει ότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή, αποστέλλεται το ΙΕ556 

στον διασαφιστή/αντιπρόσωπο. 

 

4. Διατυπώσεις Εξόδου (Άφιξη στην Έξοδο, Δήλωση Καταλόγου 

Εξόδου). 

 

Το πραγματικό Τελωνείο Εξόδου ενημερώνεται για την άφιξη των εμπορευμάτων 

με το μήνυμα ΙΕ507, στο οποίο δηλώνεται αν τα εμπορεύματα θα αποθηκευτούν 

πριν από την έξοδό τους ή όχι.  

Το Τελωνείο Εξόδου (αφού διεκπεραιώσει τις διατυπώσεις εξόδου για την κίνηση 

εξαγωγής και αφού η αποστολή παραδοθεί για έξοδο) ενημερώνει σχετικά τον 

διασαφιστή/αντιπρόσωπο στην έξοδο με το μήνυμα IE525. 

Στην περίπτωση που η ειδοποίηση άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου δεν είναι έγκυρη, 

το AES την απορρίπτει και ενημερώνει τον διασαφιστή/αντιπρόσωπο στην έξοδο, 

αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης με ένα IE557. 

Η αποστολή του ΙΕ507 πραγματοποιείται όταν ακολουθεί: 

- Άμεση έξοδος χωρίς αποθήκευση. 

- Αποθήκευση εμπορευμάτων πριν την έξοδο. 

- Αποθήκευση εμπορευμάτων και τμηματική έξοδος (πολλαπλά ΙΕ547). 

Το AES στο Τελωνείο Εξόδου προσδιορίζει εάν τα Εμπορεύματα θα αποθηκευτούν 

ή θα ακολουθήσουν τη διαδικασία για άμεση έξοδο. 

Άμεση Απελευθέρωση (Χωρίς Αποθήκευση) 

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα πρόκειται να παραδοθούν άμεσα για έξοδο, ο 

διασαφιστής/ αντιπρόσωπος στην έξοδο ενημερώνεται για την αποδέσμευση των 

εμπορευμάτων με το μήνυμα  IE525.  

Όταν τα εμπορεύματα εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, ο 

συναλλασσόμενος στην έξοδο ειδοποιεί το Τελωνείο Εξόδου με το μήνυμα IE590. 
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Εικόνα 30 -  Άμεση απελευθέρωση 

Δήλωση Καταλόγου Εξόδου ΙΕ547 – Γνωστοποίηση Εξόδου ΙΕ590. 

Σε περίπτωση που στο IE507 δηλώνεται ότι τα εμπορεύματα θα αποθηκευτούν 

πριν την έξοδο, το μήνυμα IE525 αποστέλλεται στον συναλλασσόμενο στην έξοδο, 

ενημερώνοντας ότι τα αγαθά επιτρέπεται να αποθηκευτούν πριν την έξοδό τους 

και η κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε «Εμπορεύματα προς Αποθήκευση». 

Η διαδικασία της εξόδου των εμπορευμάτων που παραμένουν σε αποθήκευση 

ξεκινά με την υποβολή του μηνύματος IE547 από τον οικονομικό φορέα Στο 

μήνυμα καταγράφονται όλα τα αποθηκευμένα εμπορεύματα που ανήκουν στο 
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σχετικό MRN εξαγωγής, το οποίο προορίζεται να εγκαταλείψει το τελωνειακό 

έδαφος της ΕΕ με ένα συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο.  

Με το IE547 υποδεικνύονται τυχόν αποκλίσεις. Ο οικονομικός φορέας 

ενημερώνει το Τελωνείο Εξόδου για τυχόν διαφορές και παρέχει τυχόν πρόσθετες 

πληροφορίες για τα εμπορεύματα που τελικά εξήλθαν. Επίσης διευκρινίζει ποια 

εμπορεύματα φορτώθηκαν ακριβώς σε συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο. 

Το AES καταγράφει την ειδοποίηση άφιξης στην έξοδο, που ελήφθη από τον 

οικονομικό φορέα σε ηλεκτρονική μορφή ή καταχωρήθηκε από τον Τελωνειακό 

στο Τελωνείο Εξόδου. Η κατάσταση της διασάφησης αλλάζει σε «Εμπορεύματα 

που παρουσιάζονται στην έξοδο». Η έξοδος των εμπορευμάτων γνωστοποιείται με 

το μήνυμα ΙΕ590. 

Στην περίπτωση που η ειδοποίηση άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου δεν είναι έγκυρη, 

το AES την απορρίπτει και ενημερώνει τον οικονομικό φορέα αναφέροντας τους 

λόγους της απόρριψης με ένα IE557. 
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Εικόνα 31 - Απελευθέρωση μετά από αποθήκευση 

 

 

 

 

 

 



 
73 

Έξοδος από την Αποθήκευση με πολλαπλά ΙΕ547 

Σε περίπτωση που στο IE507 δηλώνεται ότι τα εμπορεύματα θα αποθηκευτούν 

πριν την έξοδο, το μήνυμα IE525 αποστέλλεται στον συναλλασσόμενο στην έξοδο 

επιβεβαιώνοντας ότι τα αγαθά επιτρέπεται να αποθηκευτούν πριν την έξοδό 

τους. 

Η διαδικασία εξόδου των εμπορευμάτων που κρατούνται για αποθήκευση, ξεκινά 

με την υποβολή του μηνύματος IE547 από τον οικονομικό φορέα στην έξοδο. Το 

μήνυμα μπορεί να καλύπτει μέρος της ποσότητας των αποθηκευμένων 

εμπορευμάτων, που ανήκουν σε συγκεκριμένο MRN και πρόκειται να 

εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. 

Μπορεί να ακολουθήσει ένα δεύτερο (ή περισσότερα) (IE547-IE548) που 

καλύπτουν την έξοδο των υπόλοιπων (ή μέρους των) αποθηκευμένων 

εμπορευμάτων, μέχρι το σημείο που όλη η ποσότητα εξαχθεί. 

Η κατάσταση της κίνησης θα αλλάξει σε «Εξήλθε» μετά την αποστολή του πρώτου 

IE590 στον οικονομικό φορέα κατά την Έξοδο.  
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Εικόνα 32 – Έξοδος από Αποθήκευση με πολλαπλά ΙΕ547 
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Ειδοποίηση Εξόδου ΙΕ590. 

Στο Τελωνείο Εξόδου, αφού έχουν ολοκληρωθεί  όλες οι απαιτούμενες 

τελωνειακές διατυπώσεις για την παράδοση των εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα 

μπορούν να αποδεσμευτούν για Έξοδο.  

Οι απαραίτητες Πληροφορίες για την Έξοδο είναι διαθέσιμες στο Εμπορικό, 

Λιμενικό ή Μεταφορικό Πληροφοριακό Σύστημα. Το AES καταγράφει την 

πληροφορία. Στη συνέχεια λαμβάνεται ένα IE590 και το AES εκτελεί έλεγχο 

εγκυρότητας.  

Αν το ΙΕ590 δεν είναι έγκυρο, ο συναλλασσόμενος ειδοποιείται μέσω του 

μηνύματος ΙΕ557 και περιμένει ένα έγκυρο ΙΕ590. Αν το ΙΕ590 είναι έγκυρο, η 

κατάσταση της διασάφησης αλλάζει σε «Εξήλθε» ή «Μερική Έξοδος». Βεβαιώνεται 

ότι τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το έδαφος της ΕΕ, είτε βάσει του 

εγγράφου εξαγωγής (MRN) είτε βάσει του δηλωτικού που συνδέεται με ένα 

συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. 

Για κάθε διασάφηση Εξαγωγής που έχει ολοκληρωθεί (closed), η κατάσταση της 

οποίας είναι «Εξήλθε», το Τελωνείο Εξόδου στέλνει το μήνυμα IE518 στο Τελωνείο 

Εξαγωγής. 

 

5. Εκτροπή κίνησης 

 

Εκτροπές συμβαίνουν όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε τελωνείο εξόδου 

διαφορετικό από το «δηλωθέν» Τελωνείο Εξόδου. Υπάρχουν οι διεθνείς και οι 

εθνικές εκτροπές. IA, Art. 331 (2) 

Διεθνής Εκτροπή 

Η διεθνής εκτροπή συμβαίνει όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο 

πραγματικό Τελωνείο Εξόδου, το οποίο βρίσκεται σε διαφορετική χώρα από 

αυτήν στην οποία βρίσκεται το δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου. 

Εθνική Εκτροπή 

Η εθνική εκτροπή συμβαίνει όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο 

πραγματικό Τελωνείο Εξόδου, το οποίο βρίσκεται στην ίδια χώρα με το δηλωθέν 

Τελωνείο Εξόδου. 

Σε αυτήν την περίπτωση, το πραγματικό Τελωνείο Εξόδου ανακτά τα δεδομένα 

«AER» σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι πληροφορίες για τη μετακίνηση είναι ήδη 

διαθέσιμες στο εθνικό σύστημα. Δεν αποστέλλεται αίτημα AER στο Τελωνείο 

Εξαγωγής. 

Πολλαπλές εκτροπές. 
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Πολλαπλές εκτροπές συμβαίνουν στην περίπτωση που η αποστολή εκτρέπεται 

αρχικά σε πολλά Τελωνεία Εξόδου, στο ίδιο ΚΜ ή σε διαφορετικά ΚΜ, πριν από 

την έξοδο από το τελευταίο Τελωνείο Εξόδου (πραγματικό), το οποίο θα μπορούσε 

να είναι το αρχικά δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου ή διαφορετικό Τελωνείο Εξόδου. 

Το AES εισάγει ένα νέο σενάριο με στόχο την αντιμετώπιση των καταστάσεων 

πολλαπλών εκτροπών. Λόγω των πολλαπλών εκτροπών, πολλά IE502 και IE503 θα 

ανταλλάσσονται σε αυτήν την αποστολή.  

Στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο Πραγματικό Τελωνείο 

Εξόδου 1, το οποίο είναι διαφορετικό από το Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου και το 

οποίο δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη κίνηση: 

- Μετά τη λήψη της ειδοποίησης άφιξης ΙΕ507, το Τελωνείο της Εξόδου 1, 

υποβάλλει αίτημα εκτροπής ΙΕ502 στο Τελωνείο Εξαγωγής, οπότε η 

κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο  Εξόδου αλλάζει σε «Ζητείται AER».  

- Το Τελωνείο Εξαγωγής αποδέχεται  την εκτροπή, απαντώντας με ένα ΙΕ503 

που περιέχει τα δεδομένα της διασάφησης εξαγωγής. Η κατάσταση της 

κίνησης στο Τελωνείο Εξαγωγής αλλάζει σε «Αποδεκτή Εκτροπή».  

- Ταυτόχρονα, αποστέλλεται το ΙΕ524 στο Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου 

ενημερώνοντας ότι η κίνηση έχει φτάσει αλλού.  

Σε αυτό το σημείο, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί μια ακόμα εκτροπή και τα 

εμπορεύματα να προσκομιστούν σε διαφορετικό (Πραγματικό) Τελωνείο Εξόδου 

(πχ Τελωνείο Εξόδου 2) διαφορετικό από το προηγούμενο και διαφορετικό από το 

Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου, το οποίο δεν έχει πληροφορίες για τη συγκεκριμένη 

κίνηση: 

- Ο συναλλασσόμενος υποβάλλει το ΙΕ507 στο νέο (Πραγματικό) Τελωνείο της 

Εξόδου 2 και την ίδια στιγμή αποστέλλεται ΙΕ502 στο Τελωνείο Εξαγωγής.  

- Το αίτημα για νέα εκτροπή γίνεται αποδεκτό, απαντώντας με ένα ΙΕ503. Η 

κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο Εξαγωγής παραμένει «Αποδεκτή 

Εκτροπή".  

- Το Τελωνείο της Εξόδου 1 ειδοποιείται ότι τα εμπορεύματα έχουν φτάσει 

αλλού μέσω του ΙΕ524 και ξεκινά ο χρονομετρητής (timer) για την παραλαβή 

της άφιξης στην έξοδο. Η κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε «Άφιξη αλλού».  

Έστω ότι σε αυτό το σημείο η κίνηση εκτρέπεται πίσω στο Δηλωθέν Τελωνείο 

Εξόδου και υποβάλλεται ΙΕ507. 

- Την ίδια στιγμή, αυτόματα αποστέλλεται ΙΕ502 στο Τελωνείο Εξαγωγής. Η 

κατάσταση της κίνησης στο Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου αλλάζει σε «Ζητείται 

AER».  

- Ως απάντηση λαμβάνει το ΙΕ503, που περιέχει τα δεδομένα της κίνησης. Η 

κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο Εξαγωγής παραμένει ως «Αποδεκτή 

Εκτροπή».  
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- Το Τελωνείο Εξαγωγής ειδοποιεί επίσης το Τελωνείο της Εξόδου 2 μέσω του 

ΙΕ524 ότι τα εμπορεύματα έχουν φτάσει αλλού και πλέον στο Τελωνείο της 

Εξόδου 2 ξεκινά ο χρονομετρητής (timer) για την άφιξη στην έξοδο.  

- Μετά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου, o 

Τελωνειακός στο Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου αποφασίζει να μην διενεργήσει 

κανέναν έλεγχο στα εμπορεύματα και να επιτρέψει την έξοδο των 

εμπορευμάτων (κατάσταση «Εμπορεύματα Έτοιμα προς Έξοδο»).  

- Στο Δηλωθέν Τελωνείο Εξόδου ο χρονομετρητής (timer) για την λήψη των 

αποτελεσμάτων άφιξης στην έξοδο σταματά. Αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ525 

στον οικονομικό φορέα που τον ενημερώνει για την αποδέσμευση (κατάσταση 

κίνησης «Εμπορεύματα που τίθενται σε κυκλοφορία για άμεση άδεια»).  

- Όταν η αποστολή εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, ο οικονομικός 

φορέας ειδοποιεί το τελωνείο εξόδου μέσω του μηνύματος ΙΕ590 ότι τα 

εμπορεύματα έχουν εξέλθει και η κατάσταση της κίνησης αλλάζει σε 

«Εξήλθε».  

- Στη συνέχεια, το Τελωνείο Εξόδου επιβεβαιώνει την έξοδο της αποστολής στο 

Τελωνείο Εξαγωγής μέσω του μηνύματος ΙΕ518. Ο χρονομετρητής για τη λήψη 

των αποτελεσμάτων εξόδου στο Τελωνείο Εξαγωγής σταματά. Εάν τα 

αποτελέσματα ελέγχου είναι θετικά, η κατάσταση της κίνησης στο Τελωνείο 

Εξαγωγής αλλάζει σε "Εξήλθε". Τέλος, ειδοποιείται ο διασαφιστής μέσω του 

μηνύματος ΙΕ599 ότι η κίνηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, παρέχοντας όλες τις 

λεπτομέρειες εξαγωγής.  

- Η κατάσταση κίνησης στο Τελωνείο της Εξόδου 1 και στο Τελωνείο της Εξόδου 

2 αλλάζει σε "Σε διαδικασία Εξόδου σε διαφορετικό Τελωνείο" - Τελική 

κατάσταση. 
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-  

Εικόνα 33 - Πολλαπλές εκτροπές  
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Παράρτημα Α 

Πεδίο εφαρμογής AES. 

Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών, καλύπτει τις ακόλουθες τελωνειακές 

διαδικασίες: 

Διαδικασία εξαγωγής – Διασαφήσεις εξαγωγής και επανεξαγωγής 

 Συνήθεις/Απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις 

 Κεντρικός εκτελωνισμός κατά την εξαγωγή 

 Εξαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

 Εξαγωγή που ακολουθείται  από διαμετακόμιση 

 Υποβολή τελωνειακής διασάφησης πριν από την προσκόμιση των 

εμπορευμάτων ((Pre-lodged Customs Declaration) 

 Τροποποίηση τελωνειακής διασάφησης 

 Ακύρωση τελωνειακής διασάφησης 

 Άλλες διαδικασίες: 

 Ειδικά σενάρια εξαγωγής 

 Εκτροπές 

 Διαδικασία έρευνας 

 Ερώτηση πληροφοριών κίνησης 

Συνοπτική διασάφηση εξόδου (EXS) – Ειδοποίηση επανεξαγωγής (REN) 

 Συνοπτική διασάφηση εξόδου (EXS) 

 Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής (REN) 

 Τροποποίηση και Ακύρωση EXS – REN 

 Άλλες διαδικασίες: 

 Ειδικά σενάρια εξαγωγής 

 Εκτροπές EXS 

Εκτός του πεδίου εφαρμογής AES 

Οι ακόλουθες διαδικασίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

συστήματος AES: 

 Καταχώρηση στο αρχείο διασαφιστή (EIDR) 

 Δικαίωμα ακρόασης 

 Διαίρεση αποστολών/διαίρεση εξόδου (πολλαπλή αποστολή) 

 Τροποποίηση διασάφησης εξαγωγής μετά την ολοκλήρωση της 

εξαγωγής 

 Αναδρομική υποβολή τελωνειακής διασάφησης 

Τα ΚΜ μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο ανάλογα 

με τις ανάγκες τους. 
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Παράρτημα Β 

 Κατάλογος μηνυμάτων AES 

Κωδικός Αναφορά Περιγραφή Από  Προς Παρατηρήσεις Κατάσταση 

κίνησης 

IE040 N_INV_TRA Transit Invalidation 

Notification to AES 

Τελ. 

Αναχώρησης 

(OoDep) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

  

IE042 N_DES_CO

N 

Destination Control 

Results to AES 

Τελ. 

Αναχώρησης 

(OoDep) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Export followed by 

trasnit 

 

IE056 E_DEC_REJ Declaration Rejected Τελ. 

Αναχώρησης 

(OoDep) 

Οικονμικός 

ΦΟρέας στην 

έξοδο (TraExt) 

Export followed by 

trasnit 

Rejected 

IE190 N_XFT_REQ ‘Transit Presentation 

Notification 

Τελ. 

Αναχώρησης 

(OoDep) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Export followed by 

trasnit 

 

IE191 N_XFT_RSP Transit Presentation 

Notification Response 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Τελ. Αναχώρησης 

(OoDep) 

Export followed by 

trasnit -                   

After an IE190           

Accepted 

IE501 C_AER_SN

D 

Γνωστοποίηση 

Αναμενόμενης Άφιξης 

(AER- Anticipated 

Export Record) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Automatically Goods 

Released  

for Export 

(OoExp) Aer 

created 

(OoExt) 

IE502 C_EXP_RE

Q 

Declaration Request 

Export 

Πραγματικό 

Τελ. Εξόδου 

(OoExtA) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

After an IE502  

IE503 C_AER_RS

P 

AER Response Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Πραγματικό Τελ. 

Εξόδου (OoExtA) 

  

IE504 E_EXP_AAC Export Declaration 

Amendment 

Acceptance 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας  στην 

εξαγωγή (TraExp) 

Answer to IE513  

IE507 E_ARR_EXT Arrival at Exit Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

 Goods 

presented 

at exit                         

Goods 

ready to be 

released 

IE509 E_EXP_DEC Export Invalidation 

Decision 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορεάς στην 

εξαγωγή (TraExp) 

Answer to IE514 Cancelled 

IE510 C_INV_EXP Export Invalidation 

Notification 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

After an IE514  
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IE511 E_PRE_NOT Export Presentation 

Notification 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

εξαγωγή 

(TraExp) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

declaration type is 

equal to “D” or “E” or 

“F”                                  

after IE515 

 

IE513 E_EXP_AM

D 

Export Declaration 

Amendment 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

εξαγωγή 

(TraExp) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

After an IE515  

IE514 E_EXP_INV Export Invalidation 

Request 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

εξαγωγή 

(TraExp) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

After an IE515  

IE515 E_EXP_DAT Export Declaration Οικονομικός 

φορέας στην 

εξαγωγή 

(TraExp) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

  

IE518 C_EXT_RES Exit Results Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

After an IE590 and 

the exit of goods 

Exported 

IE519 E_EXP_DEC ‘Export Invalidation 

Decision 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

MSA of Export Goods under Excise 

duty suspension 

arrangement 

Cancelled 

IE521 E_DIV_REJ Diversion Rejection 

Notification 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

 Handled 

Elsewhere 

IE522 E_EXT_REJ Exit Release Rejection Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

 Goods not 

Allowed to 

Exit 

IE524 C_ARR_FW

D 

Forwarded Arrival 

Advice 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Δηλωθέν Τελ. 

Εξόδου (OoExtD) 

  

IE525 E_EXT_REL Exit Release 

Notification 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

Answer to IE507 Goods 

released 

for 

immediate 

leave 

IE527 C_EXP_QUE Export Query Οποιοδήποτε 

Τελ. (Any CO) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Query movement 

information at any 

CO and at any 

movement 

 

IE528 E_MRN_EX

P 

‘Export MRN Allocated Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

εξαγωγή (TraExp) 

Answer to IE515 Accepted 

IE529 E_REL_EXP Release for Export Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

Εξαγωγή (TraExp) 
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IE531 E_TMR_SU

P 

Expiry of Timer for 

Supplementary 

Declaration 

Notification 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

Εξαγωγή (TraExp) 

  

IE532 N_EAD_RE

Q 

e-AD Request Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

MSA of Export Goods under Excise 

duty suspension 

arrangement 

 

IE533 C_MAT_DA

T 

Matched Data 

Declaration 

SCO PCO   

IE534 N_NON_DE

S 

Non-Release for Export 

Notification to MSA of 

Export 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

MSA of Export Goods under Excise 

duty suspension 

arrangement 

Not 

Released 

for Export 

IE535 N_MSA_AC

C 

Export Declaration 

Acceptance 

Notification to MSA of 

Export 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

MSA of Export Goods under Excise 

duty suspension 

arrangement 

 

IE536 N_INV_NOT Invalidation 

Notification to  

MSA of Export 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

MSA of Export   

IE537 N_EAD_RE

S 

e-AD Negative Cross 

Check Result’ 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

MSA of Export Goods under Excise 

duty suspension 

arrangement 

 

IE538 C_EXP_RSP Response To Export 

Query 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οποιοδήποτε Τελ. 

(Any CO) 

Answer to an IE527  

IE539 N_MSA_AC

C 

Export Declaration 

Acceptance 

Notification to MSA of 

Export 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

MSA of Export Goods under Excise 

duty suspension 

arrangement 

 

IE540 C_PRC_NO

T 

Pre-release/Control 

Notification 

SCO PCO Under Centralised 

 Clearance 

Accepted or 

Under 

Control 

IE541 C_PRE_RE

S 

‘Control Results from 

Presentation Customs 

Office 

PCO SCO Under Centralised Clearance 

IE542 C_PRE_REJ Release Rejection 

Notification 

SCO PCO Under Centralised 

Clearance- After an 

IE541 

Not 

Released 

for Export 

IE543 C_REL_PRE Release Notification to 

Presentation Customs 

Office 

SCO PCO Under Centralised 

Clearance 

Goods 

Released 

for Export 

IE545 C_PRE_AC

K 

Pre-release/Control 

Acknowledgement 

PCO SCO Under Centralised 

Clearance- After an 

IE540 

Awaiting 

for PCO 

Control 

Decision 

IE547 E_MAN_PR

E 

Manifest Presentation Οικονοικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

or Local 

Authorities 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

the goods are stored 

prior to their exit          

after an IE507 
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IE548 E_MAN_VA

L 

Manifest Validation Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορεάς στην 

έξοδο (TraExt) 

after an IE547 Goods 

Released 

for 

Immediate 

Leave 

IE551 E_EXP_NRL Export No Release Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

Εξαγωγή (TraExp) 

After an IE560 Not 

released 

for export 

IE556 E_EXP_REJ Rejection from Office 

of Export 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

Εξαγωγή (TraExp) 

 Rejected 

IE557 E_EXT_REJ Rejection from Office 

of Exit 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

 Rejected 

IE560 E_EXP_CTR Export Control 

Decision Notification 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

Εξαγωγή (TraExp) 

 Under 

Control 

IE561 E_EXT_CTR Exit Control Decision 

Notification 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

 Under 

Control 

IE563 C_PRE_DE

C 

Control Decision from 

Presentation Customs 

Office’ 

PCO SCO Under Centralised 

Clearance- After an 

IE540 & IE545 

Under 

Control (if 

control 

decision is 

taken) 

IE564 C_CTR_RE

M 

Reminder for Control 

Decision 

SCO PCO Under Centralised 

Clearance - 

Reminder fo PCO 

control results 

 

IE570 E_REE_NOT Re-Export Notification Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

  

IE571 E_REE_REG Re-Export Notification 

Registration 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

After an IE570 Registered 

IE573 E_REE_AM

D 

Re-Export Notification 

Amendment 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

  

IE574 E_REE_AM

A 

Re-Export Notification 

Amendment 

Acceptance 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

Answer to IE574  

IE582 E_EXT_REQ Request on Non-Exited 

Export 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

εξαγωγή (TraExp) 
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IE583 E_EXT_RSP Information on Non-

Exited Export 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

εξαγωγή 

(TraExp) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

  

IE584  Export Follow-Up 

Request 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

  

IE588 C_ALT_EVD Certification of Exit on 

Alternative Evidence 

Notification 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

 Exited 

IE590 E_EXT_NOT Exit Notification Οικονομικός 

Φορέας στην 

έξοδο (TraExt) 

or Local 

Authorities 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Exited  

IE591 C_INV_ACK Invalidation 

Acknowledgement 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

  

IE592 C_EXT_PCO Exit Results to 

Presentation Customs 

Office 

SCO PCO Under Centralised 

Clearance- After an 

IE518 

Exported 

IE594 C_STD_RE

Q 

‘Status Request Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

  

IE595 C_STD_RS

P 

Status Response Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

answer to IE594  

IE598 N_EXT_MS

A 

‘Exit Results to MSA of 

Export 

Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

MSA of Export Goods under Excise 

duty suspension 

arrangement 

 

IE599 E_EXP_NOT Export Notification Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Οικονομικός 

Φορέας στην 

εξαγωγή (TraExp) 

last message of 

export process 

 

IE601 C_EXS_SN

D 

EXS Τελωνείο 

Υποβολής  

(OoLdg) 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

 Registered 

IE603 C_EXS_RSP Exit Summary 

Declaration Response 

Τελωνείο 

Υποβολής  

(OoLdg) 

Πραγματικό Τελ. 

Εξόδου (OoExtA) 

Answer to IE502 Arrived 

Elsewhere 

IE604 E_EXS_AAC Exit Summary 

Declaration 

Amendment 

Acceptance 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

ΦΟρέας 

Answer to IE613 Registered 

IE609 E_INV_DEC EXS/REN Invalidation 

Decision 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

 Οικονομικός 

Φορέας  

Answer to IE614 Invalidated 
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IE613 E_EXS_AM

D 

Exit Summary 

Declaration 

Amendment 

Οικονομικός 

Φορέας  

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

  

IE614 E_INV_REQ EXS/REN Invalidation 

Request 

Οικονομικός 

Φορέας  

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

  

IE615 E_EXS_DAT Exit Summary 

Declaration 

 Οικονομικός 

Φορέας 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

 Registered 

IE628 E_EXS_ACK Exit Summary 

Declaration 

Acknowledgement 

Τελ. Εξόδου 

(OoExt) 

Οικονομικός 

Φορέας  

 Goods 

Ready to 

be 

Released 

IE801 N_EAD_VAL ‘e-AD MSA of Export Τελ. Εξαγωγής 

(OoExp) 

Goods under Excise 

duty suspension 

arrangement 

 

 


