
AES – P1 
Automated 

Export System 



Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Εξαγωγής  
 

AES –UCC 

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής 
AES –UCC. 

     Το AES-P1 (Automated Export System – Phase 1) είναι η 
διάδοχη κατάσταση  του υφιστάμενου Διευρωπαϊκού 
Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS-P2). 

  

      Στόχος του έργου: 

 Η βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών και η εναρμόνισή 
τους με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC). 

 Η προσθήκη νέων λειτουργιών για την περαιτέρω διευκόλυνση 
των οικονομικών φορέων και την αυτοματοποίηση των 
τελωνειακών διαδικασιών. 

 

2 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Εξαγωγής  
 
AES –UCC 

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής 
AES –UCC. 

 Αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας των εθνικών διοικήσεων 

και των κεντρικών εφαρμογών της Επιτροπής. 

 

    Απευθύνεται :  

 Στις εθνικές τελωνειακές διοικήσεις των ΚΜ και στους 

τελωνειακούς υπαλλήλους που θα το χρησιμοποιούν για την 

ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου. 

 Στους οικονομικούς φορείς, οι δραστηριότητες των οποίων 

σχετίζονται με την διαδικασία εξαγωγής και εξόδου 

εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. 

 

3 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Εξαγωγής  
 
AES –UCC 

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής 
AES –UCC. 

 Επικοινωνία μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών 

φορέων : αποκλειστικά  με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

 

 Τρόπος συμπλήρωσης των διασαφήσεων : βάσει του 

μοντέλου δεδομένων της ΕΕ EUCDM το οποίο περιγράφει 

τις προδιαγραφές που απαιτούνται για συστήματα 

πληροφορικής. 

 

4 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Εξαγωγής  
 
AES –UCC 

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής 
AES –UCC. 

Το έργο περιλαμβάνει δύο συνιστώσες (components): 

 

 Component 1: ‘’Διευρωπαϊκό’’ σύστημα  AES : 

 Στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του προηγούμενου 

συστήματος εξαγωγών (ECS-P2) για την πλήρη εφαρμογή 

της νομοθεσίας UCC, ενδεικτική αναφορά:  τελωνειακές 

απλουστεύσεις, διεπαφή με το EMCS και το NCTS και 

περιλαμβάνει τμήματα που αναπτύσσονται σε κεντρικό και 

σε εθνικό επίπεδο. 
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Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Εξαγωγής 
  
AES –UCC 

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγής 
AES –UCC. 
 Component 2: Αναβάθμιση του εθνικού συστήματος εξαγωγής: 

 Αποσκοπεί στην αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται 

για την ολοκλήρωση ορισμένων διατυπώσεων που δεν επηρεάζουν τον κοινό 

τομέα του AES.  

 Οι προδιαγραφές του συστήματος AES καλύπτουν τις ανταλλαγές πληροφοριών 

(IE) στον κοινό, εθνικό και εξωτερικό τομέα.  

      Ο κοινός τομέας αναφέρεται στις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 

τελωνείων που βρίσκονται σε διαφορετικά ΚΜ.  

  Ο εθνικός τομέας περιλαμβάνει τη διεπαφή μεταξύ εθνικών AES και άλλων 

συστημάτων σε εθνικό επίπεδο (π.χ. AES-EMCS και AES-NCTS).  

      Ο εξωτερικός τομέας περιλαμβάνει τις επικοινωνίες μεταξύ των 

τελωνείων και των οικονομικών φορέων, σε εθνικό επίπεδο.  

 

6 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



Διαδικασία Εξαγωγής 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
AES P1  

Γνωστοποίηση 
Επανεξαγωγής  

Συνοπτική 
Διασάφηση Εξόδου 
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AES: 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Νομικό πλαίσιο: 

 

Άρθρα  263 - 270 Καν. ΕΕ (2013) 952 

Άρθρα 244 - 249 Καν. ΕΕ (2015) 2446 

Άρθρο 329 - 340 Καν. ΕΕ (2015) 2447 

 

 AES Phase 1 - Design Document for National Export 
Application (DDNXA) DDNXA Main Document (τρέχουσα 
έκδοση 5.15.0 v1.00) 
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Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Εξαγωγής  
 
AES 

Νέες λειτουργικότητες: 

 

1. AES – EMCS : Εξαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε 
ΕΦΚ. 

2. AES – NCTS : Εξαγωγή που ακολουθείται από 
Διαμετακόμιση. 

3. Κεντρικός Τελωνισμός στην Εξαγωγή CCE. 

4. Υποβολή διασάφησης πριν την προσκόμιση των 
εμπορευμάτων. 

5. Απλουστευμένη και Συμπληρωματική διασάφηση.  

6. Ακύρωση της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. 

7. Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής. 

 

9 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



AES νέες 
λειτουργικότητες 

1. Κεντρικός Τελωνισμός: 
 

Νομική Βάση : 

 

Άρθρα 5, 38, 179 -181 Καν. ΕΕ (2013) 952 

Άρθρο 149 Καν. ΕΕ (2015) 2446 

Άρθρα 229 - 232 Καν. ΕΕ (2015) 2447 

Καν. ΕΕ (2015) 2446 Annex A ,Στήλη 7β’   

Καν. ΕΕ (2015) 2447 Annex A / Τίτλος II  Code `CCL` 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

1. Κεντρικός Τελωνισμός: 
 

 Ο κεντρικός εκτελωνισμός (CC) είναι μία από τις απλουστεύσεις που δίνονται στο 
πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.  

     Απαραίτητη προϋπόθεση: ο οικονομικός φορέας να είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ 

 

Τι σημαίνει :  

 Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται στο ΚΜ εγκατάστασης του εξαγωγέα,  τα 
εμπορεύματα προσκομίζονται σε τελωνείο που βρίσκεται σε άλλο ΚΜ. 

 Διαδικασία διαβούλευσης πριν την έκδοση της άδειας . 

 

Οφέλη : 

 Μείωση κόστους συναλλαγών 

 Μείωση διοικητικού κόστους 

 Επιτάχυνση  διαδικασίας  

 Εξοικονόμηση χρόνου 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

1. Κεντρικός Τελωνισμός: 
 

Εμπλεκόμενα μέρη: 

1. Τελωνείο Ελέγχου- Supervising Customs Office (SCO) 

 

 Ενεργεί ως τελωνείο εξαγωγής 

 Αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής 

 Έλεγχος εγγράφων 

 Συστάσεις ελέγχου στο τελωνείο προσκόμισης 

 Λήψη απόφασης για την παράδοση των εμπορευμάτων 

 Επικοινωνία με το τελωνείο προσκόμισης και το τελωνείο εξόδου. 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

1. Κεντρικός Τελωνισμός: 
 

Εμπλεκόμενα μέρη: 

2. Τελωνείο προσκόμισης - Presentation Customs Office (PCO) 

 

  Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα. 

 Βρίσκεται σε άλλο ΚΜ. 

 Μπορεί να προχωρήσει σε ελέγχους. 

 Μετά από αίτημα  του τελωνείου ελέγχου μπορεί να προχωρήσει σε 
φυσικό έλεγχο ή δειγματοληψία. 

 Επικοινωνεί μόνο με το τελωνείο ελέγχου. 

 Είναι υπεύθυνο για την αποστολή στατιστικών στοιχείων στις Εθνικές 
Στατιστικές Αρχές. 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

1. Κεντρικός Τελωνισμός: 
 

Εμπλεκόμενα μέρη: 

3. Οικονομικός φορέας. 
 

 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την διασάφηση στο SCO και 
προσκομίζουν τα εμπορεύματα στο PCO. 

 Παρέχουν επιπλέον πληροφορίες στο SCO ή στο PCO. 

 Ανταλλάσουν μηνύματα μόνο με το SCO. 

 Ο οικονομικός φορέας στην έξοδο προσκομίζει τα εμπορεύματα στο 
τελωνείο εξόδου. 

 

14 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



AES νέες 
λειτουργικότητες 

2. AES – EMCS :Εξαγωγή εμπορευμάτων 
ΕΦΚ. 

 

Νομικό πλαίσιο: 

Άρθρο 280 Καν. ΕΕ (2013)952 

Άρθρα 21 & 25 της Οδηγίας (EU) 2020/262 
 

 αλκοόλ και αλκοολούχα  

 προϊόντα καπνού  

 ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

2. AES – EMCS :Εξαγωγή εμπορευμάτων 
ΕΦΚ. 

 

 Τα ΚΜ διατηρούν σε εθνικό επίπεδο την διεπαφή μεταξύ AES και EMCS. 

 

 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του AES και του EMCS. 

 

 Η DG TAXUD παρέχει συστάσεις για την ανταλλαγή μηνυμάτων βάσει 
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. 

 

16 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



AES νέες 
λειτουργικότητες 

2. AES – EMCS :Εξαγωγή εμπορευμάτων 
ΕΦΚ. 

Βασικά σημεία: 

1.Τελωνείο εξαγωγής: 
 

 Το τελωνείο εξαγωγής λαμβάνει το IE515 και βάσει του προηγούμενου 
εγγράφου διακρίνει αν πρόκειται για εμπορεύματα ΕΦΚ. 

 Επικοινωνία AES EMCS σε εθνικό επίπεδο. 

 Ζητά τα σχετικά e-ADs από το EMCS του ΚΜ εξαγωγής μέσω ενός ή πολλών 
μηνυμάτων IE532 ‘’e-AD Request’’. 

 Επαληθεύει τα e-AD(s) IE801 από το EMCS του ΚΜ εξαγωγής. 

 Μετά τη λήψη του IE518 από το τελωνείο εξόδου, ενημερώνει το  EMCS του 
ΚΜ εξαγωγής για την έξοδο των εμπορευμάτων με θετικό ή αρνητικό μήνυμα  
IE598.  

 

17 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



AES νέες 
λειτουργικότητες 

2. AES – EMCS :Εξαγωγή εμπορευμάτων 
ΕΦΚ. 

 

Βασικά σημεία: 

2.Τελωνείο εξόδου: 
 

 Διενεργεί ελέγχους 

 Αποστέλλει τα αποτελέσματα εξόδου στο τελωνείο εξαγωγής IE518. 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

2. AES – EMCS :Εξαγωγή εμπορευμάτων 
ΕΦΚ. 

 

Βασικά σημεία: 

3.EMCS του ΚΜ εξαγωγής 
 

 Επικοινωνεί μόνο με το AES του ΚΜ εξαγωγής 

 Αποδέχεται κι απαντά στο ‘’e-AD Request’’ (IE532) μήνυμα/μηνύματα που 
στέλνει το τελωνείο εξαγωγής, είτε θετικά IE801 είτε αρνητικά IE8xx  

 Λαμβάνει τα αποτελέσματα εξόδου από το AES (τελωνείο εξαγωγής). 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

3. AES – NCTS : Εξαγωγή που ακολουθείται 
από Διαμετακόμιση . 

 

 Επικοινωνία & ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ AES και NCTS σε εθνικό επίπεδο. 

 

 Διασύνδεση AES NCTS: όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) MRN εξαγωγής στην ομάδα 
δεδομένων ‘‘προηγούμενο έγγραφο’’ της διασάφησης διαμετακόμισης. 

 

 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 διεπαφή μεταξύ NCTS και AES επικυρώνει την ύπαρξη των αναφερόμενων MRN 
εξαγωγής στη διαμετακόμιση.  

 

 

20 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



AES νέες 
λειτουργικότητες 

3. AES – NCTS : Εξαγωγή που ακολουθείται 
από Διαμετακόμιση . 

 

Εξωτερική διαμετακόμιση : 

 Η εξαγωγή ‘ολοκληρώνεται’ με την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης 

στο NCTS. 

  

Εσωτερική διαμετακόμιση: 

  Η εξαγωγή ‘ολοκληρώνεται’ όταν το τελωνείο αναχώρησης της διαμετακόμισης 

(NCTS) λάβει τα αποτελέσματα ελέγχου από το τελωνείο προορισμού της 

διαμετακόμισης (NCTS).  
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

3. AES – NCTS : Εξαγωγή που ακολουθείται 
από Διαμετακόμιση . 

 

AES P1: 

Εξαγωγή που ακολουθείται από διαμετακόμιση : 

 

Για τα εμπορεύματα  ΕΦΚ: 

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

προβλέπεται σήμερα : 

 Για τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης, όπου 

τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο αναχώρησης της πράξης διαμετακόμισης. 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

4. Υποβολή διασάφησης πριν την προσκόμιση 
των εμπορευμάτων. 

 

Νομικό πλαίσιο: 

 

άρθρο 171 Καν. ΕΕ (2013) 952  

άρθρο 227 Καν. ΕΕ (2015) 2447 

άρθρο 24 (3) Καν. ΕΕ (2015) 2446 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

4. Υποβολή διασάφησης πριν την προσκόμιση 
των εμπορευμάτων. 

 

      Η τελωνειακή διασάφηση μπορεί να υποβληθεί πριν από την προσκόμιση των 

εμπορευμάτων στο τελωνείο. Εάν τα εμπορεύματα δεν προσκομιστούν εντός 

30 ημερών, η τελωνειακή διασάφηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. 

  

      Τροποποίηση  της διασάφησης προάφιξης: 

 ΙΕ 513: μήνυμα τροποποίησης αποστέλλεται από τον οικονομικό φορέα,  

 

      AES: 

 ΙΕ 511: o οικονομικός φορέας στέλνει το μήνυμα ‘’Export Presentation 

Notification’’ στο τελωνείο εξαγωγής για να ενημερώσει  για την άφιξη των 

εμπορευμάτων στον καθορισμένο ή εγκεκριμένο τόπο και τη διαθεσιμότητα 

αυτών για τελωνειακούς ελέγχους. 
 

24 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



AES νέες 
λειτουργικότητες 

4. Υποβολή διασάφησης πριν την προσκόμιση 
των εμπορευμάτων. 

      Ακύρωση της διασάφησης προάφιξης: 

 Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος υποβάλλει αίτημα ακύρωσης IE514 στο 

Τελωνείο Εξαγωγής. 

  

       Διαφορά: 

 Στην περίπτωση ακύρωσης της διασάφησης προ άφιξης: οι ανταλλαγές 

μηνυμάτων γίνονται πριν από την αποδοχή,  

 Στην περίπτωση ακύρωσης της τελωνειακής διασάφησης: οι ανταλλαγές 

μηνυμάτων γίνονται μετά την αποδοχή (δηλ. μετά την απόδοση MRN). 

 

 Το αίτημα για την ακύρωση της διασάφησης προ άφιξης ΙΕ514 υποβάλλεται 

πριν από το μήνυμα ΙΕ ΙΕ511. 

 

 25 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



AES νέες 
λειτουργικότητες 

5. Απλουστευμένη και Συμπληρωματική 

διασάφηση. 
 

      Νομικό πλαίσιο: 

 

 Άρθρα 166 &  167 Καν. ΕΕ (2013) 952 

 Άρθρα 145 - 147 Καν. ΕΕ (2015) 2446 

 Άρθρο 224 Καν. ΕΕ (2015) 2447 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

5. Απλουστευμένη και Συμπληρωματική 

διασάφηση. 
 

      AES:  απλουστευμένη και συμπληρωματική : μία προς μία 

 

 Είναι δυνατή η χρήση απλοποιημένης διασάφησης σε περιστασιακή βάση (δεν 

απαιτείται άδεια) 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

5. Απλουστευμένη και Συμπληρωματική 

διασάφηση. 
 

      ΙΕ 515 : Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει την απλουστευμένη διασάφηση η 

οποία δεν περιέχει όλα τα δεδομένα της κανονικής διασάφησης εξαγωγής. 

 

      ΙΕ 531: το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει τον οικονομικό φορέα για την 

προθεσμία υποβολής της συμπληρωματικής. 

 

      ΙΕ533: Κεντρικός Τελωνισμός: το SCO ενημερώνει το PCO (δεδομένα της 

απλουστευμένης και συμπληρωματικής διασάφησης). 
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AES νέες 
λειτουργικότητες 

6. Ακύρωση της Συνοπτικής Διασάφησης 

Εξόδου. 
 

      Νομικό πλαίσιο: 

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

 

 Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία έχει κατατεθεί συνοπτική διασάφηση 

εξόδου (EXS) δεν εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η 

διασάφηση ακυρώνεται: 

 

 κατόπιν αίτησης του διασαφιστή (ΙΕ 614) ή 

 

 μετά την παρέλευση 150 ημερών από την υποβολή της Συνοπτικής 

Διασάφησης Εξόδου. 
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7.Γνωστοποίηση επανεξαγωγής Re-Export 

Notification (REN). 
 

 Νομικό πλαίσιο: 

 Άρθρο 274 Καν. ΕΕ (2013) 952  

 Άρθρο 245 2)(ε) ΕΕ (2015) 2446 
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7.Γνωστοποίηση επανεξαγωγής Re-Export 

Notification (REN). 
 

      Επανεξαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη ή Προσωρινή 

Εναπόθεση. 

 Μηνύματα στο AES:  

       IE570:  ‘Re-Export Notification’ 

       IE571:  ‘Re-Export Notification Registration’ 

       IE525:  ‘Exit Release Notification’ 

       IE590:  ‘Exit Notification’ 
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7.Γνωστοποίηση επανεξαγωγής Re-Export 

Notification (REN). 
 

      ΙΕ561: ‘Exit Control Decision Notification’ ο οικονομικός φορέας στην έξοδο 

ενημερώνεται για τον έλεγχο των εμπορευμάτων του. 

      IE525:  ‘Exit Release Notification’ . 

      ΙE590:  ‘Exit Notification’. 
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7.Γνωστοποίηση επανεξαγωγής Re-Export 

Notification (REN). 
 

       IE573: ‘Re-Export Notification Amendment’ . 

      Αποστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της καταχώρισης της 

γνωστοποίησης επανεξαγωγής και της παράδοσης για έξοδο. 

      IE574: ‘Re-Export Notification Amendment Acceptance’. 

      IE557: ‘Rejection from Office of Exit’ . 
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7.Γνωστοποίηση επανεξαγωγής Re-Export 

Notification (REN). 
 

       Τροποποίηση Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής: 

      Ο διασαφιστής, κατόπιν αίτησης, μπορεί να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα 

στοιχεία της REN. 

 

       περιορισμοί στο AES- δεν τροποποιούνται τα δεδομένα: 

 διασαφιστής  

 αντιπρόσωπος  

 δηλωθέν τελωνείο εξόδου 
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7.Γνωστοποίηση επανεξαγωγής Re-Export 

Notification (REN). 
 

       Η τροποποίηση δεν είναι δυνατή όταν : 

 

1. Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν το πρόσωπο που την υπέβαλε ότι 
σκοπεύουν να ελέγξουν τα εμπορεύματα. 

2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα στοιχεία 
της Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν ήδη επιτρέψει την παράδοση των 
εμπορευμάτων προς έξοδο. 
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7.Γνωστοποίηση επανεξαγωγής Re-Export 

Notification (REN). 
 

     Ακύρωση Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής: 

 

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

υποβληθεί Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής η διασάφηση ακυρώνεται: 

 κατόπιν αίτησης του διασαφιστή ή 

 μετά την παρέλευση 150 ημερών από την υποβολή της. 

 

      IE614: ‘EXS/REN Invalidation Request’ (οικονομικός φορέας)  

      IE609: ‘EXS/REN Invalidation Decision’ (Τελωνείο Εξόδου) 
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1. Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής.  
 

 Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής πριν την παράδοση των 

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

  

 AES: ομάδα δεδομένων & στοιχεία δεδομένων που δεν επιτρέπεται η 

τροποποίηση : 
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1. Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής. 
      

      Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής με εμπορεύματα ΕΦΚ. 

 Μετά την υποβολή του μηνύματος της τροποποίησης  IE513 : 

 Το AES επικοινωνεί με το EMCS για την διασταύρωση των σχετικών e-ADs 

(IE532/IE801). Όταν τα αποτελέσματα είναι θετικά, το αίτημα τροποποίησης 

γίνεται αποδεκτό . 

 IE504: ‘Export Declaration Amendment Acceptance’ 

 IE539: ‘’Export Declaration Acceptance Notification’’ αποστέλλεται στο ΚΜ 

εξαγωγής  
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1. Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής. 

     Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής στο πλαίσιο του 

Κεντρικού Τελωνισμού. 

 

 Το αίτημα υποβάλλεται στο SCO στο χρονικό διάστημα μεταξύ αποδοχής της 

διασάφησης και παράδοσης των εμπορευμάτων.  

 IE504: ‘Export Declaration Amendment Acceptance’ 

 ΙE540: ‘Pre-release/Control Notification’ αποστέλλεται από το  SCO στο PCO 

περιέχει την τελευταία έκδοση της διασάφησης εξαγωγής. 
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2. Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής 
 

         Ακύρωση πριν την παράδοση των εμπορευμάτων. 

 Υποβολή του ΙΕ 514 στο τελωνείο εξαγωγής ή στο  SCO, αν πρόκειται για 

κεντρικό τελωνισμό.  

 Ενημέρωση οικονομικού φορέα. 

 

         Ακύρωση μετά την παράδοση των εμπορευμάτων 

 Υποβολή του ΙΕ 514 στο τελωνείο εξαγωγής ή στο  SCO, αν πρόκειται για 

κεντρικό τελωνισμό . 

 IE510: ‘Export Invalidation Notification’ το τελωνείο Εξαγωγής ενημερώνει 

το τελωνείο εξόδου για την κατάσταση της διασάφησης. 

 ΙΕ591: ‘Invalidation Acknowledgement’ αποστέλλεται η θετική ή η αρνητική 

απάντηση του τελωνείου εξόδου προς το τελωνείο εξαγωγής. 
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2. Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής. 
      Ακύρωση της διασάφησης με εμπορεύματα ΕΦΚ 

& 

      Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής στο πλαίσιο του κεντρικού τελωνισμού 

 

Και στις δύο περιπτώσεις : 

 ΙΕ514 : ‘Export Invalidation Request’ 

 ΙΕ509 : ‘Export Invalidation Decision’ 

 IE510: ‘Export Invalidation Notification’ το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει το 

τελωνείο εξόδου για την κατάσταση της διασάφησης 

 ΙΕ591: ‘Invalidation Acknowledgement’  αποστέλλεται η θετική ή η αρνητική 

απάντηση του τελωνείου εξόδου 

Για τα εμπορεύματα ΕΦΚ: 

 IE536: ‘Invalidation Notification to MSA of Export’ 
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3. Διαδικασία έρευνας. 
 

  Νομικό πλαίσιο : 

 

   Άρθρα 334, 335 Καν. ΕΕ (2015) 2447 
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3. Διαδικασία έρευνας. 
 

 Με πρωτοβουλία του τελωνείου (μετά την πάροδο 90 ημερών από την 

παραλαβή του ΙΕ 518). 

 

 Με πρωτοβουλία του οικονομικού φορέα. 
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3. Διαδικασία έρευνας. 
 

 ECS/P2 – AES διαφορές : 

 

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

        Η επικοινωνία σχεδιάζεται ως εξής : 

 

1. IE594-IE595 : επικοινωνία τελωνείου εξαγωγής  & τελωνείου εξόδου.  

2. IE582: ενημέρωση του οικονομικού φορέα από το τελωνείο 

εξαγωγής. 

3. ΙE583: επικοινωνία του οικονομικού φορέα με το τελωνείο εξαγωγής 

με δική του πρωτοβουλία . 

 

 

 

 

45 ΔΙΕΠΙΔΙ Β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



AES 
Επικαιροποιημένες 
λειτουργίες & 
διαδικασίες 

3. Διαδικασία έρευνας. 
 

      Τα σημεία i) και ii) αφορούν στις περιπτώσεις όπου μετά την πάροδο 90 

ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων, το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει 

ενημερωθεί για την έξοδο των εμπορευμάτων. 

 

 Πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας έρευνας, συνιστάται το τελωνείο 

εξαγωγής να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό αίτησης/απόκρισης κατάστασης 

(IE594/IE595), προκειμένου να προσδιορίσει την πραγματική κατάσταση της 

διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου. 
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3. Διαδικασία έρευνας. 
 

      Μηχανισμός αίτησης/απάντησης κατάστασης Status Request / Response 

Mechanism: 

  

 Ο μηχανισμός αίτησης/απάντησης κατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά 

πάσα στιγμή μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής. 

 

 IE594 ‘’Status Request’’ το τελωνείο εξαγωγής ζητά την κατάσταση της 

κίνησης από το τελωνείο εξόδου. 

 

  IE595 ‘’Status Response’’ η απάντηση του τελωνείου εξόδου – 

συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις εκτροπής. 
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3. Διαδικασία έρευνας. 
 

Η έρευνα ξεκινά από το τελωνείο εξαγωγής: 

 

  ΙE594-IE595 : επικοινωνία τελωνείου εξαγωγής  & τελωνείου εξόδου.  

 

  ΙE582: αναζήτηση πληροφοριών για κίνηση από το τελωνείο εξαγωγής. 

 

  IE583 : Ο οικονομικός φορέας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

 κίνηση  της εξαγωγής ‘’Information on non-Exited Export’’ : 

       Έξοδος - Εναλλακτικά Στοιχεία 

      Έξοδος – Δεν υπάρχουν εναλλακτικά στοιχεία 
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3. Διαδικασία έρευνας. 
 

Όταν τα εναλλακτικά στοιχεία είναι ικανοποιητικά η διαδικασία ολοκληρώνεται : 

 ΙΕ599 :Το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με το 

μήνυμα. 

 ΙΕ588 (επιβεβαίωση εξόδου με εναλλακτικά στοιχεία)  

 Το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει το τελωνείο εξόδου. 

 

Όταν τα εναλλακτικά στοιχεία δεν είναι ικανοποιητικά: 

 ΙΕ556 : η έξοδος των εμπορευμάτων δεν επιβεβαιώνεται και ενημερώνεται ο 

οικονομικός φορέας 
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3. Διαδικασία έρευνας. 
 

      Η διαδικασία ξεκινά από τον οικονομικό φορέα: 

 

 Ο οικονομικός φορέας αποστέλλει το IE583 ‘’Information on Non-Exited 

Export’’ και ενημερώνει ότι η κίνηση πρόκειται: 

  “Will Not Exit”  

 “Expected to Exit”  

 “Exited-No Alternative Evidence”  (ο διασαφιστής ενημερώνει το τελωνείο 

εξαγωγής για την έξοδο αλλά δεν έχει διαθέσιμα τη δεδομένη χρονική στιγμή τα 

εναλλακτικά στοιχεία). 

 “Exited-Alternative Evidence”  
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3. Διαδικασία έρευνας. 
 

         Αποτελέσματα: 

 Το τελωνείο εξαγωγής λαμβάνει το ΙΕ518 από το τελωνείο εξόδου, πριν 

από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των υποστηρικτικών 

στοιχείων. 

 Το τελωνείο εξαγωγής λαμβάνει νέο ΙΕ583 ‘’Information on Non-Exited 

Export’’ 

 Λήξη της προθεσμίας υποβολής υποστηρικτικών στοιχείων – πιθανή 

εκκίνηση διαδικασίας ακύρωσης της διασάφησης. 
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4. Άφιξη στην έξοδο ΙΕ 507. 
Υποβάλλεται: 

 Από τον οικονομικό φορέα στην έξοδο στο πραγματικό τελωνείο εξόδου 

σε πραγματικό χρόνο. 

 Ο οικονομικός φορέας δύναται να ενημερώσει το τελωνείο εξόδου για 

τυχόν αποκλίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες. 

 

 Όταν δεν είναι γνωστό το MRN που παρέχεται αποστέλλεται αίτημα εκτροπής 

της διασάφησης ΙE502 στο Τελωνείο Εξαγωγής 

 Το τελωνείο εξαγωγής απαντά με το ΙΕ503, στο οποίο παρέχονται τα 

δεδομένα της διασάφησης εξαγωγής (εκτροπή) 
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4. Άφιξη στην έξοδο ΙΕ 507. 
 

 Άμεση έξοδος χωρίς αποθήκευση. 

 

  Αποθήκευση εμπορευμάτων και έξοδος / μία φορτωτική . 

 

  Αποθήκευση εμπορευμάτων και τμηματική έξοδος / πολλές φορτωτικές. 
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4. Άφιξη στην έξοδο ΙΕ 507. 
 

      Κατάλογος ειδών ΙΕ547 – Γνωστοποίηση εξόδου ΙΕ590 

 Το ΙΕ547 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά την άφιξη στην έξοδο όταν τα εμπορεύματα 

βρίσκονται σε αποθήκευση. 

 Τυχόν αποκλίσεις υποδεικνύονται. Ο οικονομικός φορέας διευκρινίζει την ποσότητα 

των εμπορευμάτων που εξέρχονται από την αποθήκευση και το μεταφορικό μέσο με 

το οποίο εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. 

 Η έξοδος των εμπορευμάτων γνωστοποιείται με το μήνυμα ΙΕ590 ‘’Γνωστοποίηση 

εξόδου’’ 

 Ο  οικονομικός φορέας ενημερώνει το τελωνείο εξόδου για τυχόν διαφορές και 

παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα εμπορεύματα που τελικά εξέρχονται. 
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5. Μηνύματα απόρριψης ΙΕ 556  & ΙΕ 557. 
 

      Βασική αλλαγή μεταξύ ECS-P2 και AES-P1: 

 

       Στο ECS-P2 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 Εξαγωγής (IE556) 

 Απόρριψη από το Τελωνείο Εξόδου (IE557) 
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6.Πολλαπλή εκτροπή – Cross booking. 
 

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

πολλαπλών εκτροπών: 

 

      Πραγματοποιούνται ανταλλαγές πολλαπλών IE502 και ΙE503 μεταξύ ενός ή 

περισσοτέρων (πραγματικών) Τελωνείων εξόδου και του Τελωνείου Εξαγωγής 

αντίστοιχα. 
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7. Αποτελέσματα εξόδου (IE518). 

 

      Το τελωνείο εξόδου μέσω του ΙΕ518 αποστέλλει τα αποτελέσματα  ελέγχου 

στο τελωνείο εξαγωγής: 

 Α1 ‘’Ικανοποιητικό’’ ‘/ ’Θεωρείται Ικανοποιητικό’’ 

 Α2  ‘’Κατά δήλωση ‘’ 

 Α4  ‘’Με αποκλίσεις ‘’ 

 Β1  ‘’Μη ικανοποιητικό ‘’ 

 

      Διαφορά ECS-P2 και AES-P1 : 

      Στο AES-P1 αναφέρονται μόνο οι αποκλίσεις  
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