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Υπογραμμίζεται όηη ην παξόλ έγγξαθν δελ απνηειεί λνκηθά δεζκεπηηθή πξάμε θαη έρεη 

εξκελεπηηθό ραξαθηήξα. 

 

Οη δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ππεξηζρύνπλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξόληνο 

εγγξάθνπ θαη ζα πξέπεη νη ελδηαθεξόκελνη λα ηηο ζπκβνπιεύνληαη πάληνηε. 

 

Τα απζεληηθά θείκελα ησλ λνκηθώλ πξάμεσλ ηεο ΕΕ είλαη εθείλα πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ 

Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Ελδέρεηαη, επίζεο, λα ππάξρνπλ εζληθέο νδεγίεο ή εξκελεπηηθέο ζεκεηώζεηο επηπιένλ ηνπ 

εγγξάθνπ απηνύ. 
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πληνκνγξαθίεο 

 

 

ΑΔΟ      Δγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

AEOC     ΑΔΟ – Σεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο 

AEOS      ΑΔΟ – Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

AC     πκβεβιεκέλνο απνζηνιέαο  

CCC     Κνηλνηηθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο
1
 (ΚΣΚ)  

ΓΔΣΚ     Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο ΚΣΚ
2
 

ΔΚ     Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

EORI     Καηαρψξηζε θαη αλαγλψξηζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

EOS     χζηεκα νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

ERP     ρεδηαζκφο επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ 

ΔΔ     Δπξσπατθή Έλσζε 

TAE     Σεισλεηαθή αξρή έθδνζεο  

ΓΟΠΑ     Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

ΙSΟ     Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ISO/PAS Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο, Γεκνζηεπκέλε 

Πξνδηαγξαθή 

ΓΝΟ     Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο 

KC     Γλσζηφο απνζηνιέαο 

LSE     Μεγάιε επηρείξεζε  

ΑΑ     πκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

ΚΜ     Κξάηνο(-ε) κέινο(-ε) ηεο ΔΔ  

ΔΔ     Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

OTIF    Γηαθπβεξλεηηθφο Οξγαληζκφο γηα ηηο Γηεζλείο  

   ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο 

ΜΔΔ     Μφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε 

RA      Δγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν 

ΔΒΚ      Έιεγρνο βάζεη θηλδχλνπ  

ΜΜΔ     Μηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

SAQ     Δξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο 

TAPA Έλσζε πξνζηαζίαο κεηαθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

TAXUD Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Σεισλεηαθήο 

Έλσζεο 

ΟΔΔ/ΗΔ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Δπξψπε 

ΠΣΔ     Παγθφζκηα Σαρπδξνκηθή Έλσζε 

ΔΣΚ     Δλσζηαθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο
3
 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Οθησβξίνπ 1992, πεξί ζεζπίζεσο ηνπ θνηλνηηθνχ 

ηεισλεηαθνχ θψδηθα  

2
 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2454/93 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 2αο Ινπιίνπ 1993, γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ 

δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ 

ηεισλεηαθνχ θψδηθα 

3
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Οθησβξίνπ 

2013, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα 
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ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ Καη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε ζην πιαίζην ηνπ ελσζηαθνχ 

ηεισλεηαθνχ θψδηθα
4
 

ΔΠ ηνπ ΔΣΚ Δθηειεζηηθή πξάμε ζην πιαίζην ηνπ ελσζηαθνχ 

ηεισλεηαθνχ θψδηθα
5
 

ΠΟΣ     Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ 

WCO SAFE Πιαίζην Πξνηχπσλ SAFE ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σεισλείσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε Γηεπθφιπλζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Δκπνξίνπ  

 

                                                 
4
 Καη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/2446 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Ινπιίνπ 2015, γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά 

ιεπηνκεξείο θαλφλεο ζρεηηθνχο κε νξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα 

5
 Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/2447 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2015, γηα ηε ζέζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα 
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ΜΔΡΟ 1, Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Η έλλνηα ηνπ ΑΔΟ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεισλείσλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σεισλείσλ (ΠΟΣ). 

πλαιιαζζφκελνη νη νπνίνη πιεξνχλ νηθεηνζειψο κεγάιν εχξνο θξηηεξίσλ βξίζθνληαη ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ ηεο 

αζθάιεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

Η έλλνηα ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπλεξγαζία ησλ ηεισλείσλ κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεισλείσλ θαη ΑΔΟ πξέπεη πάληα λα βαζίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηεο ακνηβαίαο δηαθάλεηαο, νξζφηεηαο, ακεξνιεςίαο θαη ππεπζπλφηεηαο. Σα 

ηεισλεία αλακέλνπλ απφ ηνλ ΑΔΟ λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη λα 

ελεκεξψλεη ηα ηεισλεία ζρεηηθά κε νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία. 

Σα ηεισλεία ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ.   

Η ΔΔ ζέζπηζε ηελ έλλνηα ηνπ ΑΔΟ κε βάζε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα, 

δεκηνπξγψληαο ζρεηηθή λνκηθή βάζε ην 2008 κέζσ ησλ «ηξνπνπνηήζεσλ αζθάιεηαο» ηνπ 

«Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα» (ΚΣΚ) θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ ηνπ δηαηάμεσλ. Σν 

πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, είλαη αλνηρηφ ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Καιχπηεη νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη θάηνρνη αδεηψλ γηα 

ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο (AEOC), αζθάιεηα θαη πξνζηαζία (AEOS) ή ζπλδπαζκφ θαη ησλ 

δπν.  

 

Οη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δελ απνηεινχλ λνκηθά δεζκεπηηθή πξάμε θαη έρνπλ 

επεμεγεκαηηθφ ραξαθηήξα. θνπφο ηνπο είλαη λα δηαζθαιηζηεί θνηλή αληίιεςε ηφζν απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη λα ππάξμεη έλα εξγαιείν πνπ 

ζα δηεπθνιχλεη ηελ νξζή θαη ελαξκνληζκέλε εθαξκνγή ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηνπο AEO 

απφ ηα θξάηε κέιε. Απνηεινχλ εληαίν έγγξαθν ην νπνίν, καδί κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ, 

θαιχπηεη φια ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

αηηήζεσλ ΑΔΟ θαη δηαρείξηζεο. Οη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελεκεξψλνληαη ζε 

ηαθηηθή βάζε, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο λνκηθέο εμειίμεηο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηε 

κέρξη ζήκεξα απνθηεζείζα πξαθηηθή εκπεηξία, θαζψο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  

 

  

Η ηειεπηαία έθδνζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηνπο ΑΔΟ βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλε 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΓ TAXUD: 

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_

en.htm. 

 

Πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

 

Σν κέξνο 1 ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα ΑΔΟ ηεο ΔΔ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα νθέιε ηεο ζρεηηθήο ηδηφηεηαο θαη ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο.  

Σν κέξνο 2 ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ πεξηγξάθεη ηα θξηηήξηα γηα ηνπο ΑΔΟ θαη ηηο δηάθνξεο 

πηπρέο ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  
Σν κέξνο 3 ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ εμεηάδεη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

φζνλ αθνξά ηφζν ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
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Σν κέξνο 4 ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβνχιεπζεο. 

Σν κέξνο 5 ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο ήδε ρνξεγεζείζαο ηδηφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ 

επαλαμηνιφγεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε, ηελ αλαζηνιή θαη ηελ αλάθιεζε.   

To κέξνο 6 ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ πεξηγξάθεη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ΑΔΟ. 

Σν κέξνο 7 ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ πεξηέρεη ηα παξαξηήκαηα.    

 

Σν παξάξηεκα 1 πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο (SAQ) θαη ηηο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο 

ζην πιαίζην ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ), γηα λα ππνβάιεη αίηεζε 

γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ AEO, ν αηηψλ ππνβάιιεη, καδί κε ηελ αίηεζε, εξσηεκαηνιφγην 

απηναμηνιφγεζεο ην νπνίν ηνπ ρνξεγνχλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο.   

 

Σν παξάξηεκα 2 πεξηιακβάλεη ην έγγξαθν «Απεηιέο, θίλδπλνη θαη πηζαλέο ιχζεηο», ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ηφζν ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. θνπφο ηνπ 

είλαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμέηαζε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηα 

θξηηήξηα ΑΔΟ, κέζσ ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην SAQ κε ηνπο 

εληνπηδφκελνπο ηνκείο θηλδχλνπ, θαη λα παξέρεη επίζεο παξαδείγκαηα πηζαλψλ ιχζεσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ εληνπηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη απεηιψλ. 

 

Σν παξάξηεκα 3 πεξηιακβάλεη ππφδεηγκα δήισζεο αζθάιεηαο.  

 

Σν παξάξηεκα 4 πεξηιακβάλεη θαηάινγν κε παξαδείγκαηα πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνο 2 ηνπ Δλσζηαθνχ 

Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΣΚ).   

 

Σκήκα Ι - Δηζαγσγή 

 

Η ηδηφηεηα ΑΔΟ  

 

Έλαο ΑΔΟ κπνξεί λα νξηζηεί σο έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

άξζξνπ 5 ζεκείν 5 ηνπ ΔΣΚ, ν νπνίνο ζεσξείηαη θεξέγγπνο φζνλ αθνξά ηηο ζρεηηδφκελεο κε 

ηα ηεισλεία δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δηθαηνχηαη λα απνιακβάλεη νξηζκέλα 

νθέιε ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ.  

Σν πξφγξακκα AEO είλαη αλνηρηφ ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (βι. κέξνο 3 ηκήκα III.2 

«Μηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο» ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ) θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζέζε ηνπο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

Γελ ππάξρεη λνκηθή ππνρξέσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πηζηνπνηεζνχλ σο ΑΔΟ, αιιά 

είλαη ζέκα επηινγήο ησλ θνξέσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε λνκηθή ππνρξέσζε ησλ ΑΔΟ λα απαηηνχλ απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ηνπο λα απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ ΔΣΚ, ε ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζπλίζηαηαη ζε δηάθνξα είδε αδεηψλ: ΑΔΟ - Σεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο (AEOC) θαη AEO - 

Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία (AEOS). Κάζε είδνο άδεηαο πξνζθέξεη δηαθνξεηηθά είδε νθειψλ.  
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Με βάζε ην άξζξν 39 ηνπ ΔΣΚ, ε ηδηφηεηα ΑΔΟ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε νπνηνλδήπνηε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πιεξνί ηα αθφινπζα θνηλά θξηηήξηα:  

- ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

θαλφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνπζίαο ηζηνξηθνχ ζνβαξψλ πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληνο,  

- επίδεημε πςεινχ επηπέδνπ ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηεο ξνήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, κέζσ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, 

κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα θαηάιιεισλ 

ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ,  

- απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα.  

Καη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηδηφηεηαο ΑΔΟ,  

- πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα (AEOC),  

-  θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (AEOS). 

 

Η ρνξεγνχκελε απφ έλα θξάηνο κέινο ηδηφηεηα ΑΔΟ αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ (άξζξν 38 παξάγξαθνο 4 ηνπ ΔΣΚ).  

 

 

1.I.1. ΑΔΟ – Σεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο (AEOC):  

Η ηδηφηεηα ΑΔΟ ππφ κνξθή AEOC πξνβιέπεηαη γηα νηθνλνκηθνχο θνξείο εγθαηεζηεκέλνπο 

ζηελ Έλσζε, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο δηάθνξεο απινπζηεχζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη εηδηθά απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία.  

 

ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο AEOC πεξηιακβάλνληαη: 

- ε απνπζία ηζηνξηθνχ ζνβαξήο παξάβαζεο ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνπζίαο ηζηνξηθνχ ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληνο· 

- ε επίδεημε απφ ηνλ αηηνχληα πςεινχ επηπέδνπ ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη 

ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 

θαηάιιεισλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ·  

- ε νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα, ε νπνία ηεθκαίξεηαη εάλ ν αηηψλ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο ηεο αζθνχκελεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο· 

- πρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι επαγγελματικών προςόντων που ςχετίηονται άμεςα με τθν 

αςκοφμενθ δραςτθριότθτα.  

 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα εθαξκφδνληαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηεισλεηαθέο 

απινπζηεχζεηο/άδεηεο, ε απφθηεζε άδεηαο AEOC ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ ηεισλεηαθψλ απινπζηεχζεσλ/αδεηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 211 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) ηνπ ΔΣΚ, ηα θξηηήξηα γηα 

ηελ αδεηνδφηεζε γηα εηδηθά θαζεζηψηα/δηαδηθαζίεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία 

αίηεζεο αδεηνδφηεζεο AEO. Πεξαηηέξσ, γηα άιιεο απινπζηεχζεηο ή άδεηεο, ε ηδηφηεηα 
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AEOC απαηηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε απινπζηεχζεηο/άδεηεο φπσο ε εγγξαθή ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή κε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 182 ηνπ ΔΣΚ.  

 

Ο AEOC δηθαηνχηαη:  

- ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ απινπζηεχζεσλ κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ AEOC γηα φζν δηάζηεκα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλν είδνο απινχζηεπζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία· 

- επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο φζνλ αθνξά ηνπο 

ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο θπζηθνχο ειέγρνπο θαη 

ειέγρνπο εγγξάθσλ, κε εμαίξεζε ηνπο ειέγρνπο γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο·  

- πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζε πεξίπησζε επηινγήο γηα ηεισλεηαθφ έιεγρν· 

- δηεθπεξαίσζε θαηά πξνηεξαηφηεηα, εάλ έρεη επηιεγεί γηα έιεγρν· 

- λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηφπν. 

 

 

Βι. επίζεο κέξνο 1 ηκήκα III «Οθέιε γηα ηνπο AEO». 

 

Σν θξηηήξην γηα ηα αλαγθαία πξφηππα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δελ απαηηείηαη γηα απηφ ην 

είδνο άδεηαο ΑΔΟ. πλεπψο, νη θάηνρνη AEOC δελ δηθαηνχληαη θαλέλα απφ ηα νθέιε ηεο 

ηδηφηεηαο ΑΔΟ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Η ηδηφηεηα ΑΔΟ ππφ κνξθή AEOC δε ιακβάλεηαη πξνο ην παξφλ ππφςε φζνλ 

αθνξά ηηο ζπκθσλίεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (ΑΑ) κε ηξίηεο ρψξεο.   

 

1.I.2. ΑΔΟ - Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία (AEOS):  

Η ηδηφηεηα AEO ππφ κνξθή AEOS πξνβιέπεηαη γηα νηθνλνκηθνχο θνξείο εγθαηεζηεκέλνπο 

ζηελ Έλσζε νη νπνίνη επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ απφ εηδηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία θαηά ηελ είζνδν ή 

έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

  

ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο AEOS πεξηιακβάλνληαη: 

 

- ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

θαλφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνπζίαο ηζηνξηθνχ ζνβαξψλ πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληνο· 

 

- επίδεημε απφ ηνλ αηηνχληα πςεινχ επηπέδνπ ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηεο 

ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 

θαηάιιεισλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.  Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηνπο AEOC, νη AEOS 

δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ λα θάλεη δηάθξηζε ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπο αλάκεζα ζε ελσζηαθά θαη κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα· 

- απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα· θαη 

- θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.  

 

Ο AEOS δηθαηνχηαη: 
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- δηεπθνιχλζεηο αλαθνξηθά κε δηαζαθήζεηο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε· 

- επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο φζνλ αθνξά ηνπο 

ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο θπζηθνχο ειέγρνπο θαη 

ειέγρνπο εγγξάθσλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία· 

- πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζε πεξίπησζε επηινγήο γηα ηεισλεηαθφ έιεγρν· 

- δηεθπεξαίσζε θαηά πξνηεξαηφηεηα, εάλ έρεη επηιεγεί γηα έιεγρν· 

- λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηφπν. 

 

Ο AEOS είλαη αλαγλσξηζκέλνο σο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα 

λα δηαζθαιίζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ θαη είλαη, ζπλεπψο, αμηφπηζηνο παξάγνληαο ζηε δηεζλή 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ηφζν απφ ηε ζθνπηά ησλ αξκφδησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ φζν θαη απφ 

ηε ζθνπηά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ηνπ. Η ηδηφηεηα AEOS ιακβάλεηαη ππφςε φζνλ 

αθνξά ηηο ΑΑ κε ηξίηεο ρψξεο.  

 

 

Βι. επίζεο κέξνο 1 ηκήκα III «Οθέιε γηα ηνπο AEO». 

 

1.I.3. AEO - Σεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο/Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία (AEOC/AEOS): 

Δίλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε θαηνρή θαη ησλ δχν εηδψλ αδεηψλ, AEOC θαη AEOS. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν θνξέαο πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα αδεηνδφηεζε AEOC θαη AEOS 

θαη απνιακβάλεη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο δπν.  

 

Σν άξζξν 33 ηεο εθηειεζηηθήο πξάμεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΚ (ΔΠ ηνπ ΔΣΚ) νξίδεη φηη «ζε 

πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δηθαηνχηαη ηε ρνξήγεζε ηφζν άδεηαο AEOC φζν θαη άδεηαο AEOS, ε 

αξκφδηα γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή εθδίδεη κία ζπλδπαζκέλε άδεηα».  

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αδεηψλ AEOC θαη AEOS ππφ ηελ ηαπηφρξνλε θαηνρή 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 

παξάγξαθνο 1 ηνπ ΔΣΚ πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ελφο κνλαδηθνχ αξηζκνχ άδεηαο ΑΔΟ (ν 

νπνίνο επί ηνπ παξφληνο έρεη ηε δνκή θσδηθνχ ρψξαο πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα γξάκκαηα 

AEOF θαη ηνλ εζληθφ αξηζκφ άδεηαο).  

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα αδεηνδφηεζεο ΑΔΟ:  
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1.I.4. Πξνεηνηκαζία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο: 

Η πξνεηνηκαζία ηεο αίηεζεο αδεηνδφηεζεο AEO, θαζψο θαη ε αδεηνδφηεζε θαη ε δηαηήξεζε 

ηεο άδεηαο ΑΔΟ, είλαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία είλαη ην θιεηδί 

ηεο επηηπρίαο. πλεπψο, ν αηηψλ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ αλακέλεηαη λα 

δηαζέηεη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλάινγα κε ην είδνο ηεο αηηνχκελεο άδεηαο ΑΔΟ, ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο εηαηξείαο, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεη θαηάιιεια νξγαλσηηθά κέηξα ζηνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηα θξηηήξηα ΑΔΟ, 

κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηεισλεηαθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα απνθεπρζνχλ θαη/ή λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο πνπ απνδίδεηαη απφ ηα ηεισλεία ζηα παξαπάλσ θαη 

ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

απηναμηνιφγεζεο (SAQ). 
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Σν SAQ απνηειεί εξγαιείν γηα ηε δηάξζξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ απαηηνχκελνπ βάζνπο ηεο πξνεηνηκαζίαο. 

Γηα πην ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη αηηνχληνο/AEO, ζπληζηάηαη ε 

επαθή κε ηελ Σεισλεηαθή Αξρή Έθδνζεο (ΣΑΔ) ζε πξψηκν ζηάδην θαη ε δηαηήξεζε απηήο 

ηεο επαθήο αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

απνθπγή παξεμεγήζεσλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο θαη παξέρεη ππνζηήξημε εάλ πξνθχςεη 

νπνηνδήπνηε δήηεκα. 

πλνπηηθά, πξηλ ππνβάινπλ επίζεκα ηελ αίηεζε, ζπληζηάηαη ζεξκά ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο: 

 λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ΣΑΔ, 

 λα απνθαζίζνπλ σο πξνο ην είδνο ηεο άδεηαο πνπ απαηηείηαη, 

 λα νξίζνπλ θάπνηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο αξκφδην γηα ηελ αίηεζε,  

 λα ζπκπιεξψζνπλ πξνζεθηηθά ην SAQ θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη φια ηα εκπιεθφκελα 

πξφζσπα/ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ SAQ. 

 

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί φηη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζηεξίδεη ηελ αίηεζε 

αδεηνδφηεζεο ΑΔΟ.   
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Σν αθφινπζν δηάγξακκα ξνήο παξέρεη επηζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο: 

 

 

 

Βι. επίζεο κέξνο 3 γηα ηε Γηαδηθαζία αίηεζεο θαη αδεηνδφηεζεο.  
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Σκήκα II - Πνηνο κπνξεί λα γίλεη ΑΔΟ; 

Σν άξζξν 38 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ ΔΣΚ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ. 

 

Η ελ ιφγσ βαζηθή απαίηεζε ζπλεπάγεηαη ηελ εθπιήξσζε δχν φξσλ: ν αηηψλ πξέπεη λα είλαη 

νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο.  

1.II.1. Πνηνο είλαη «νηθνλνκηθφο θνξέαο»;  

ην άξζξν 5 ζεκείν 5 ηνπ ΔΣΚ νξίδεηαη «νηθνλνκηθφο θνξέαο: πξφζσπν πνπ, ζην πιαίζην 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία».   

 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν λνκηθφο νξηζκφο ηνπ «νηθνλνκηθνχ θνξέα» ζπλεπάγεηαη δχν 

βαζηθνχο φξνπο. Ο αηηψλ πξέπεη λα απνηειεί «πξφζσπν» θαη πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ζεκείν 4 ηνπ ΔΣΚ σο «πξφζσπν» λννχληαη: 

- θπζηθά πξφζσπα, 

- λνκηθά πξφζσπα θαη 

- ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα αιιά νη νπνίεο 

αλαγλσξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ ή εζληθφ δίθαην, φηη δηαζέηνπλ 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα. 

 

Ωζηφζν, ε εζληθή λνκνζεζία θάζε θξάηνπο κέινπο είλαη εθείλε πνπ νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο έλσζεο πξνζψπσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη φηη 

δηαζέηεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ρσξίο φκσο λα έρεη ην λνκηθφ θαζεζηψο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

 

Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ κηα κεηξηθή εηαηξεία θαη απφ 

ζπγαηξηθέο θαη/ή ππνθαηαζηήκαηα.  

 

Μηα ζπγαηξηθή είλαη απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν, δειαδή έλα λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε 

πξνζψπσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην ηνπηθφ κεηξψν επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην 

εηαηξηθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλε ε εθάζηνηε ζπγαηξηθή. 

Δπνκέλσο, εάλ κηα κεηξηθή εηαηξεία επηζπκεί λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ γηα νξηζκέλεο 

ή γηα φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ δηαθξηηέο αηηήζεηο ΑΔΟ απφ φιεο ηηο 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ.  

 

Έλα «ππνθαηάζηεκα», απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη γξαθείν/εγθαηάζηαζε/δηαθνξεηηθή 

ηνπνζεζία ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο θαη απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη, ζπλεπψο, δελ είλαη απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε κεηξηθή εηαηξεία πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ πξέπεη λα 

ππνβάιεη εληαία αίηεζε πνπ λα θαιχπηεη φια ηα ππνθαηαζηήκαηα ζηελ ΔΔ ηα νπνία δελ είλαη 

απηνηειή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ. Γηα λα εληνπίζεηε ην αξκφδην θξάηνο κέινο 

ζην νπνίν πξέπεη λα ππνβάιεηε ηελ εληαία αίηεζε, αλαηξέμηε ζην Μέξνο 3, Σκήκα Ι 

«Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξκφδηνπ θξάηνπο κέινπο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ΑΔΟ». 
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1.II.2. Πνηνο είλαη νηθνλνκηθφο θνξέαο «εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Έλσζε»; 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ζεκείν 31 ηνπ ΔΣΚ, σο πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, νξίδεηαη: 

 

- εάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ 

εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο· 

 

- εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, θάζε πξφζσπν πνπ έρεη 

ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπ 

δηνίθεζε ή κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε (ΜΔΔ).  

 

ην άξζξν 5 ζεκείν 32 ηνπ ΔΣΚ σο «κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε» νξίδεηαη ν 

ζηαζεξφο ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ζε κφληκε βάζε νη 

αλαγθαίνη αλζξψπηλνη θαη ηερληθνί πφξνη θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελ φισ ή ελ 

κέξεη νη ζρεηηθέο κε ηα ηεισλεία πξάμεηο ελφο πξνζψπνπ.  

 

Οη πνιπεζληθέο ή κεγάιεο εηαηξείεο ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ κηα κεηξηθή εηαηξεία θαη 

ζπγαηξηθέο ή ππνθαηαζηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε. Μνινλφηη είλαη ΜΔΔ ηεο ίδηαο κεηξηθήο εηαηξείαο, νη εηαηξείεο 

απηέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή λνκηθή ππφζηαζε ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε, εθφζνλ ε 

λνκηθή κνξθή κε ηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηα θξάηε κέιε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

επέιεμαλ λα ιεηηνπξγνχλ, θαη θπξίσο απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο 

κέινπο. Ωο εθ ηνχηνπ, νξηζκέλα ππνθαηαζηήκαηα κηαο κεηξηθήο εηαηξείαο κπνξεί λα 

ζεσξνχληαη απηνηειή λνκηθά πξφζσπα ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε (δειαδή απηνηειή λνκηθά 

πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην ηνπηθφ κεηξψν εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ην εηαηξηθφ δίθαην ηνπ 

θξάηνπο κέινπο), ελψ νξηζκέλεο άιιεο ΜΔΔ δελ ζεσξνχληαη απηνηειή λνκηθά πξφζσπα ζε 

άιια θξάηε κέιε.  
   

ηελ πεξίπησζε απηή, ν θνξέαο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα λα απνθηήζνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ΑΔΟ φιεο ηνπ νη ΜΔΔ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ζε πνηα νκάδα αλήθνπλ. Δάλ είλαη 

λνκηθά πξφζσπα ή εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 5 ζεκείν 4 ηνπ ΔΣΚ, 

ππνβάιινπλ ρσξηζηή αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ ζην νηθείν θξάηνο κέινο. ε φιεο ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο, δελ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ρσξηζηή αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ· αλη’ απηνχ, ε 

κεηξηθή εηαηξεία, ε νπνία ζεσξείηαη πξφζσπν ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, ππνβάιιεη 

κηα εληαία αίηεζε πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ΜΔΔ.    

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη επίζεο λα ζεσξνχλ φηη νη γεληθνί φξνη είλαη νη ίδηνη γηα φια ηα 

είδε αδεηψλ/απνθάζεσλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ηεισλείν δελ κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη ν ίδηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν φηαλ ππνβάιιεη ιφγνπ ράξε αίηεζε γηα αξηζκφ EORI θαη φηη είλαη απιφ 

ππνθαηάζηεκα φηαλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφλ ηελ ίδηα λνκνζεζία.  
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1.II.3. Πνηνο είλαη νηθνλνκηθφο θνξέαο «πνπ ζπκκεηέρεη ζε ζρεηηδφκελεο κε ηεισλεία 

δξαζηεξηφηεηεο»; 

Σν άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

αηηψλ είλαη «νηθνλνκηθφο θνξέαο» είλαη ην αλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ «θαιχπηεηαη 

απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία».  

Αηηήζεηο ΑΔΟ κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηέο κφλν απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίνη θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. Βάζεη απηνχ ηνπ νξηζκνχ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δε κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ΑΔΟ, δηφηη δε 

ζπκκεηέρεη ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο:  

 

- έλαο πξνκεζεπηήο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ΔΔ ν νπνίνο δηαλέκεη κφλν εκπνξεχκαηα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ήδε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζε έλαλ θαηαζθεπαζηή εγθαηεζηεκέλν ζηελ ΔΔ·  

- έλαο κεηαθνξέαο ν νπνίνο δηαθηλεί κφλν εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία, ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζε θακία άιιε ηεισλεηαθή δηαδηθαζία ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο· 

- έλαο θαηαζθεπαζηήο πνπ θαηαζθεπάδεη εκπνξεχκαηα κφλν γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ 

θαη ρξεζηκνπνηεί πξψηεο χιεο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία·  

- έλαο ζχκβνπινο ν νπνίνο παξέρεη κφλν ζπκβνπιέο/γλψκεο γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα. 

  

Ο νξηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο «ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία» κφλν ζηελ άκεζε 

ζπκκεηνρή. Έλαο θαηαζθεπαζηήο πνπ παξάγεη εκπνξεχκαηα πξνο εμαγσγή κπνξεί λα 

ππνβάιεη αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ, έζησ θαη αλ νη δηαηππψζεηο εμαγσγήο δηελεξγνχληαη απφ 

άιιν πξφζσπν. 

Η έλλνηα ηεο άδεηαο ΑΔΟ - Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη θνξείο νη νπνίνη ρεηξίδνληαη εκπνξεχκαηα ππφ ηεισλεηαθή 

επηηήξεζε ή ρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζπλαθή κε ηα εκπνξεχκαηα απηά κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα άδεηα AEOS. 

 

Ωζηφζν, θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ρσξηζηά, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα.    

 

1.II.4. Δκπιεθφκελνη ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

Η δηεζλήο νινθιεξσκέλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα απφ ηε ζθνπηά ησλ ηεισλείσλ 

αληηπξνζσπεχεη ηε δηαδηθαζία απφ ηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

εμαγσγή κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ αγνξαζηή ζε άιιν ηεισλεηαθφ έδαθνο (είηε είλαη ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο είηε άιιν ηεισλεηαθφ έδαθνο). Η δηεζλήο εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα δελ απνηειεί ρσξηζηή αλαγλσξίζηκε νληφηεηα. Δίλαη έλα ζχλνιν απφ εμεηδηθεπκέλεο 

δνκέο, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο είλαη 

φινη γλσζηνί θαη ελδέρεηαη λα ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ ζπρλά ή κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη γηα κία κφλν 

απνζηνιή εκπνξεπκάησλ. Απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, είλαη πξνηηκφηεξε ε αλαθνξά ζε 

«εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο» αληί «εθνδηαζηηθή αιπζίδα», απφ ηελ άπνςε φηη νπνηνζδήπνηε 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί ζεσξεηηθά λα ζπκκεηέρεη ζε κία εθνδηαζηηθή αιπζίδα, αιιά 

ζηελ πξάμε ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο. 
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ηελ πξάμε, πνιιέο επηρεηξήζεηο αζθνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία δξαζηεξηφηεηεο ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη εθπιεξψλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (γηα παξάδεηγκα, έλαο πξάθηνξαο 

κεηαθνξψλ κπνξεί επίζεο λα ελεξγεί θαη σο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο). Καηά ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ, ν αηηψλ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ε αίηεζή ηνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

ζρεηηδφκελεο κε ηεισλεία δξαζηεξηφηεηεο γηα φιεο ηηο επζχλεο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

Οη δηάθνξνη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη νη δηάθνξεο επζχλεο ηνπο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, πνπ έρνπλ ζεκαζία απφ ηεισλεηαθή άπνςε θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ είλαη θαηά θχξην ιφγν νη αθφινπζνη: 

 

α) θαηαζθεπαζηήο  

ην πιαίζην ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ν θαηαζθεπαζηήο είλαη έλαο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ν νπνίνο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, παξάγεη 

εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή.   

Η επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

- λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ησλ     

πξντφλησλ ηνπ· 

- λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ 

ηνπ ζηνπο πειάηεο ηνπ· 

- λα εμαζθαιίδεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ηεισλεηαθψλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

β) εμαγσγέαο  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ AEO, σο εμαγσγέαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ζεκείν 19 ηεο ΚΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ λνείηαη:  

- ην πξφζσπν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, ην 

νπνίν, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ γίλεηαη δεθηή ε δηαζάθεζε, έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηνλ 

παξαιήπηε ζηελ ηξίηε ρψξα θαη έρεη ηελ εμνπζία λα απνθαζίζεη φηη ηα εκπνξεχκαηα 

πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε πξννξηζκφ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, 

- ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ην πξφζσπν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη ην νπνίν έρεη ηελ εμνπζία λα απνθαζίζεη φηη ηα 

εκπνξεχκαηα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε πξννξηζκφ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο. 

 

Η επζχλε ηνπ εμαγσγέα ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηα εμήο: 

- είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο θαη γηα ηελ έγθαηξε 

θαηάζεζή ηεο, εάλ ε δηαζάθεζε εμαγσγήο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εμαγσγέα· 

- είλαη ππεχζπλνο λα ππνβάιεη δηαζάθεζε εμαγσγήο ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 

πξνβιεπφκελα απαηηνχκελα ζηνηρεία δεδνκέλσλ· 

- δηεθπεξαηψλεη ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο εμαγσγήο ζχκθσλα κε ηνπο ηεισλεηαθνχο 

θαλφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη απαγνξεχζεσλ 

θαη πεξηνξηζκψλ θαη, φπνπ πξνβιέπεηαη, ησλ εμαγσγηθψλ δαζκψλ· 
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- εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηάζεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηνλ κεηαθνξέα ή ηνλ πξάθηνξα κεηαθνξψλ ή ηνλ εθηεισληζηή. 

 

γ) πξάθηνξαο κεηαθνξψλ  

Ο πξάθηνξαο κεηαθνξψλ νξγαλψλεη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζην δηεζλέο εκπφξην γηα 

ινγαξηαζκφ ελφο εμαγσγέα, εηζαγσγέα ή άιινπ πξνζψπνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν 

αηηψλ πξάθηνξαο κεηαθνξψλ ελεξγεί ν ίδηνο σο κεηαθνξέαο θαη εθδίδεη ηε δηθή ηνπ ζχκβαζε 

κεηαθνξάο, π.ρ. θνξησηηθή. Η ηππηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο πξάθηνξα κεηαθνξψλ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη: ηε ιήςε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εγγξάθσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηεισλείνπ. 

Η επζχλε ηνπ πξάθηνξα κεηαθνξψλ ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

- εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο δηαηππψζεηο κεηαθνξάο 

- εμαζθαιίδεη, ελδερνκέλσο, ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ 

- εθαξκφδεη, φπνπ πξνβιέπεηαη, ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλνπηηθέο 

δηαζαθήζεηο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 

 

δ) δηαρεηξηζηέο απνζήθεο ή εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο  

Γηαρεηξηζηήο απνζήθεο είλαη ην πξφζσπν πνπ έρεη άδεηα δηαρείξηζεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο ή πξφζσπν πνπ δηαρεηξίδεηαη εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, ή 

εγθαηαζηάζεηο ειεχζεξεο δψλεο. 

Η επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή απνζήθεο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

- εμαζθαιίδεη φηη ηα εκπνξεχκαηα, θαηά ηελ παξακνλή ζηελ απνζήθε ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο ή ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε, δελ δηαθεχγνπλ ηεο ηεισλεηαθήο 

επηηήξεζεο, θαη εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζήθεπζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ή ππφ ηνπο 

θαλφλεο γηα ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε· 

- ηεξεί ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα γηα ηελ απνζήθε 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ή γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο· 

- δηαζθαιίδεη επαξθή πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο απφ εμσηεξηθέο παξαβηάζεηο· 

- δηαζθαιίδεη επαξθή πξνζηαζία ησλ εκπνξεπκάησλ απφ παξάλνκε πξφζβαζε, 

αληηθαηάζηαζε θαη ιαζξνρεηξίεο. 

 

ε) εθηεισληζηήο/ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο 

Ωο εθηεισληζηήο ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο λνείηαη ην πξφζσπν ην νπνίν 

δηεθπεξαηψλεη ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηεισλεηαθνχ αληηπξνζψπνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ΔΣΚ. Ο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ πξνζψπνπ, ην νπνίν εκπιέθεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηδφκελεο κε ηα ηεισλεία (π.ρ. έλαο εηζαγσγέαο ή εμαγσγέαο). Ο ηεισλεηαθφο 

αληηπξφζσπνο κπνξεί λα ελεξγεί είηε ζην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ απηνχ (άκεζε 

αληηπξνζψπεπζε) είηε ζην δηθφ ηνπ φλνκα (έκκεζε αληηπξνζψπεπζε). 

Η επζχλε ηνπ εθηεισληζηή ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηα εμήο: 

- λα εθαξκφδεη ηηο αλαγθαίεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηνπο ηεισλεηαθνχο θαλφλεο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνλ ηχπν αληηπξνζψπεπζεο γηα ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε έλα 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο· 

- είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο ηεισλεηαθήο ή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο θαη γηα 

ηελ έγθαηξε θαηάζεζή ηεο. 
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ζη) κεηαθνξέαο 

Γεληθά, σο κεηαθνξέαο λνείηαη ην πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα ή έρεη ζπλάςεη 

ζχκβαζε θαη εθδψζεη π.ρ. ζαιάζζηα ή αεξνπνξηθή θνξησηηθή γηα ηε κεηαθνξά απηή θαζαπηή 

ησλ εκπνξεπκάησλ. πγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ κεηαθνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην 

άξζξν 5 παξάγξαθνο 40 ηνπ ΔΣΚ. 

Η επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηα εμήο: 

- εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

είλαη ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ, κε ηελ απνθπγή ηδίσο παξάλνκεο πξφζβαζεο θαη 

ιαζξνρεηξηψλ ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα· 

- παξέρεη έγθαηξα ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν κεηαθνξηθά έγγξαθα· 

- δηεθπεξαηψλεη ηηο αλαγθαίεο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία· 

- εθαξκφδεη, φπνπ πξνβιέπεηαη, ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία.  

 

δ) εηζαγσγέαο  

Δηζαγσγέαο είλαη ν θνξέαο ν νπνίνο θαηαζέηεη ή θαηαηίζεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαζάθεζε 

εηζαγσγήο. Ωζηφζν, απφ γεληθφηεξε εκπνξηθή ζθνπηά, θαη ηδίσο σο πξνο ηελ νπζία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΑΔΟ, ν νξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζαγσγέα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη απφ κηα 

επξχηεξε ζθνπηά (ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε δηαζάθεζε εηζαγσγήο δελ είλαη θαη' αλάγθε 

πάληνηε ην πξφζσπν ην νπνίν ζέηεη επίζεο θαη ηα εκπνξεχκαηα ζηελ αγνξά).  

Η επζχλε ηνπ εηζαγσγέα ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηα εμήο: 

- είλαη ππεχζπλνο ζηηο δνζνιεςίεο ηνπ κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, λα δψζεη ζηα 

εκπνξεχκαηα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ· 

- είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο δηαζάθεζεο θαη γηα ηελ έγθαηξε θαηάζεζή ηεο· 

- φηαλ ν εηζαγσγέαο είλαη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε 

εηζφδνπ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο· 

- δηεθπεξαηψλεη ηηο αλαγθαίεο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζχκθσλα κε ηνπο ηεισλεηαθνχο 

θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ· 

- εθαξκφδεη κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ· 

- εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ, κε ηελ 

απνθπγή ηδίσο παξάλνκεο πξφζβαζεο θαη ιαζξνρεηξηψλ ζε απηά. 

 

ε) ινηπνί θνξείο, παξαδείγκαηνο ράξε θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, 

θνξηνεθθνξησηέο θαη επηρεηξήζεηο ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

 

 

Σκήκα III - Δπεξγεηήκαηα ησλ AEO 

Η άδεηα AEO ρνξεγείηαη ζηνλ ίδην ηνλ αηηνχληα, κεηά απφ ζρνιαζηηθφ έιεγρν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαη φρη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ηνπ. Η 

παξερφκελε ηδηφηεηα ΑΔΟ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ηζρχεη γηα ηηο δηθέο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ν ίδηνο είλαη ν κνλαδηθφο δηθαηνχρνο ησλ 

επεξγεηεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα γεληθή αξρή γηα φια ηα είδε αδεηψλ ΑΔΟ πνπ δχλαληαη λα 

ρνξεγνχληαη ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα.  



 

 22 

 

Η ηδηφηεηα ΑΔΟ αλαγλσξίδεηαη ζε φια θξάηε κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 4 

ηνπ ΔΣΚ, θαη ζπλεπψο, ν θάηνρνο άδεηαο AEO απνιακβάλεη ηα ίδηα επεξγεηήκαηα ζε φια ηα 

θξάηε κέιε. 

 

Σα επεξγεηήκαηα ησλ ΑΔΟ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ πνπ 

δηέπεη ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ. 

 

Σα επεξγεηήκαηα ησλ ΑΔΟ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο άδεηαο, ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.  

 

Γηα λα είλαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζε ζέζε λα παξέρνπλ απηά ηα επεξγεηήκαηα, ν ΑΔΟ 

νθείιεη λα δειψλεη ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ ζην ηεισλείν.   

 

1.III.1. Δπθνιφηεξε ππαγσγή ζηηο ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο 

Σν επεξγέηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο AEOC.  

 

Η ηεισλεηαθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ πξνβιέπεη ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απνθηά 

αμία ε άδεηα ΑΔΟ:   

 

α) ε ηδηφηεηα ΑΔΟ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

απινπζηεχζεηο/άδεηεο,  

β) νξηζκέλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ζπγθεθξηκέλεο απινπζηεχζεηο/άδεηεο 

θαιχπηνληαη απφ ηα θξηηήξηα AEO,  

γ) ηα θξηηήξηα γηα ζπγθεθξηκέλεο απινπζηεχζεηο/άδεηεο ζεσξνχληαη ηζνδχλακα 

κε ηα θξηηήξηα AEO. 

 

Σν άξζξν 38 παξάγξαθνο 5 ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη εάλ ν ππνβάιισλ αίηεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλε απινχζηεπζε είλαη θάηνρνο άδεηαο AEOC, νη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ 

επαλεμεηάδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ήδε εμεηαζηεί θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ΑΔΟ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα εζηηάδνληαη ζε λέα ή 

πξφζζεηα ζηνηρεία θαη απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίζηνηρε απινχζηεπζε.    

 

Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα πιεξνί έλαο ΑΔΟ νξίδνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα 

ηνπ ΔΣΚ θαη ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε απινχζηεπζε. 

Καηάινγνο ησλ απινπζηεχζεσλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

α) Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ηδηφηεηα ΑΔΟ απαηηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

απινπζηεχζεηο/άδεηεο: 

- πλνιηθή εγγχεζε κεησκέλνπ πνζνχ γηα πθηζηάκελεο ηεισλεηαθέο νθεηιέο θαη 

επηβαξχλζεηο, άξζξν 95 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΔΣΚ,  

- Κεληξηθφο ηεισληζκφο (φπνπ απαηηείηαη άδεηα), άξζξν 179 παξάγξαθνο 2 ηνπ ΔΣΚ, 

- Δγγξαθή ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή κε απαιιαγή απφ ηελ 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, άξζξν 182 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΔΣΚ, 

- Απηναμηνιφγεζε, άξζξν 185 ηνπ ΔΣΚ θαη άξζξν 151 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ.  

 

β) Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νξηζκέλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ζπγθεθξηκέλεο 

απινπζηεχζεηο/άδεηεο επηθαιχπηνληαη απφ ηα θξηηήξηα AEO (εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 38 

παξάγξαθνο 5 ηνπ ΔΣΚ): 
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- Σεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο ν νπνίνο παξέρεη ππεξεζίεο ζε θξάηνο κέινο άιιν απφ ην 

θξάηνο κέινο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ, άξζξν 18 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΔΣΚ,  

- Άδεηα απινχζηεπζεο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ γηα 

ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο, άξζξν 71 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ,  

- πλνιηθή εγγχεζε κεησκέλνπ πνζνχ ή απαιιαγή απφ εγγχεζε γηα πθηζηάκελεο 

ηεισλεηαθέο νθεηιέο θαη επηβαξχλζεηο φζνλ αθνξά ηεισλεηαθέο νθεηιέο θαη ινηπέο 

επηβαξχλζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα γελλεζνχλ, άξζξν 95 παξ. 1 θαη 2 ηνπ ΔΣΚ, 

- Άδεηα ρξήζεο πξνζσξηλά απαγνξεπκέλεο ζπλνιηθήο εγγχεζεο, άξζξν 96 παξάγξαθνο 

2 ηνπ ΔΣΚ, 

- Έγθξηζε ρψξνπ άιινπ εθηφο ηνπ αξκφδηνπ ηεισλείνπ (γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ), άξζξν 115 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ,  

- Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηαθηηθήο γξακκήο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, άξζξν 120 ηεο ΚΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ, 

- Δγθεθξηκέλνο εθδφηεο (απφδεημε ηνπ ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα), άξζξν 128 ηεο ΚΔΠ 

ηνπ ΔΣΚ,  

- Δγθεθξηκέλνο δπγηζηήο κπαλαλψλ, άξζξν 155 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ,  

- Άδεηα απινπζηεπκέλσλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ, άξζξν 145 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ, 

- Άδεηα γηα εγγξαθή ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή, άξζξν 150 ηεο ΚΔΠ 

ηνπ ΔΣΚ, 

- Δγθεθξηκέλνο παξαιήπηεο (TIR), άξζξν 187 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ,  

- Άδεηα γηα απινπζηεχζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηακεηαθφκηζε, άξζξν 191 ηεο ΚΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ,  

 

γ) Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα θξηηήξηα γηα ζπγθεθξηκέλεο απινπζηεχζεηο/άδεηεο ζεσξνχληαη 

ηζνδχλακα κε ηα θξηηήξηα AEO: 

- Άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, άξζξν 148 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν β) θαη παξάγξαθνο 4 ηξίην εδάθην ηνπ ΔΣΚ, 

- Άδεηα γηα εηδηθά θαζεζηψηα, άξζξν 211 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β), άξζξν 214 

παξάγξαθνο 2 θαη άξζξν 223 παξάγξαθνο 2 δεχηεξν εδάθην ηνπ ΔΣΚ.  

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηδηφηεηα ηνπ ΑΔΟ ζεζπίζηεθε ζηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ κεηά 

ηηο άιιεο απινπζηεχζεηο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ήδε 

εμνπζηνδνηεζεί γηα απηέο πξηλ απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ. Παξφια απηά, απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν επεξγέηεκα παξακέλεη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο ΑΔΟ ή γηα φζνπο επηζπκνχλ 

λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηδηφηεηαο ΑΔΟ, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο. Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο γηα ηελ 

ηδηφηεηα ΑΔΟ, απηέο ζα ζπληνλίδνληαη καδί κε ηηο άιιεο άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη, θαη έηζη ζα 

απνθεχγεηαη ζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν βαζκφ ε επηθάιπςε. Γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

επεξγέηεκα απηφ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηφζν νη ΑΔΟ φζν θαη νη ηεισλεηαθέο 

αξρέο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

- επεηδή νη απινπζηεχζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ΑΔΟ, 

ε ζρέζε/εμάξηεζε κεηαμχ ησλ εηδηθψλ αδεηψλ θαη ηεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη/ηεξείηαη θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία, θαιχπηνληαο φρη κφλν ην ζηάδην ηεο 

ππνβνιήο αίηεζεο, αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη επαλεμέηαζε κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο/ηδηφηεηαο ΑΔΟ·  

- ε εμέηαζε ησλ ζπλαθψλ θξηηεξίσλ ΑΔΟ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ 

δελ είλαη κηα «αθεξεκέλε» ελέξγεηα, αιιά αθνξά πάληνηε ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. πλεπψο, φηαλ ππνβάιιεηαη 

αίηεζε γηα ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ πξέπεη λα 
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επαλεμεηάδνπλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ ήδε ειεγρζεί, αιιά λα επηθεληξψλνληαη 

κφλν ζε ηπρφλ λέα ζηνηρεία/απαηηήζεηο.  

 

Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηηο νδεγίεο γηα ηηο απινπζηεπκέλεο 

δηαδηθαζίεο/εληαία άδεηα απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ (TAXUD/1284/2005, Rev.6). 

 

1.III.2. Πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε 

Σν επεξγέηεκα απηφ, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνλ θάηνρν άδεηαο ΑΔΟ πιηθνηερληθφ 

πιενλέθηεκα, δηφηη επηηξέπεη ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε κεγαιχηεξε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ κεηαθνξψλ θαη εθνδηαζηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ εθνδηαζκνχ θαη ηε κείσζε ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο, δχλαηαη 

λα εθαξκφδεηαη:  

 

α) ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ ηφζν AEOC φζν θαη AEOS:  

Σν άξζξν 38 παξάγξαθνο 6 ηνπ ΔΣΚ θαη ην άξζξν 24 παξάγξαθνο 3 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ 

πξνβιέπνπλ φηη «φηαλ ν AEO ππνβάιιεη δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ θψδηθα, εάλ ε απνζηνιή ηνπ θνξηίνπ έρεη επηιεγεί 

γηα ηεισλεηαθφ έιεγρν, ην ηεισλείν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε ηεο ελ ιφγσ δηαζάθεζεο 

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηνλ ελ ιφγσ 

AEO. Η γλσζηνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζην ηεισλείν. 

Η γλσζηνπνίεζε απηή δελ θνηλνπνηείηαη εάλ δχλαηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ ή ηα απνηειέζκαηά ηνπο.» Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

ειέγρνπο απφ άιιεο θπβεξλεηηθέο αξρέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία θαη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή 

άιισλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν ν AEOS ζα δερζεί πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζε πεξίπησζε 

ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, ελψ ν AEOC ζα δερζεί 

πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζηελ πεξίπησζε ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ αζθάιεηα.  

 

β) ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο AEOS κφλν: 

 

Σν άξζξν 24 παξάγξαθνο 2 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη φηαλ έλαο AEOS έρεη θαηαζέζεη 

ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ γλσζηνπνηεί ζηνλ ελ ιφγσ 

AEOS εάλ ε απνζηνιή ηνπ θνξηίνπ έρεη επηιεγεί γηα θπζηθφ έιεγρν. Η γλσζηνπνίεζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν AEOS είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηα ειεθηξνληθά ηεισλεηαθά 

ζπζηήκαηα. Η πξνεηδνπνίεζε ελδέρεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο ΑΔΟ πνπ 

αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε κεγάινπο ιηκέλεο, δηφηη απηφ επηηξέπεη ηνλ θαιχηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

 

Η γλσζηνπνίεζε απηή δελ θνηλνπνηείηαη εάλ δχλαηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ ή ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Ωζηφζν, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ 

λα δηελεξγήζνπλ θπζηθφ έιεγρν αθφκε θαη φηαλ δελ έρεη εηδνπνηεζεί ν ΑΔΟ. 
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1.III.3. Ληγφηεξνη θπζηθνί έιεγρνη θαη έιεγρνη εγγξάθσλ 

Σν επεξγέηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ ηφζν AEOC φζν θαη AEOS.  

 

Σν άξζξν 38 παξάγξαθνο 6 ηνπ ΔΣΚ θαη ην άξζξν 24 παξάγξαθνο 1 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ 

νξίδνπλ φηη ν AEO ππφθεηηαη ζε ιηγφηεξνπο θπζηθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο εγγξάθσλ ζε 

ζρέζε κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο φζνλ αθνξά ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε 

ην είδνο άδεηαο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί. Ωζηφζν, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

απνθαζίζνπλ λα ειέγρνπλ ηηο απνζηνιέο ελφο ΑΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ππφςε κηα 

εηδηθή απεηιή, ή ππνρξεψζεηο ειέγρνπ πνπ νξίδνληαη βάζεη ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο (δει. 

ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα πξντφληνο θ.ιπ.). 

 

Σαπηφρξνλα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ηδηφηεηα ΑΔΟ ιακβάλεηαη ζεηηθά ππφςε θαη γηα ηε 

δηελέξγεηα άιισλ ειέγρσλ.
6
. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ειέγρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία θαη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή άιισλ κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία.   

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν ν AEOS ζα επσθειεζεί απφ ηνπο κεησκέλνπο θπζηθνχο ειέγρνπο θαη 

ειέγρνπο εγγξάθσλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, ελψ ν AEOC ζα επσθειεζεί 

απφ ηνπο κεησκέλνπο θπζηθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο εγγξάθσλ ζε ζρέζε κε άιια κέηξα 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. Απηφ πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο ειέγρνπο 

ζην ζεκείν εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θαη κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη γηα ηνπο ειέγρνπο 

κεηά ηνλ εθηεισληζκφ.  

 

Γηα ηελ παξνρή απηνχ ηνπ επεξγεηήκαηνο, πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεισλεηαθνχ θηλδχλνπ κηα ρακειφηεξε βαζκνιφγεζε θηλδχλνπ. Παξφια απηά, 

ελψ ε ρακειφηεξε βαζκνιφγεζε θηλδχλνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηδηφηεηα ηνπ ΑΔΟ 

ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε σο επλντθφο παξάγνληαο, ην επίπεδν ηεο κείσζεο κπνξεί λα 

δηαθέξεη αλάινγα κε ην ξφιν θαη ηελ επζχλε ηνπ ΑΔΟ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα.   

 

Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ην επεξγέηεκα απηφ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή 

εθηίκεζε θηλδχλνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Έηζη, κνινλφηη ε ηδηφηεηα ΑΔΟ 

ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε γηα ηελ παξαρψξεζε επλντθήο κεηαρείξηζεο, νξηζκέλνη άιινη 

δείθηεο θηλδχλνπ, π.ρ. ρψξα θαηαγσγήο θ.ιπ., ζα κπνξνχζαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε 

δηελέξγεηαο ειέγρνπ.    

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξφκελεο γεληθέο αξρέο, παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα 

νξηζκέλα παξαδείγκαηα πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ: 

 

α)  ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ (ENS): 

 

                                                 
6 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1276/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2008 , ζρεηηθά 

κε ηελ παξαθνινχζεζε, κέζσ θπζηθψλ ειέγρσλ, ησλ εμαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

γηα ηα νπνία ρνξεγνχληαη επηζηξνθέο ή άιια πνζά 
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ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη απαηηήζεηο θαη νη επζχλεο ππνβνιήο κηαο ENS 

βαξχλνπλ ηνλ κεηαθνξέα. Όηαλ ν κεηαθνξέαο είλαη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ENS θαη 

είλαη θάηνρνο άδεηαο ΑEOS, δηθαηνχηαη άκεζα λα σθειεζεί απφ ρακειφηεξε βαζκνιφγεζε 

θηλδχλνπ, εθφζνλ ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα 

ηεο κεηαθνξάο, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ έρνπλ ήδε 

εμεηαζηεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  Δάλ, εθηφο απφ ηνλ κεηαθνξέα, είλαη θάηνρνο άδεηαο 

AEOS θαη ν παξαιήπηεο, ην επίπεδν ησλ ειέγρσλ κπνξεί λα κεησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν.   

 

Δμάιινπ, εάλ ν δεισκέλνο απνζηνιέαο είλαη θαη θάηνρνο ηζνδχλακεο άδεηαο ΑΔΟ 

εθδνζείζαο απφ ηεισλεηαθή αξρή ηξίηεο ρψξαο ε νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ ΔΔ 

βάζεη ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο  (βι. κέξνο 1 ηκήκα V θαη κέξνο 6 ησλ αλά ρείξαο 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηελ «Ακνηβαία αλαγλψξηζε») νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα είραλ 

επαιεζεχζεη ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο φισλ ησλ κεξψλ πνπ δειψλνληαη 

ζηελ ENS, πεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έρνπλ άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηα εκπιεθφκελα 

εκπνξεχκαηα, είηε ζηελ ΔΔ είηε απφ ζπγθξίζηκε δηαδηθαζία ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζηελ ηξίηε 

ρψξα. Απηφ ζα εμαζθάιηδε ηε κέγηζηε αζθάιεηα ηεο νινθιεξσκέλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

θαη ζα επέθεξε αθφκε πςειφηεξν επίπεδν κείσζεο ησλ ειέγρσλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

θαη πξνζηαζία. 

 

Τπάξρνπλ ελδερνκέλσο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ENS κέζσ 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο (π.ρ. γηα δηακεηαθφκηζε). Σν επίπεδν ησλ κεηψζεσλ εθηηκάηαη θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ξφιν θαη ηηο επζχλεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, έλαο πξάθηνξαο κεηαθνξψλ πνπ είλαη θάηνρνο άδεηαο ΑΔΟ είλαη ν 

θχξηνο ππφρξενο ζε κηα ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα δηακεηαθφκηζε ηεο ζεηξάο ησλ δεδνκέλσλ 

γηα ηελ ENS. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηεί ην είδνο ηεο άδεηαο. Δάλ ν 

πξάθηνξαο κεηαθνξψλ είλαη θάηνρνο άδεηαο ΑΔΟC, ε βαζκνιφγεζε θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηε ζρεηηθή ηεισλεηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα κεησζεί αληίζηνηρα, θαζψο γηα ηηο 

παξαδνζηαθέο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο δηακεηαθφκηζεο, ν πξάθηνξαο κεηαθνξψλ είλαη ν 

θχξηνο ππφρξενο. Φέξεη ηελ επζχλε (αθφκα θαη ηελ νηθνλνκηθή) γηα ηα κεηαθεξφκελα 

εκπνξεχκαηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη γηα ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο δηακεηαθφκηζεο απφ ην ηεισλείν αλαρψξεζεο κέρξη ην 

ηεισλείν πξννξηζκνχ.  

Ωζηφζν, γηα ηηο κεηψζεηο ηεο βαζκνιφγεζεο θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ειέγρνπο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ν θχξηνο ππφρξενο είλαη ν θάηνρνο άδεηαο AEOS. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη λέεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ ENS θαη ηξφπσλ δηαβίβαζεο 

πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ησλ νπνίσλ ε ηδηφηεηα 

AEO ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. Ωζηφζν, ην λέν απηφ θαζεζηψο ζα ηεζεί ζε ηζρχ κφλν 

κφιηο κπεη ζε ιεηηνπξγία ην λέν χζηεκα Διέγρνπ Δηζαγσγψλ ICS 2.0.  

 

β) ηεισλεηαθή δηαζάθεζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη δεδνκέλα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ (EXS): 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ν εμαγσγέαο παξέρεη ηα ζηνηρεία αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο κέζσ ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο εμαγσγήο. πλεπψο, γεληθά, εάλ ν εμαγσγέαο 

είλαη θάηνρνο άδεηαο AEOS, επηηπγράλεη πςειφηεξν επίπεδν κεηψζεσλ ησλ ειέγρσλ 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.     

 

γ) ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο (πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ENS/EXS): 
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- ν θάηνρνο άδεηαο AEOC είλαη εθηεισληζηήο θαη ν πειάηεο ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί 

δελ είλαη ΑΔΟ. Ο εθηεισληζηήο ΑΔΟ ππνβάιιεη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ζέζε ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία:  

 

Γεληθά, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα κεηψζνπλ ηε βαζκνιφγεζε θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε 

ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ εθηεισληζηή ΑΔΟ ζηελ εθπξνζψπεζε ηνπ πειάηε ηνπ. Απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο εθπξνζψπεζεο. 

 

Η απφδνζε επεξγεηεκάησλ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ «δηαζαθηζηή». Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ζεκείν 15 ηνπ ΔΣΚ σο «δηαζαθηζηήο» λνείηαη «ην 

πξφζσπν πνπ θαηαζέηεη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, 

ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ, δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο ή 

γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο ζην φλνκά ηνπ ή ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη 

ε ελ ιφγσ δηαζάθεζε ή γλσζηνπνίεζε». 

 

ε πεξίπησζε άκεζεο αληηπξνζψπεπζεο, ν εθηεισληζηήο είλαη άκεζνο αληηπξφζσπνο ηνπ 

εηζαγσγέα, πνπ ζεκαίλεη φηη ν εθηεισληζηήο ελεξγεί εμ νλφκαηνο ηνπ εηζαγσγέα. πλεπψο, ν 

«θάηνρνο ΑΔΟ» (ν εθηεισληζηήο) θαη ν «δηαζαθηζηήο» (ν εηζαγσγέαο) δελ είλαη ην ίδην 

πξφζσπν.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ειέγμεη ηηο ζπλήζεηο ηεισλεηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εθηεισληζηή, ε ηδηφηεηα ΑΔΟ ηνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ζεηηθά ππφςε. Ωζηφζν, ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, γηα ηελ απζεληηθφηεηα ησλ πξνζθνκηδφκελσλ εγγξάθσλ θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ είζνδν ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ 

ζην πιαίζην ηεο εμεηαδφκελεο δηαδηθαζίαο είλαη ν δηαζαθηζηήο (ν εηζαγσγέαο ν νπνίνο δελ 

είλαη ΑΔΟ) θαη φρη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ΑΔΟ.  

 

ε πεξίπησζε έκκεζεο αληηπξνζψπεπζεο, ν εθηεισληζηήο πνπ είλαη θάηνρνο ηεο ηδηφηεηαο 

ΑΔΟ ελεξγεί ζην δηθφ ηνπ φλνκα. Δίλαη ν «δηαζαθηζηήο» θαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ 

επαιεζεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο νη νπνίεο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 5 ζεκείν 15 ηνπ ΔΣΚ.  

 

- ν θάηνρνο άδεηαο AEOC είλαη εηζαγσγέαο θαη εξγάδεηαη κε εθηεισληζηή ν νπνίνο 

δελ είλαη ΑΔΟ. Ο εηζαγσγέαο ππνβάιιεη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία: 

 

Η δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ εθηεισληζηή ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πειάηε ηνπ κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

 

1.III.4. Πξνηεξαηφηεηα ζηε δηεθπεξαίσζε θνξηίσλ εάλ έρνπλ επηιεγεί γηα έιεγρν 

Σν επεξγέηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ ηφζν AEOC φζν θαη AEOS.  

 

Σν άξζξν 24 παξάγξαθνο 4 πξψην εδάθην ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη φηαλ επηιέγνληαη γηα 

θπζηθφ έιεγρν ή έιεγρν εγγξάθσλ απνζηνιέο θνξηίσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί 

δηαζάθεζε απφ AEO, νη ελ ιφγσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα.  
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Η παξνρή απηνχ ηνπ επεξγεηήκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν 

κεηαθνξάο θαη ηελ ππνδνκή ηεο εγθαηάζηαζεο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη έιεγρνη.  

 

1.III.5. Δπηινγή ηνπ ηφπνπ δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ 

Σν επεξγέηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ ηφζν AEOC φζν θαη AEOS.  

 

Σν άξζξν 24 παξάγξαθνο 4 δεχηεξν εδάθην ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο AEO, νη έιεγρνη λα δηελεξγεζνχλ ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ 

φπνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα ζην ηεισλείν. Η ελαιιαθηηθή απηή 

δπλαηφηεηα ζα ζπλεπαγφηαλ κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε θαη/ή ρακειφηεξν θφζηνο. Ωζηφζν, 

απηφ εμαξηάηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε ζπκθσλίεο κε ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή. Ο 

επηιεγφκελνο ηφπνο ειέγρνπ πξέπεη πάληνηε λα επηηξέπεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα 

δηελεξγνχλ ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο θαη λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ.   

 

Μνινλφηη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηφπνπ δηελέξγεηαο ειέγρσλ πξνβιέπεηαη επίζεο απφ ην 

άξζξν 238 δεχηεξν εδάθην ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ γηα φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο βάζεη 

άιισλ φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ππάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ζηε 

δηάηαμε ππφ κνξθή επεξγεηήκαηνο γηα ηνπο ΑΔΟ, εθφζνλ ε ηεισλεηαθή αξρή κπνξεί λα 

ιάβεη ππφςε ηελ ηδηφηεηα γηα λα απνθαζίζεη αλ ζα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα.  

 

 Όζνλ αθνξά έλαλ ΑΔΟ, κπνξεί ζηελ πξάμε λα πξνθχςνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, γηα 

παξάδεηγκα:  

 

- θαηά πεξίπησζε, γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, έλαο ΑΔΟ κπνξεί λα δεηήζεη ηε 

δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ζε άιιε ηνπνζεζία 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ. Δάλ 

δελ πθίζηαληαη άιιεο πεξηζηάζεηο πνπ λα ην απνηξέπνπλ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο νθείινπλ 

λα επηηξέςνπλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζηνλ ηφπν πνπ επηιέγεη ν ΑΔΟ. Πξφθεηηαη γηα 

θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ηδηφηεηα ηνπ ΑΔΟ θαη νη γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο επεξγέηεκα πνπ δελ απνιακβάλνπλ 

άιινη θνξείο.  

 

- ιφγσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, έλαο ΑΔΟ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί απηή 

ηελ επηινγή ζε κφληκε βάζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε φιεο ηηο άιιεο «δπλαηφηεηεο» πνπ 

παξέρνληαη βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή 

κε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 

182 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΔΣΚ. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηδηφηεηα ΑΔΟ δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα κπνξέζεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο λα ρξεζηκνπνηήζεη απηνκάησο ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ κφληκν 

εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Παξφιν πνπ απαηηείηαη ηδηφηεηα 

AEOC πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε απηήλ ηελ απινχζηεπζε, γηα ηελ άδεηα απηή 

απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ρσξηζηή αίηεζε.  

 

 

1.III.6. Έκκεζα επεξγεηήκαηα 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη, εθηφο απφ ηα άκεζα επεξγεηήκαηα πνπ πξνβιέπεη ε 

λνκνζεζία, έλαο ΑΔΟ κπνξεί λα απνθνκίζεη επεξγεηήκαηα πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

ηεισλεηαθή πηπρή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Σα επεξγεηήκαηα απηά, κνινλφηη ζεσξνχληαη 
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«έκκεζα» επεξγεηήκαηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ απνηππψλνληαη ξεηά ζηε λνκνζεζία, είλαη 

ζεκαληηθά, δηφηη κπνξεί λα έρνπλ άθξσο ζεηηθή επίπησζε ζηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΑΔΟ. 

 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα γηα ηα έκκεζα επεξγεηήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα 

ππνθεθάιαηα. 

 

1.III.6.1. Αλαγλψξηζε σο αζθαινχο επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ 

Οη ΑΔΟ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ζεσξνχληαη αζθαιείο εηαίξνη 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. Η ηδηφηεηα 

ΑΔΟ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγφηππνπ ΑΔΟ, αλαβαζκίδνπλ ην θχξνο ηνπο. 

Μνινλφηη ε απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κφλν κε ΑΔΟ δελ είλαη απαξαίηεηε, ε ηδηφηεηα ΑΔΟ 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε θαηά ηε ζχλαςε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

νη θνξείο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηνλ θαηάινγν ησλ ΑΔΟ πνπ έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπο γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο TAXUD:  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=en 

 

1.III.6.2. Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ηεισλεηαθέο θαη άιιεο θπβεξλεηηθέο αξρέο 

Η ζεκειίσζε ζπλεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο θαη ε δηαξθήο 

ζπλεξγαζία ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ εμεχξεζε θνηλά 

δηακνξθσκέλσλ ιχζεσλ επσθειψλ θαη γηα ηα δχν κέξε.  

 

Έλαο ΑΔΟ πξέπεη λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν ζεκείν επαθήο ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ζην νπνίν 

κπνξεί λα ππνβάιιεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ. Σν ζεκείν επαθήο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξάζρεη φιεο ηηο απαληήζεηο γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο, αιιά ζα θαζνδεγήζεη ηνλ ΑΔΟ ζρεηηθά 

κε ην ηη είλαη θαιχηεξν λα πξάμεη θαη ζε πνηνλ λα απεπζπλζεί, εάλ είλαη απαξαίηεην.   

 

Η ηδηφηεηα ΑΔΟ ζπλεπάγεηαη αλαγλψξηζε θαη απνθηά ζεκαζία ζε πνιινχο ηνκείο. Πξνο ην 

παξφλ, ππάξρνπλ νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή άδεηεο ζε άιινπο ηνκείο, γηα ηα νπνία νη 

απαηηήζεηο ζπλίζηαληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα ΑΔΟ ή άκεζα ζηελ ηδηφηεηα 

ΑΔΟ.  

 

Σν ηκήκα 4 κέξνο II ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ πεξηέρεη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ θαη άιισλ 

θπβεξλεηηθψλ αξρψλ.  

 

 

1.III.6.3. Άιια έκκεζα επεξγεηήκαηα 

Η πξνζέγγηζε AEO βνεζά ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα  αλαιχζνπλ κε ιεπηνκέξεηα φιεο ηηο  

δηαδηθαζίεο ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Οη δξαζηεξηφηεηεο φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ γεληθά αμηνινγνχληαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αίηεζεο AEO. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε απνδνηηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ 

βειηηζηνπνηείηαη ψζηε λα επηηεπρζεί πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη ζαθέζηεξε εηθφλα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=en
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Οη επελδχζεηο πνπ πινπνηνχλ νη θνξείο γηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

νξαηφηεηα θαη αληρλεπζηκφηεηα, αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, αλάπηπμε πξνηχπσλ, επηινγή 

πξνκεζεπηψλ θαη επελδχζεηο, κεηαθνξέο θαη αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ, πξνψζεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ νξγαλσηηθψλ ππνδνκψλ, 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, πξνιεπηηθέο 

ηερλνινγηθέο επελδχζεηο θαη εζεινληηθή ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο. 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα γηα ηα έκκεζα επεξγεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ απηέο 

ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο είλαη ηα εμήο:  

 

- πεξηνξηζκφο ησλ θινπψλ θαη ησλ απσιεηψλ· 

- κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο απνζηνιέο εκπνξεπκάησλ· 

- βειηίσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ· 

- βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ· 

- αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πηζηψλ πειαηψλ· 

- βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ· 

- ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ· 

- κείσζε ζπκβάλησλ ζρεηηθψλ κε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία· 

- κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ειέγρσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο· 

- κείσζε εγθιεκάησλ θαη βαλδαιηζκψλ· 

- βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζηελ εθνδηαζηηθή 

   αιπζίδα. 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη ηα δηάθνξα δηαζέζηκα επεξγεηήκαηα:  
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Δπεξγέηεκα AEOC  AEOS Παξαπνκπέο 

Δπθνιφηεξε ππαγσγή ζηηο 

ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο  
X 

 

Άξζξν 38 παξάγξαθνο 5 

ηνπ ΔΣΚ 

Ληγφηεξνη θπζηθνί έιεγρνη θαη 

έιεγρνη εγγξάθσλ 

- ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία 

- ζε ζρέζε κε άιια κέηξα ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

 

 

 

X 

X 

Άξζξν 24 παξάγξαθνο 1 

ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ 

Άξζξν 38 παξάγξαθνο 6 

ηνπ ΔΣΚ 

Πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζε 

πεξίπησζε επηινγήο γηα θπζηθφ 

έιεγρν (ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

θαη πξνζηαζία) 

 
X 

Άξζξν 24 παξάγξαθνο 2 

ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ  

Άξζξν 38 παξάγξαθνο 6 

ηνπ ΔΣΚ 

Πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζε 

πεξίπησζε επηινγήο γηα ηεισλεηαθφ 

έιεγρν  

- ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία 

- ζε ζρέζε κε άιια κέηξα ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

 

 

X 

X 

Άξζξν 24 παξάγξαθνο 3 

ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ  

Άξζξν 38 παξάγξαθνο 6 

ηνπ ΔΣΚ 

Γηεθπεξαίσζε θαηά πξνηεξαηφηεηα 

ζε πεξίπησζε επηινγήο γηα έιεγρν 
X X 

Άξζξν 24 παξάγξαθνο 4 

ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ 

Άξζξν 38 παξάγξαθνο 6 

ηνπ ΔΣΚ 

Γπλαηφηεηα αίηεζεο ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν 

X X 

Άξζξν 24 παξάγξαθνο 4 

ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ 

Άξζξν 38 παξάγξαθνο 6 

ηνπ ΔΣΚ 

Έκκεζα επεξγεηήκαηα X X 
 

Ακνηβαία αλαγλψξηζε κε ηξίηεο 

ρψξεο  
X 

ΑΑ-πκθσλίεο 

Άξζξν 38 παξάγξαθνο 7 

ηνπ ΔΣΚ 

 

 

 

Σκήκα IV – πλεξγαζία κεηαμχ ηεισλεηαθψλ θαη άιισλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ 

Η ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο θαη ε επζπγξάκκηζε ησλ πξνγξακκάησλ έρνπλ 

εληνπηζζεί θαη αλαγλσξηζζεί σο βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ 

πξνγξάκκαηνο ΑΔΟ. Πξφθεηηαη γηα ηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο παγθφζκηαο εθνδηαζηηθήο 
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αιπζίδαο θαη ηελ απνθπγή άζθνπεο επαλαιακβαλφκελεο ζπαηάιεο θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ γηα ηηο αξρέο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.   

Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη απφ ηελ αξρή σο έλλνηα ελζσκαησζεί ζε δηεζλέο επίπεδν ηφζν ζην 

πιαίζην πξνηχπσλ SAFE ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σεισλείσλ φζν θαη ζηελ ελσζηαθή 

λνκνζεζία.  

 

ε επίπεδν ΔΔ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη εξγαζίεο ζε αξθεηνχο ηνκείο (π.ρ. αζθάιεηα αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ, λαπηηιία, έιεγρνη εμαγσγψλ, θ.ιπ.) κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ζπλεξγεηψλ θαη ηελ 

απνθπγή επηπιένλ επαλαιακβαλφκελνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ.  

 

Η ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ θαη ην ζρέδην δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεισλεηαθψλ θηλδχλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε πξφβιεςε ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ πνπ αθνξά ηε δηππεξεζηαθή ζπλεξγαζία 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεισλεηαθψλ θαη άιισλ αξρψλ έπαημε απνθαζηζηηθφ 

ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφλ. 

 

 

Δμάιινπ, ππάξρνπλ νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή άδεηεο ζε άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο γηα ηα 

νπνία νη απαηηήζεηο ζπλίζηαληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα ΑΔΟ ή άκεζα ζηελ 

ηδηφηεηα ΑΔΟ:  

 

 λνκνζεζία πνιηηηθήο αεξνπνξίαο
7
 

Δάλ έλαο θάηνρνο AEOS ππνβάιεη αίηεζε γηα ηδηφηεηα εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ 

(RA) ή γλσζηνχ απνζηνιέα (KC), ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ζηνλ βαζκφ πνπ ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ είλαη ηα ίδηα ή 

αληίζηνηρα εθείλσλ ηεο ηδηφηεηαο RA ή KC. Η ίδηα αξρή εθαξκφδεηαη θαη αληηζηξφθσο. 

 

ηελ πεξίπησζε ζπκβεβιεκέλνπ απνζηνιέα (AC), νη θάηνρνη AEOS δελ ρξεηάδεηαη λα 

ππνγξάςνπλ ηε δήισζε δεζκεχζεσλ «ζπκβεβιεκέλνπ απνζηνιέα», θαη αλαγλσξίδνληαη σο 

ζπκβεβιεκέλνη απνζηνιείο απφ ην εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν, εθφζνλ πιεξνχληαη 

φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε ελσζηαθή λνκνζεζία ζην πεδίν ηεο αζθάιεηαο 

αεξνπνξίαο. 

 

 Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο APEO
8
 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε πξντφληα αιηείαο θαη πηζηνπνηεηηθά αιηεπκάησλ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα APEO. Ο APEO έρεη δηθαίσκα 

λα ρξεζηκνπνηεί απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ αιηείαο ζηελ ΔΔ. 

 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο APEO, είλαη ππνρξεσηηθφ ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηέρεη ηελ 

ηδηφηεηα ΑΔΟ, φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί. Δμάιινπ, εάλ ν αηηψλ ηελ ηδηφηεηα 

APEO είλαη θάηνρνο AEOS, ε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αίηεζεο απινπνηείηαη.  

 

 Λνηπνί 

                                                 
7 Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/1998 ηεο Δπηηξνπήο 
8
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1010/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2009 , γηα ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1005/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, πεξί δεκηνπξγίαο θνηλνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξφιεςεο, απνηξνπήο θαη εμάιεηςεο ηεο παξάλνκεο, ιαζξαίαο θαη άλαξρεο αιηείαο. 
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Οη έλλνηεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο απνθηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα 

δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Η ηδηφηεηα ΑΔΟ απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πξσηνβνπιίεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο παγθνζκίσο θαη πξνζειθχεη απμαλφκελε πξνζνρή.  

 

 

πγρξφλσο, πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηεισλεηαθέο θαη άιιεο 

θπβεξλεηηθέο αξρέο δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο.  

 

 

Βι. επίζεο Σκήκα 3.III.4.2. Πηζηνπνηεηηθά/άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηεισλεηαθέο ή 

άιιεο θπβεξλεηηθέο αξρέο.   

 

 

Σκήκα V - Ακνηβαία αλαγλψξηζε 

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, ν ΠΟΣ θαη νη ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο είραλ ζέζεη σο ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δηεζλψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ κε ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ 

γηα ηνπο αζθαιείο θαη αμηφπηζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. Σν Πιαίζην Πξνηχπσλ SAFE ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σεισλείσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε Γηεπθφιπλζε ηνπ Παγθφζκηνπ 

Δκπνξίνπ ελζαξξχλεη ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο ΑΔΟ θαη κέηξα αζθάιεηαο.  

Η εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη 

δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ΔΔ. Η ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο 

ηδηφηεηαο ΑΔΟ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλνιηθήο 

αζθάιεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ νθειψλ γηα ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο. 

Η ακνηβαία αλαγλψξηζε ζπλεπάγεηαη φηη ε ηεισλεηαθή δηνίθεζε κηαο ρψξαο 

 αλαγλσξίδεη ηελ άδεηα ΑΔΟ πνπ εθδίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ άιινπ πξνγξάκκαηνο θαη 

 

 ζπκθσλεί λα παξέρεη νπζηαζηηθά, ζπγθξίζηκα θαη, θαηά πεξίπησζε, ακνηβαία 

επεξγεηήκαηα/δηεπθνιχλζεηο ζηνπο ακνηβαία αλαγλσξηζκέλνπο ΑΔΟ. 

 

ηα επεξγεηήκαηα ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:  

 Ληγφηεξνη έιεγρνη - Η ηδηφηεηα ελφο ζπκκεηέρνληνο ζε πξφγξακκα εκπνξηθήο 

ζπλεξγαζίαο αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηα δπν πξνγξάκκαηα θαη αμηνινγείηαη σο παξάγνληαο 

αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ζηα  απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ.   

 

 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ - Η ηεισλεηαθή δηνίθεζε κπνξεί λα εληνπίδεη ηνπο αμηφπηζηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο θαη λα επηθεληξψλεη ηνπο ειέγρνπο ηεο ζε άγλσζηνπο/κε αμηφπηζηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο. 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ακνηβαία Αλαγλψξηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

πεξηιακβάλνληαη ζην κέξνο 6 ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ.   
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Σκήκα VI – Σν ινγφηππν AEO 

Οη εγθεθξηκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο ΑΔΟ έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ινγνηχπνπ ΑΔΟ:  

    

Σν ινγφηππν ΑΔΟ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ΔΔ.  

Σν ινγφηππν δηαηίζεηαη απφ ηελ ηεισλεηαθή αξρή έθδνζεο θαη δε δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα 

κεηαθφξησζε. Η ηεισλεηαθή αξρή έθδνζεο ην παξέρεη καδί κε ζαθείο νδεγίεο γηα ην ρξφλν 

θαη ηξφπν ρξήζεο.  

Σν ινγφηππν ΑΔΟ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

- ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ινγφηππνπ παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο είλαη 

θάηνρνο έγθπξεο άδεηαο ΑΔΟ· 

- κφλν ν θάηνρνο άδεηαο ΑΔΟ κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη· 

- ν ΑΔΟ πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα ην ρξεζηκνπνηεί άκεζα ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή 

αλάθιεζεο ηεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ· 

 

- θάζε θαηάρξεζε ππφθεηηαη ζε δηψμεηο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ΔΔ.   
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ΜΔΡΟ 2, θξηηήξηα AEO 

Σκήκα I - Ιζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

θαλφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνπζίαο ηζηνξηθνχ ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ 

ζπλδεφκελσλ κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληνο   

 

2.I.1. Γεληθά 

Σν άξζξν 39 ζηνηρείν α) ηνπ ΔΣΚ απαηηεί ηελ απνπζία ηζηνξηθνχ ζνβαξήο παξάβαζεο ή 

επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνπζίαο ηζηνξηθνχ ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ζπλδεφκελσλ 

κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληνο. Δπηπιένλ ην άξζξν 24 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ 

ζεσξεί φηη ην θξηηήξην απηφ πιεξνχηαη αλ, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε, ν αηηψλ δελ έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξέο ή επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο θαη θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα ζνβαξά πνηληθά αδηθήκαηα ζπλδεφκελα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. ην πιαίζην απηφ, ην άξζξν 24 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ θάλεη 

δηάθξηζε κεηαμχ θπζηθψλ θαη κε θπζηθψλ πξνζψπσλ:  

 

Δάλ ν αηηψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ  

α) ηνλ αηηνχληα θαη,  

β) θαηά πεξίπησζε, ηνλ ππάιιειν πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ 

αηηνχληνο.  

 

Δάλ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ 

α) ηνλ αηηνχληα θαη  

β) ην πξφζσπν πνπ δηνηθεί ηνλ αηηνχληα ή ειέγρεη ηε δηνίθεζή ηνπ θαη 

γ) ηνλ ππάιιειν πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο.  

 

Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 5 ζεκείν 2 

ηνπ ΔΣΚ. Η έλλνηα «θνξνινγηθνί θαλφλεο» πξνζεγγίδεηαη απφ κηα επξχηεξε ζθνπηά, θαη δελ 

αθνξά κφλν ηνπο θφξνπο εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

εκπνξεπκάησλ (π.ρ. ΦΠΑ, θνξνινγία εηαηξεηψλ, εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο θ.ιπ.). Απφ ηελ 

άιιε, ε έλλνηα «θνξνινγηθνί θαλφλεο» πεξηνξίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληνο. 

Σν ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη ηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πιεξνχηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

ηεισλεηαθή αξρή ζεσξεί φηη ε παξάβαζε είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ή 

ηνλ φγθν ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ θαη, επηπιένλ, ε ηεισλεηαθή αξρή δε δηαηεξεί ακθηβνιίεο σο 

πξνο ηελ θαιή πίζηε ηνπ αηηνχληνο.      

Δάλ ην πξφζσπν πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ή δηακέλεη ζε ηξίηε ρψξα, ή εάλ έρνπλ παξέιζεη ιηγφηεξα απφ ηξία ρξφληα απφ 

ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο αμηνινγνχλ ηε ζπκκφξθσζή 

ηνπο κε απηφ ην θξηηήξην κε βάζε ηα αξρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.  

 

πληζηάηαη ζηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ζε φιε ηελ ΔΔ λα ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο παξάβαζεο ηηο αθφινπζεο θνηλέο εηδηθέο πεξηζηάζεηο: 

- ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ηε ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο 

ζρεηηθέο κε ηεισλεηαθά ζέκαηα δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηηνχληνο, 



 

 36 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηεισλεηαθά ζέκαηα ζηνηρείσλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληνο· 

- ν φξνο «παξάβαζε» δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο πξάμεηο πνπ αλαθαιχπηνπλ νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαηά ηελ είζνδν ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ή φηαλ απηά ηίζεληαη ζε 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο. Οπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε νπνηνλδήπνηε 

εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, πξέπεη επίζεο 

λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα αμηνινγνχληαη, θαζψο θαη φιεο νη παξαβάζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαθαιπθζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ άιισλ ηεισλεηαθψλ αδεηψλ θαη θάζε 

άιιεο πεγήο πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη ηεισλεηαθέο αξρέο· 

- πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ 

πξάθηνξεο κεηαθνξψλ, εθηεισληζηέο ή ηξίηνπο πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αηηνχληνο. Ο αηηψλ πξέπεη λα παξέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη έρεη ζέζεη ζε 

εθαξκνγή ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ησλ πξνζψπσλ 

πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, φπσο ζαθείο νδεγίεο πξνο απηνχο, παξαθνινχζεζε 

θαη έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ δηαζαθήζεσλ θαη δηνξζσηηθά κέηξα ζε πεξίπησζε 

ζθαικάησλ· 

- ε κε ζπκκφξθσζε κε ηελ εζσηεξηθή κε ηεισλεηαθή ή κε θνξνινγηθή λνκνζεζία εθ 

κέξνπο ηνπ αηηνχληα ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε δελ πξέπεη λα αγλνείηαη, κνινλφηη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε νη ελ ιφγσ ειιείςεηο ζα έπξεπε λα εμεηάδνληαη κε βάζε ηελ θαιή 

ζπλαιιαθηηθή πίζηε θαη ηε ζπλάθεηα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα· 

- ζε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή αλαζεσξήζεη θπξψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε κεηά απφ πξνζθπγή ή επαλεμέηαζε, ε αμηνιφγεζή ηεο γηα ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλαζεσξεκέλε απφθαζε. ε 

πεξίπησζε πιήξνπο αλάθιεζεο ηεο θχξσζεο ιφγσ παξάβαζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 

ε παξάβαζε ζεσξείηαη κε δηαπξαρζείζα.  

 

 

Πξηλ απνθαζηζηεί εάλ ην θξηηήξην ηνπ ηζηνξηθνχ ζπκκφξθσζεο πιεξνχηαη, είλαη 

απαξαίηεην λα ζπγθξηζεί ν πιήξεο αξηζκφο παξαβάζεσλ ηνπ αηηνχληα σο πξνο ηνλ 

πιήξε αξηζκφ ησλ πξάμεσλ ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, 

ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηα θαηάιιεια πνζνζηά αλαινγίαο. ην πιαίζην απηφ, νη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

θαη φγθν ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ θαη πξάμεσλ ηνπ αηηνχληα.  

 

2.I.2. Παξαβάζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 

Οη παξαβάζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζπλίζηαληαη ζε πξάμεηο νη νπνίεο, κνινλφηη ππήξμε 

παξάβαζε ελφο ζηνηρείνπ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ, δελ 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο ψζηε λα ζεσξεζνχλ δείθηεο θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή 

θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ, δεηήκαηα αζθάιεηαο ή απαηηεηή ηεισλεηαθή νθεηιή.    

 

Γηα λα θαζνξηζηεί ηη κπνξεί λα ζεσξείηαη παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο, ε πξψηε νδεγία πνπ 

πξέπεη λα ηεξείηαη είλαη φηη θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη πξέπεη λα θξίλεηαη 

απηνηειψο κε βάζε ην ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο, ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην κέγεζνο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δάλ ιεθζεί απφθαζε φηη ε παξάβαζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ήζζνλνο ζεκαζίαο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο γηα 
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κέηξα πνπ ζθνπεχεη λα ιάβεη, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζθαικάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπ. 

 

Ο θάησζη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο ειέγρνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο γηα ην θαηά πφζνλ κηα παξάβαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ήζζνλνο ζεκαζίαο: 

- δελ πξέπεη λα ππάξρεη πξφζεζε απάηεο· 

- νη παξαβάζεηο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζσξεπηηθή βάζε, αιιά ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

ζπλνιηθφ φγθν ησλ πξάμεσλ· 

- δηαπίζησζε αλ ε παξάβαζε ήηαλ κεκνλσκέλν γεγνλφο ή ζπνξαδηθή πξάμε ελφο 

πξνζψπνπ ζην πιαίζην ηεο γεληθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο· 

- πξέπεη πάληνηε λα ζπλεθηηκάηαη ην πιαίζην ηεο παξάβαζεο· 

- πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ αηηνχληνο θαη λα 

ζπλεθηηκάηαη αλ νη παξαβάζεηο αληρλεχηεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ αηηνχληα κεηά απφ 

ίδηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη αλ θνηλνπνηήζεθαλ άκεζα ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο· 

- αλ ν αηηψλ έρεη ιάβεη άκεζα κέηξα γηα ηε δηφξζσζε ή ηελ απνηξνπή απηψλ ησλ 

πξάμεσλ ζην κέιινλ· 

- ε θχζε ηεο παξάβαζεο – νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ηχπν 

θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο. Οξηζκέλα ζθάικαηα κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 

«ακειεηέαο ζεκαζίαο» δηφηη δελ έρνπλ επίπησζε ζην πνζφ ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ 

πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί, παξαδείγκαηνο ράξε κηα ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε αλάκεζα 

ζε δχν εκπνξεχκαηα κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή δαζκνχ θαη θακία δηαθνξά σο πξνο ηα 

άιια κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηά (γηα παξάδεηγκα απαγνξεχζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο). Άιιεο παξαβάζεηο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην πνζφ ησλ δαζκψλ πνπ 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί, αιιά ε δηαθνξά δε ζεσξείηαη ζεκαληηθή σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ φγθν ησλ δηαζαθήζεσλ πνπ ππνβάιιεη ν αηηψλ.  

 

Δάλ, σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, νη δηαπξαρζείζεο παξαβάζεηο ζεσξεζνχλ ήζζνλνο 

ζεκαζίαο, ζα ζεσξεζεί φηη πθίζηαηαη θαηάιιειν ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 

αλαιχζεθε δελ ππήξραλ άιια πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζα έπξεπε λα είραλ ιεθζεί ππφςε, νη 

αθφινπζεο παξαβάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα παξαηεζνχλ σο παξαδείγκαηα ηεισλεηαθψλ 

παξαβάζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο: 

- ειιείςεηο πνπ ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία κηαο 

ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ζεκείν 16 ηνπ ΔΣΚ· 

- ήζζνλνο ζεκαζίαο παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο εκπνξεπκάησλ 

ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ή κε θάζε άιιε πξνζεζκία πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

εκπνξεχκαηα βάζεη νπνηαζδήπνηε ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο αλαζηνιήο, δει. 

ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή ή πξνζσξηλή εηζαγσγή, ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηνλ 

ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηεο απαηηεηήο ηεισλεηαθήο νθεηιήο· 

- κεκνλσκέλα, κε επαλαιακβαλφκελα ζθάικαηα ηνπ θνξέα θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβαιιφκελεο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζθάικαηα απηά δελ είραλ σο απνηέιεζκα ιαλζαζκέλε 

εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο απαηηεηήο ηεισλεηαθήο νθεηιήο. 

 

ρεηηθά κε ηηο παξαβάζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε θνξνινγηθνχο θαλφλεο, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν νξηζκφο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή.  
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2.I.3. Δπαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ θαη’ αξράο λα ζεσξεζνχλ ή είλαη 

ήζζνλνο ζεκαζίαο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα δηαπηζηψλνπλ αλ ππήξμαλ 

επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ηεο ίδηαο θχζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

πξέπεη λα αλαιχνπλ αλ ε επαλάιεςε είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο, ή αλ είλαη απνηέιεζκα 

δηαξζξσηηθψλ ειιείςεσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αηηνχληνο. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη 

επίζεο λα δηαπηζηψλνπλ αλ ε παξάβαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ εμαθνινπζεί λα δηαπξάηηεηαη ή αλ ε 

αηηία ηεο παξάβαζεο έρεη εληνπηζηεί θαη αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ αηηνχληα θαη δελ ζα 

μαλαζπκβεί ζην κέιινλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ ε παξάβαζε δηαπξαρζεί εθ λένπ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, απηφ κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή 

δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο είλαη αλεπαξθήο φζνλ αθνξά ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο επαλάιεςεο παξφκνησλ παξαβάζεσλ ζην κέιινλ.   

 

ρεηηθά κε ηηο επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε θνξνινγηθνχο θαλφλεο, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν νξηζκφο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή.  

 

 

2.I.4. νβαξέο παξαβάζεηο 

Καηά ηελ εμέηαζε ζνβαξψλ παξαβάζεσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  

α) Δζθεκκέλεο ελέξγεηεο   

ε πξφζεζε ή απάηε, δειαδή κηα παξάβαζε πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπξάρζεθε κε πιήξε 

επίγλσζε θαη πξφζεζε ηνπ αηηνχληνο, ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ 

αηηνχληα ή αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζήο ηνπ, ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν 

γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζνβαξφηεξε παξάβαζε 

ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα παξάβαζε ππφ δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, αθφκε θαη αλ ε θχζε 

ηνπ ζθάικαηνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «ήζζνλνο ζεκαζίαο»· 

 

β) Φχζε ηεο παξάβαζεο   

Όηαλ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ε παξάβαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζνβαξή παξάβαζε ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ, ε νπνία απαηηεί ηελ επηβνιή 

ζεκαληηθήο πνηλήο ή παξαπνκπή ζε πνηληθφ δηθαζηήξην·   

 

γ)   Πξνθαλήο ακέιεηα 

   Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην
9
 έρεη νξίζεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε ζρεηηθά κε ην αλ κηα παξάβαζε ηεο 

επηρείξεζεο νηθνλνκηθνχ θνξέα νθείιεηαη ζε πξνθαλή ακέιεηα: ηελ πεξηπινθφηεηα 

ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ηε κέξηκλα πνπ έιαβε ε επηρείξεζε θαη ηελ εκπεηξία 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηεισλεηαθέο αξρέο δηαπηζηψζνπλ φηη ε επηρείξεζε έρεη 

επηδείμεη πξνθαλή ακέιεηα, απηφ κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε φηη ε παξάβαζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ζνβαξή· 

 

                                                 
9
 Ννκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ πξνθαλή ακέιεηα : «Τπφζεζε C- 48/98 Söhl & Söhlke 

(1999)» 
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δ) νβαξή έλδεημε θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ή ηεισλεηαθέο 

παξαβάζεηο, παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ θαλφλσλ θαη πνηληθά αδηθήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα· 

νβαξέο ζεσξνχληαη επίζεο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη πξφζεζε ηνπ αηηνχληα λα 

δηαπξάμεη απάηε, νη παξαβάζεηο εθείλεο νη νπνίεο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο ζε βαζκφ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ζνβαξή έλδεημε θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ή ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο, παξαβάζεηο 

θνξνινγηθψλ θαλφλσλ θαη πνηληθά αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα.       

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 

αλαιχζεθε δελ ππήξραλ άιια πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζα έπξεπε λα είραλ ιεθζεί ππφςε, νη 

αθφινπζεο παξαβάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα παξαηεζνχλ σο παξαδείγκαηα ζνβαξψλ 

ηεισλεηαθψλ παξαβάζεσλ: 

 

 ηεισλεηαθή λνκνζεζία 

- ιαζξεκπνξίεο· 

- απάηε, παξαδείγκαηνο ράξε εζθεκκέλε ιαλζαζκέλε θαηάηαμε, ππνεθηίκεζε ή 

δήισζε ςεπδνχο θαηαγσγήο γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο ηεισλεηαθψλ δαζκψλ· 

- παξαβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΓΓΙ)· 

- απάηε ζρεηηθή κε θαλνληζκφ αληηληάκπηλγθ· 

- παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε  απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο· 

- παξαράξαμε θαη θηβδειεία· 

- θάζε άιιε παξάβαζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο. 

 

 θνξνινγηθνί θαλφλεο  

- θνξναπνθπγή·     

- θνξνδηαθπγή·  

- πνηληθά αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, γηα παξάδεηγκα ε 

παξάλνκε παξαγσγή ή εμεπγεληζκφο νξπθηειαίνπ θαη δηχιηζε·   

- απάηε ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελδνελσζηαθήο 

θπθινθνξίαο εκπνξεπκάησλ.  

 

 ζνβαξά πνηληθά αδηθήκαηα ζπλδεφκελα κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αηηνχληνο   

- δφιηα πηψρεπζε (αθεξεγγπφηεηα)·  

- νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηεο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, γηα παξάδεηγκα ε ηνπνζέηεζε 

ζηελ αγνξά κε αζθαιψλ εκπνξεπκάησλ· 

- νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηεο  πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, γηα παξάδεηγκα ε 

παξάλνκε δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία επηθίλδπλσλ απνβιήησλ· 

- απάηε πνπ αθνξά ηνλ θαλνληζκφ εηδψλ δηηηήο ρξήζεο· 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

- δσξνδνθία θαη δηαθζνξά· 

- απάηε· 

- δηαδηθηπαθφ έγθιεκα· 

- λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ· 
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- άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ε δηεμαγσγή 

επηρεηξεκαηηθψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ή ππνβνεζνχλ δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο)· 

   

- άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ πξνψζεζε ή δηεπθφιπλζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ ΔΔ. 

 

 

Σκήκα II - Ιθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, 

κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηνπο θαηάιιεινπο ηεισλεηαθνχο 

ειέγρνπο   

 

2.II.1. Γεληθά 

Γηα λα είλαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζε ζέζε λα δηαπηζηψζνπλ αλ ν αηηψλ δηαζέηεη πςειφ 

επίπεδν ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ην 

νπνίν επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή θαηάιιεισλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ν αηηψλ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 25 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ.  

Καηά ηελ επαιήζεπζε απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νη θαησηέξσ γεληθέο εθηηκήζεηο:  

 

- πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο κε βάζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

αηηνχληνο· 

- νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα 

γλσξίδνπλ φιεο ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα. Γεληθά, δε ζα έπξεπε 

λα απαηηείηαη λένο έιεγρνο απηνχ ηνπ ζθέινπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ 

ν πξνεγνχκελνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα θαη δε κεζνιάβεζαλ κεηαβνιέο.  

Πξέπεη, σζηφζν, λα εμαθξηβψλεηαη φηη ν πξνεγνχκελνο έιεγρνο θάιπςε φιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο/πξνυπνζέζεηο·  

- ζπληζηάηαη κέξνο ηεο επαιήζεπζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπνπ θαηά ηελ επίζθεςε 

ζηελ εηαηξεία· 

- θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηνχληνο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

δηάθνξα θξίζηκα ζηνηρεία:   

- λα επαιεζεχεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ ζηελ αίηεζε θαη ζηα άιια έγγξαθα 

είλαη ζσζηέο θαη φηη νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθεη ν αηηψλ είλαη ηεθκεξησκέλεο 

θαη εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε·   

- λα γίλεηαη έιεγρνο ζπλαιιαγψλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ππάξρεη δηαδξνκή ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ ζηα βηβιία·   

- λα γίλεηαη επαιήζεπζε φηη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ 

πξνζηαηεχεηαη επιφγσο θαηά εηζβνιήο, ρεηξαγψγεζεο θαη, αθφκε, φηη ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα είλαη θαηαρσξηζκέλα ζην ζχζηεκα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε 

ησλ κεηαβνιψλ, εάλ απαηηεζεί.  

 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν 25 

παξάγξαθνο 1 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ πάληνηε ππφςε 

ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα/επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κέγεζνο ηνπ θνξέα, έρνληαο θαηά 

λνπ, σζηφζν, νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία.  
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2.II.2 Πξνυπφζεζε ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ εκπνξηθψλ θαη 

κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ 

Α) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ δηαηεξεί 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηηο γεληθά απνδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην θξάηνο κέινο φπνπ ηεξνχληαη νη ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο, δηεπθνιχλεη ηε 

δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη ηεξεί ηζηνξηθφ αξρείν δεδνκέλσλ πνπ 

θαηαγξάθεη ηε δηαδξνκή ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δεδνκέλν θαηαρσξίδεηαη 

ζην αξρείν».  

 

ηε ινγηζηηθή, ε ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηεζε είλαη κηα κέζνδνο ή ζχζηεκα 

δηαζηαχξσζεο θάζε ινγηζηηθήο εγγξαθήο κε ηελ πεγή ηεο, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο 

ηεο αθξίβεηάο ηεο. Μηα πιήξεο ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλίρλεπζεο ηνπ θχθινπ δσήο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηηνχληνο, ζπλδεφκελε 

απφ ηελ άπνςε απηή κε ηε ξνή ησλ απνζηνιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ πνπ 

εηζέξρνληαη, κεηαπνηνχληαη θαη εμέξρνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί απαηηνχλ ηελ χπαξμε ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηεζε 

ζηα απηνκαηνπνηεκέλα ηνπο ζπζηήκαηα γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ζπλδπάδνληαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη ζην ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο κε ειέγρνπο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, είλαη ζεκαληηθφ, φηαλ 

είλαη απαξαίηεην, νη πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο λα απνηππψλνπλ ηε θπζηθή 

δηαθίλεζε ησλ απνζηνιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο 

επαιήζεπζεο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, φηαλ είλαη απαξαίηεην, νη πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα 

ηεο επηρείξεζεο λα αληαλαθινχλ ηε ξνή ησλ απνζηνιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ θαη 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηα νπνία εκπιέθεηαη ν ΑΔΟ. Οη έιεγρνη ζπλαιιαγψλ 

πξέπεη λα αληαλαθινχλ θαη ηα δχν απηά δεηήκαηα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαη επίζεο λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ε επηρείξεζε αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο ζε θάζε πεξίπησζε. ηελ 

ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηεζε, ηεξείηαη ηζηνξηθφ αξρείν ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν παξέρεη 

ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα ηρλειάηεζεο θάπνηνπ δεδνκέλνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη 

ζην ζχζηεκα δεδνκέλσλ κέρξη ηε ζηηγκή εμφδνπ ηνπ.  

 

β) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «νη θαηαρσξίζεηο πνπ 

ηεξνχληαη απφ ηνλ αηηνχληα γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο είλαη ελζσκαησκέλεο ζην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ αηηνχληνο ή επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαζηαχξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε 

ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα».   

Οξηζκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ Πξνγξακκαηηζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πφξσλ (ERP) πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθνχλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

θαηαρσξίζεηο πνπ ηεξνχληαη γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

ελζσκαησκέλεο ή λα ζπλδένληαη ειεθηξνληθά κε ην ζχζηεκα ERP.  

Γελ ππάξρεη αλάγθε, εηδηθά γηα ηηο ΜΜΔ, ρξήζεο εληαίνπ ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο, παξά 

κφλν ελφο πνπ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δηαζηαχξσζεο ησλ 

ηεισλεηαθψλ θαηαρσξίζεσλ κε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Απηφ είλαη εθηθηφ κε ηε ρξήζε ελφο 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπλδέζκνπ, δηεπαθήο ή αθφκα δηαζηαπξνχκελσλ παξαπνκπψλ θαη ζηα 

δχν ζπζηήκαηα ηεθκεξίσζεο. 

 



 

 42 

γ) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ επηηξέπεη ζηελ 

ηεισλεηαθή αξρή ηε θπζηθή πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηα θαη, θαηά πεξίπησζε, ζηηο 

εκπνξηθέο θαη κεηαθνξηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ».  

βι. παξαθάησ ζηνηρείν δ). 

 

δ) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ επηηξέπεη ζηελ 

ηεισλεηαθή αξρή ηελ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηα θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζηηο εκπνξηθέο θαη κεηαθνξηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ 

ζπζηήκαηα ή νη θαηαρσξίζεηο ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή».  

 

Η πξφζβαζε ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, αδηαθξίησο ηνπ πνχ βξίζθνληαη θπζηθά απνζεθεπκέλα ηα 

δεδνκέλα. Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηα αξρεία ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη 

άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Η πξφζβαζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

- Γξαπηψο: παξαδίδεηαη αληίγξαθν ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε ραξηί. Η γξαπηή 

ιχζε είλαη θαηάιιειε φηαλ ε πνζφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Η πεξίπησζε απηή κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα εκθαληζηεί θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ· 

- Μέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ: παξαδίδεηαη αληίγξαθν ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε CD-ROM ή παξφκνην κέζν. Απηφ ελδείθλπηαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη ρξεηάδεηαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ· 

- On-line πξφζβαζε: κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε 

επηηφπηαο επίζθεςεο, κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ δηαχισλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

Αδηαθξίησο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ππάξρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. λα κπνξνχλ 

λα επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα). Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη λα 

είλαη επηθαηξνπνηεκέλα. 

 

Γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν επηκέξνπο θξηηήξην, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ραξαθηήξαο 

ηεο ΜΜΔ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ελψ φινη νη αηηνχληεο ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ πξέπεη λα 

επηδείμνπλ έλα ζσζηφ ζχζηεκα ηήξεζεο βηβιίσλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ηεισλεηαθνχο 

ινγηζηηθνχο ειέγρνπο, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γηα έλαλ κεγάιν 

νηθνλνκηθφ θνξέα, ζα ήηαλ ελδερνκέλσο αλαγθαίν λα δηαζέηεη νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ηήξεζεο βηβιίσλ πνπ δηεπθνιχλεη άκεζα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα ηα ειέγμνπλ, ελψ 

γηα κηα ΜΜΔ πνπ δηαζέηεη κφλν απινπζηεπκέλν ζχζηεκα ηήξεζεο βηβιίσλ ζε ραξηί, ζα ήηαλ 

αξθεηφ εάλ επηηξέπεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα δηελεξγήζνπλ ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο. 

 

ε) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ δηαζέηεη 

ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηα εκπνξεχκαηα σο ελσζηαθά ή κε 

ελσζηαθά θαη δηεπθξηλίδεη, θαηά πεξίπησζε, ηελ ηνπνζεζία ηνπο».   

 

Πξέπεη λα αμηνινγείηαη ν ηξφπνο δηάθξηζεο ησλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη 

ζε ηεισλεηαθφ έιεγρν απφ ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα. χκθσλα κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 

2 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, νη AEOS απαιιάζζνληαη απφ απηήλ ηελ απαίηεζε. Ο ιφγνο είλαη φηη νη 

δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ελσζηαθά θαη 

κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα. Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηζρχνπλ γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ 
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εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο έλσζεο, αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο ΜΜΔ, ε ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ επηκέξνπο θξηηεξίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηθαλνπνηεηηθή, εάλ ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ελσζηαθά θαη κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελφο απινχ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ή βηβιίσλ ζε ραξηί, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπο γίλεηαη κε αζθαιή ηξφπν.    

 

ζη) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ζη) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ δηαζέηεη 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε αλάινγε κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, θαηάιιειε γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη εζσηεξηθνχο ειέγρνπο κέζσ ησλ νπνίσλ 

κπνξνχλ λα απνηξέπνληαη, λα εληνπίδνληαη θαη λα δηνξζψλνληαη ζθάικαηα, αιιά θαη λα 

απνηξέπνληαη θαη λα εληνπίδνληαη ηπρφλ παξάλνκεο ή παξάηππεο ζπλαιιαγέο».  

 

Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο «πξφηππνο θαλφλαο» δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεη ν αηηψλ είλαη φηη ε πθηζηάκελε 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε είλαη θαηάιιειε, ιακβάλνληαο ππφςε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ 

αηηνχληνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη φηη ππάξρεη επαξθέο 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. πλεπψο, δελ είλαη αλαγθαία ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

«πνηνηηθνχ νξίνπ», δειαδή ειάρηζηνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ε ηήξεζε θαη νξζή εθαξκνγή ησλ γξαπηψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο κε ζαθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηεο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο. ε πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, νη απαηηήζεηο απηέο κπνξνχλ επίζεο λα πιεξνχληαη κέζσ άιισλ κέηξσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα επηδεηρζνχλ ζηελ ΣΑΔ.  

 

Οη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδνπλ φρη κφλν ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο  πξάμεηο νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία, αιιά θαη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλδένληαη κε ηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν 

αηηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα παξαδείγκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ θαλφλα 

«δπν ππάιιεινη γηα έλα θαζήθνλ» θαη θαηαιήγνπλ ζε πεξίπινθνπο ειεθηξνληθνχο ειέγρνπο 

αιεζνθάλεηαο. 

  

Κάζε παξαηππία ζηε δηνίθεζε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεισλεηαθψλ παξαβάζεσλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλδεημε αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απφ ηε ζθνπηά απηή, 

θάζε ηεισλεηαθή παξάβαζε ζα πξέπεη επίζεο πάληνηε λα εμεηάδεηαη αλαιπηηθά φζνλ αθνξά 

ηελ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλεπψο λα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο.  

 

 

δ) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ εθαξκφδεη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηθαλνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ 

πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο ή ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ». 

 

 Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην SAQ θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο νη ηεισλεηαθέο αξρέο, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

αλ ν αηηψλ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε νηθνλνκηθέο 

εκπνξηθέο άδεηεο (π.ρ. πξντφληα θισζηνυθαληνπξγίαο). ε ηέηνηα πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα 
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ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηψλ εηζαγσγήο θαη/ή εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ. Δάλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα 

επαιεζεχεηαη επηηφπνπ ε πξαθηηθή εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ξνπηίλαο.  

 

Δάλ νη ζπλαιιαγέο κε ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζε άδεηεο πνπ εθδίδνπλ άιιεο 

αξκφδηεο αξρέο, ελδείθλπηαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο λα ηηο ζπκβνπιεχνληαη γηα θάζε 

αλαηξνθνδφηεζε/γεληθή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ αηηνχληα·   

 

     

ε) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ εθαξκφδεη 

ηθαλνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο απψιεηαο πιεξνθνξηψλ». 

 

Οη δηαδηθαζίεο αξρεηνζέηεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ αηηνχληνο 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, θαη ε αμηνιφγεζε απηή λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηχπν ησλ κέζσλ θαη ην 

κνξθφηππν ινγηζκηθνχ ζην νπνίν απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα θαη ην θαηά πφζνλ ηα 

δεδνκέλα ζπκπηέδνληαη θαη ζε πνην ζηάδην. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο, νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πξέπεη λα είλαη ζαθείο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα 

θαη ηνλ ηφπν δεκηνπξγίαο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ θαη αξρεηνζέηεζεο πιεξνθνξηψλ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ επηκέξνπο θξηηεξίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλή θαηαζηξνθή ή 

απψιεηα παξφκνησλ πιεξνθνξηψλ. πλεπψο, πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ππάξρεη ζρέδην 

αζθάιεηαο πνπ θαιχπηεη ζεκεία δξάζεο ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε γεγνλφησλ θαη αλ επηθαηξνπνηνχληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. 

Πξέπεη λα ειέγρνληαη φιεο νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ, φηαλ 

δε ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 

 

ζ) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ζ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ δηαζθαιίδεη 

φηη νη αξκφδηνη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ηελ νδεγία λα ελεκεξψλνπλ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φηαλ 

εληνπίδνληαη δπζθνιίεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκφξθσζε θαη ζεζπίδεη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ησλ 

ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δπζθνιίεο».  

 

Ο αηηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί δηαδηθαζίεο εηδνπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο θαη επίζεο λα δηαζέηεη 

έλα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν επηθνηλσλίαο ππεχζπλν λα ελεκεξψλεη ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

Πξέπεη λα δίλνληαη επίζεκεο νδεγίεο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, ψζηε λα απνθεχγνληαη πηζαλέο δπζθνιίεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηεισλεηαθέο 

απαηηήζεηο. Όιεο νη εληνπηζζείζεο δπζθνιίεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην(α) 

εμνπζηνδνηεκέλν(α) πξφζσπν(α) θαη/ή ηνλ(ηνπο) αληηθαηαζηάηε(εο) ηνπ.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζεσξείηαη ρξήζηκν ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζψπνπ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα απφ πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηα εκπνξεχκαηα, 

θαζψο θαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. γξακκέλεο ζε 

έλαλ πίλαθα θαη/ή δίπια ζηελ ηειεθσληθή ζπζθεπή). 

 

Γηα λα εληνπίζεηε ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα, έλαο θαηάινγνο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα 4 ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ 

νδεγηψλ. 
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η) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν η) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ δηαζέηεη 

θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε παξείζθξεζε θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ». 

Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηψλ απφ 

παξείζθξεζε θαζψο θαη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν αηηψλ ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηά ηνπ κε ηε ρξήζε ζπλζεκαηηθψλ, κε πνηνλ ηξφπν ηα πξνζηαηεχεη απφ 

παξείζθξεζε, παξαδείγκαηνο ράξε κέζσ ηεο ρξήζεο ηείρνπο πξνζηαζίαο (firewall) θαη 

πξνζηαζίαο απφ ηνχο, θαη κε πνηνλ ηξφπν ν αηηψλ αξρεηνζεηεί θαη δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή 

απνζήθεπζε εγγξάθσλ. Σα ελ ιφγσ κέηξα αζθάιεηαο δελ πξέπεη κφλν λα εθαξκφδνληαη ζηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο, αιιά 

θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο κέζσ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ηνπ 

αηηνχληνο (π.ρ. θξππηνγξάθεζε ζθιεξψλ δίζθσλ ζηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ζπλζεκαηηθά 

γηα  έμππλα ηειέθσλα).  

  

Οη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο πξέπεη λα θιεηδψλνπλ απηφκαηα κεηά απφ κηθξή πεξίνδν 

αδξάλεηαο. Δπηπιένλ, νη ππνινγηζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξφγξακκα πξνζηαζίαο απφ ηνχο 

πνπ λα αλαλεψλεηαη ηαθηηθά θαη ηείρνο πξνζηαζίαο. Η δηάξζξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θεληξηθά.  

 

Οη εμππεξεηεηέο (servers) πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θιεηδσκέλνπο ρψξνπο κε ειεγρφκελε 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην αξκφδην πξνζσπηθφ. 

 

 

ηα) Σν άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ηα) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ εθαξκφδεη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηθαλνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε αδεηψλ εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο πνπ ζπλδένληαη κε απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ 

γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο θαη 

ησλ ππφινηπσλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

ελ ιφγσ απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο».   

 

Η δηαρείξηζε αδεηψλ εηζαγσγήο θαη/ή εμαγσγήο πνπ ζπλδένληαη κε απαγνξεχζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο κέρξη πξφηηλνο πεξηιακβαλφηαλ ζην θξηηήξην ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, αθνξνχζε κφλν ηελ ηδηφηεηα AEOS, γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηάρξεζεο θαη 

παξάλνκεο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ επαίζζεησλ φζνλ αθνξά ην θξηηήξην αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο.  

Πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζηελφ πιαίζην κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ. 

 

Οη εθηεινχκελεο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα είλαη/πεξηιακβάλνπλ: 

 

- ηε δηάθξηζε εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε κε δαζκνθνξνινγηθέο απαηηήζεηο απφ 

άιια εκπνξεχκαηα, 

- ηνλ έιεγρν εάλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα (κε 

δαζκνθνξνινγηθή) λνκνζεζία, 

- ζρεηηθέο κε ην ρεηξηζκφ εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε εκπάξγθν, 

- ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε αδεηψλ, 

- ζρεηηθέο κε άιια εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο, 

- ηνλ εληνπηζκφ εηδψλ δηηηήο ρξήζεο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ην ρεηξηζκφ ηνπο. 
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Όζνλ αθνξά ηελ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ην πξνζσπηθφ λα γλσξίδεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ κε δαζκνθνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ηεο νξζήο θαηάηαμεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ θπξίσλ δεδνκέλσλ. Η ηαθηηθή θαηάξηηζε ή 

αηνκηθή κειέηε ησλ εμειίμεσλ ζηε λνκνζεζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηα παξαπάλσ εκπνξεχκαηα. 

Δμάιινπ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο 

αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ζε πξψηκν ζηάδην, εάλ πξνθχςνπλ ηπρφλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε κε 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Απηφ αθνξά εηδηθά ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο ή ηελ πεξίπησζε ζηελ 

νπνία νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηεπξχλνπλ ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο.  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ελ ιφγσ πξνυπφζεζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα 

ζπκβνπιεχνληαη άιιεο εκπιεθφκελεο αξκφδηεο αξρέο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

δπλαηέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

 

Σκήκα III - Απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα   

2.III.1. Γεληθά 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν γ) ηνπ ΔΣΚ, έλαο ΑΔΟ πξέπεη λα απνδείμεη φηη 

δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε δεφλησο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο ηεο 

αζθνχκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν άξζξν 26 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, πνπ πεξηγξάθεη 

κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΑΔ φζνλ αθνξά ην θξηηήξην πνπ νξίδεηαη ζην 

άξζξν 39 ζηνηρείν γ) ηνπ ΔΣΚ, πξέπεη λα εξκελεπηεί αλαιφγσο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ εάλ έλαο αηηψλ πιεξνί ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 26 ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

α) ν αηηψλ δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία πηψρεπζεο· 

β) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ν αηηψλ 

έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο ησλ 

ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη φισλ ησλ άιισλ δαζκψλ, θφξσλ ή επηβαξχλζεσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη γηα ή ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ή ηελ εμαγσγή εκπνξεπκάησλ· 

γ) ν αηηψλ απνδεηθλχεη, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, φηη δηαζέηεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ε νπνία επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ είδνπο θαη ηνπ φγθνπ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη φηη δελ έρεη αξλεηηθή θαζαξή ζέζε, 

εθηφο αλ απηή κπνξεί λα θαιπθζεί. 

 

Όηαλ έρνπλ παξέιζεη ιηγφηεξα απφ ηξία ρξφληα απφ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

αηηνχληνο, ε νηθνλνκηθή ηνπ θεξεγγπφηεηα θξίλεηαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν φξνο «αθεξεγγπφηεηα» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ηζνδχλακνο κε ηνλ φξν «πηψρεπζε» κε 

ηνλ νπνίν λνείηαη ε λνκηθά δηαθεξπγκέλε, ζπλήζσο απφ δηθαζηήξην, αδπλακία ή κεξηθή 

αδπλακία κηαο εηαηξείαο λα πιεξψζεη ηνπο πηζησηέο ηεο. ε ζρέζε κε απηφ ην θξηηήξην, ην 
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θχξην βάξνο δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή έλλνηα ηεο αθεξεγγπφηεηαο θαη ζηνλ πηζαλφ 

θίλδπλν λα κελ είλαη ζε ζέζε έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ, ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θαηάζηαζήο ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη πξνζεθηηθά φιεο νη ελδείμεηο φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

είλαη ζε ζέζε ή ελδέρεηαη ζην άκεζν κέιινλ λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ηεξήζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

2.III.2. Πεγέο πιεξνθνξηψλ 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απνδεδεηγκέλεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο, είλαη 

ζεκαληηθφ θαηά πεξίπησζε λα ζπλεθηηκψληαη φια ηα ζηνηρεία, ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο 

εηθφλα. Έλαο δείθηεο δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα, θαη νη απνθάζεηο πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζηε ζπλνιηθή ζέζε ηνπ αηηνχληνο, ψζηε λα απνηππψλεηαη φηη ν θχξηνο ζθνπφο 

είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη λα εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαη αθνχ ηνπ ρνξεγεζεί ε ηδηφηεηα ΑΔΟ.  

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

- δεκφζηα έγγξαθα αθεξεγγπφηεηαο, εθθαζαξίζεσλ θαη δηαρείξηζεο·  

- ην ηζηνξηθφ ηεο πιεξσκήο ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη φισλ ησλ άιισλ δαζκψλ, θφξσλ 

ή επηβαξχλζεσλ πνπ εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ ή ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή 

εκπνξεπκάησλ ηα ηειεπηαία ηξία έηε·    

- ηηο δεκνζηεπζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ αηηνχληνο 

πνπ θαιχπηνπλ ηα ηειεπηαία ηξία έηε, ψζηε λα αλαιπζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ αηηνχληνο 

λα εμνθιήζεη ηηο λφκηκεο νθεηιέο ηνπ·  

- πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο ή ινγαξηαζκνχο δηαρείξηζεο, ηδίσο θάζε ελδηάκεζε 

έθζεζε θαη ηηο ηειεπηαίεο ηακεηαθέο ξνέο, ηζνινγηζκφ θαη πξνβιέςεηο θεξδψλ θαη 

δεκηψλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο / εηαίξνπο / ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί 

αηνκηθή επηρείξεζε, ηδίσο φηαλ νη ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ παξέρνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αηηνχληνο ή εάλ ε επηρείξεζε ηνπ αηηνχληνο είλαη λενζχζηαηε· 

- ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ αηηνχληνο, εάλ απηφο ρξεκαηνδνηείηαη κε δάλεην απφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηελ επηζηνιή παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ απφ απηφ ην 

ίδξπκα· 

- ηα ζπκπεξάζκαηα νξγαληζκψλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ελψζεσλ πηζησηηθήο 

πξνζηαζίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε απφ ζρεηηθή δεκφζηα 

αξρή·  

- νπνηνδήπνηε πξνζβάζηκν νηθνλνκηθφ ζηνηρείν, φπσο πνηληθφ κεηξψν, ειεθηξνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, νηθνλνκηθά λέα θ.ιπ.  

- άιια ζηνηρεία ηα νπνία ν αηηψλ κπνξεί λα παξάζρεη, φπσο εγγχεζε απφ κεηξηθή 

εηαηξεία (ή άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ) πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν αηηψλ είλαη νηθνλνκηθά 

θεξέγγπνο. 

 

2.III.2.1. Ο αηηψλ δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία πηψρεπζεο  

Δάλ ν αηηψλ ηειεί ππφ δηαδηθαζία πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο, ζεσξείηαη φηη ην θξηηήξην 

νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν γ) ηνπ ΔΣΚ θαη ην άξζξν 26 

παξάγξαθνο 1 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ δελ πιεξνχηαη. 
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Δάλ ν αηηψλ ηειεί ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή αθεξεγγπφηεηαο, πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ ε 

ηπρφλ ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ειεγρφκελεο δηαρείξηζεο απφ ηξίην πνπ έρεη δηαηαρζεί απφ δηθαζηήξην.  Θα πξέπεη 

λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηζηάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θίλεζε ησλ ελ ιφγσ 

δηαδηθαζηψλ (νηθνλνκηθή χθεζε, θαηάξξεπζε ζπγαηξηθψλ, πξνζσξηλέο θαη απξνζδφθεηεο 

αιιαγέο ζηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο), θαζψο θαη γηα ηα νθεηιφκελα πνζά. Σα νθεηιφκελα πνζά 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ αμία ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ αηηνχληα, δειαδή θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ (κεηξεηά θαη άιια ξεπζηά κέζα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

κεηξεηά εληφο ελφο έηνπο ην κέγηζην), καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, κεηά ηηο απνζβέζεηο), άπια 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλε αμία, ε νπνία φκσο 

ελδερνκέλσο λα κελ έρεη αλαθηεζεί, φπσο ε ππεξαμία, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ε αλαγλψξηζε ηεο επσλπκίαο), πξνθαηαβνιέο (δαπάλεο γηα 

κειινληηθά θφζηε ή έμνδα, φπσο αζθάιηζηξα, ηφθνη ή ελνίθηα) θαη αλαβαιιφκελα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ.  

 

2.III.2.2. Πιεξσκή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη φισλ ησλ άιισλ δαζκψλ, θφξσλ ή 

επηβαξχλζεσλ πνπ εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ ή ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή 

εκπνξεπκάησλ 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ αλ ν αηηψλ έρεη ή δελ έρεη θαηαβάιεη ζηα 

ηεισλεία ηνπο νθεηιφκελνπο θαηά ηνλ λφκν ηεισλεηαθνχο δαζκνχο/θφξνπο ηα ηειεπηαία ηξία 

έηε. ε απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά πνπ δελ νθείινληαη αθφκα θαηά ηνλ λφκν ή γηα ηα 

νπνία έρεη αζθεζεί πξνζθπγή. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο, εάλ ε ζρεηηθή απφθαζε 

αλαζηέιιεηαη απφ ηελ ηεισλεηαθή αξρή, πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ παξέρεηαη εγγχεζε ε νπνία 

λα θαιχπηεη ηελ ηεισλεηαθή νθεηιή. Δάλ δελ έρεη παξαζρεζεί φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 

45 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΔΣΚ, πξέπεη λα κειεηεζεί ε αλαθνξά πνπ δηθαηνινγεί ηελ ελ ιφγσ 

απνδέζκεπζε.   

 

Γεληθά, φηαλ ν αηηψλ δελ θαηαβάιιεη νθεηιφκελα θαηά ηνλ λφκν πνζά, δελ πιεξνχηαη ην 

θξηηήξην ηεο απνδεδεηγκέλεο θεξεγγπφηεηαο. Ωζηφζν, νη ιφγνη γηα ηε κε θαηαβνιή ή ηελ 

εθπξφζεζκε θαηαβνιή πξέπεη λα εμεηάδνληαη, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ ππάξρνπλ απνδεθηά 

ειαθξπληηθά πεξηζηαηηθά. ηα ειαθξπληηθά πεξηζηαηηθά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη: 

- κηα βξαρππξφζεζκε ή άπαμ ηακεηαθή ξνή ή δήηεκα ξεπζηφηεηαο πνπ δελ ζέηεη ππφ 

ακθηζβήηεζε ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη αμηνπηζηία ηνπ αηηνχληνο· 

- ε εθπξφζεζκε πιεξσκή απφ ηνλ αηηνχληα ιφγσ δηνηθεηηθνχ ζθάικαηνο θαη φρη 

εμαηηίαο ππνθείκελνπ δεηήκαηνο θεξεγγπφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ κε απηφ ην θξηηήξην.  

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ε επηρείξεζε λα ππνβάιεη αίηεζε γηα δηεπθνιχλζεηο πιεξσκήο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 111 έσο 112 ηνπ ΔΣΚ. Η χπαξμε παξφκνησλ αηηήζεσλ αλαβνιήο 

πιεξσκήο δελ ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη απηνκάησο φηη ν αηηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε 

ζέζε αδπλακίαο πιεξσκήο θαη λα κελ ηνπ ρνξεγείηαη, σο εθ ηνχηνπ, ε ηδηφηεηα ΑΔΟ.  

Ωζηφζν, εθηφο απφ ηηο παξερφκελεο δηεπθνιχλζεηο πιεξσκήο, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηα 

νθεηιφκελα πνζά πξέπεη λα θαηαβάιινληαη εληφο ησλ λφκηκσλ πξνζεζκηψλ. Οη ππνρξεψζεηο 

πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηίηινπ ΙΙΙ ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ ζεσξείηαη φηη είλαη ζπλαθείο 

φρη κφλν γηα ηελ ίδηα ηελ πιεξσκή, αιιά θαη γηα ηηο πξνζεζκίεο πιεξσκήο. Σπρφλ κε ηήξεζε 

απηψλ ησλ πξνζεζκηψλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ζπκκφξθσζε ηνπ 

αηηνχληνο κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. 
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Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εάλ ε εηαηξεία έρεη αηηεζεί ηελ επηζηξνθή ησλ ηεισλεηαθψλ 

δαζκψλ ή θφξσλ ή ρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή εκπνξεπκάησλ, ε 

ΣΑΔ κπνξεί λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ επηζηξνθψλ.  

 

 

2.III.2.3. Ο αηηψλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα 

ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα εθπιεξψζεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ν αηηψλ είλαη ζε ζέζε λα εμνθιήζεη ηηο 

λφκηκεο νθεηιέο ηνπ ζε ηξίηνπο, ειέγρνληαο ηηο πιήξεηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε: 

- φπνπ απαηηείηαη απφ ην εηαηξηθφ δίθαην, εάλ νη ινγαξηαζκνί έρνπλ ππνβιεζεί εληφο 

ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηψλ. Η κε ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ εληφο ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνζεζκηψλ απνηειεί έλδεημε φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

κε ηα βηβιία ηεο ή νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ 

πξνζεζκηψλ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ έξεπλεο 

γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηνπο ιφγνπο· 

- ηπρφλ ραξαθηεξηζκνί ή ζρφιηα ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, γηα παξάδεηγκα απφ ηνπο ειεγθηέο ή ηνπο δηεπζπληέο. Όηαλ νη ειεγθηέο 

έρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηε θεξεγγπφηεηα κηαο επηρείξεζεο, κπνξνχλ είηε λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο είηε λα θαηαγξάςνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ζηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ ειεγθηή. Παξνκνίσο, νη δηεπζπληέο κπνξνχλ επίζεο, θαη’ εμαίξεζε, 

λα δηαηππψζνπλ παξφκνηα ζρφιηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλνχλ ηελ αηηία ησλ ζρνιίσλ ηνπ ειεγθηή ή ηνπ δηεπζπληή θαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε· 

- ηπρφλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή πξνβιέςεηο. εκαληηθέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

απνηεινχλ έλδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηηνχληνο λα θαηαβάιεη κειινληηθέο νθεηιέο· 

- νπνηαδήπνηε πξφζζεηα νηθνλνκηθά έγγξαθα, φπσο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ή θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο· 

- νπνηαδήπνηε αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, εθφζνλ ππάξρεη (π.ρ. ν γεληθφο 

δείθηεο ξεπζηφηεηαο (ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ δηαηξεκέλα κε ηηο 

ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο) πνπ κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ηθαλνπνηεί ηηο 

ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο κέζσ ησλ ξεπζηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ· 

- νπνηαδήπνηε άιια ζπκπεξάζκαηα απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα· 

- άιινπο δείθηεο νη νπνίνη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αμηνινγεζνχλ, φπσο εάλ ζηελ 

εηαηξεία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο απεξγίεο, εάλ ε εηαηξεία έρεη ράζεη ηα 

θπξηφηεξα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηείρε ή εάλ ε εηαηξεία έρεη ράζεη κεγάινπο θαη 

βαζηθνχο πξνκεζεπηέο.  

 

Δάλ ν αηηψλ ρξεζηκνπνηεί κηα εηδηθή ηεισλεηαθή δηαδηθαζία, φπσο ην θαζεζηψο ελσζηαθήο 

δηακεηαθφκηζεο ή ηελ ηεισλεηαθή απνηακίεπζε γεληθά, ηφηε ζα πξέπεη ήδε λα έρεη απνδείμεη 

φηη δηαζέηεη επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη απηψλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ. Παξαδείγκαηνο ράξε, γηα ηελ ελσζηαθή δηακεηαθφκηζε, εάλ ν αηηψλ έρεη 

ιάβεη ήδε άδεηα γηα κεησκέλν πνζφ ηεο ζπλνιηθήο εγγχεζεο ή απαιιαγή ηεο εγγχεζεο, απηφ 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, δηφηη έρεη ήδε απνδείμεη φηη δηαζέηεη 
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επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα ηθαλνπνηήζεη θάζε ππνρξέσζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθχςεη θαηά ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο δηακεηαθφκηζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θαη εάλ 

ν αηηψλ δελ έρεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα, δελ είλαη αλαγθαίν νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο λα επαλεμεηάζνπλ ή λα επαλαιάβνπλ ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ ήδε 

δηελεξγεζεί.  

 

2.III.2.4. Ο αηηψλ δελ βξίζθεηαη ζε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε, εθηφο εάλ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί φηη απηή κπνξεί λα θαιπθζεί 

Γηα λα αμηνινγήζνπλ αλ ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο απνδεδεηγκέλεο θεξεγγπφηεηαο, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο 

δχν βαζηθνχο δείθηεο: ην θεθάιαην θίλεζεο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κείνλ βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο) θαη ηελ θαζαξή ζέζε (ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ κείνλ ζπλνιηθφ παζεηηθφ). 

- ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ην αλ ν αηηψλ 

έρεη επαξθή δηαζέζηκα θεθάιαηα γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ζπγθξίλνπλ ην θεθάιαην θίλεζεο κε 

ηα ηξία ζχλνια ινγαξηαζκψλ, γηα λα εληνπίζνπλ ηπρφλ ζεκαληηθέο ηάζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εηψλ θαη λα εμεηάζνπλ ηνπο ιφγνπο ηπρφλ κεηαβνιψλ, 

παξαδείγκαηνο ράξε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο απφ ζεηηθφ ζε 

αξλεηηθφ ή αλ ην θεθάιαην θίλεζεο γίλεηαη νινέλα θαη πην αξλεηηθφ. Απηφ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζηελ επίπησζε ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή ησλ δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ή ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο 

πξέπεη λα εθηηκνχλ αλ απηφ νθείιεηαη ζε βξαρππξφζεζκνπο παξάγνληεο ή αλ 

επεξεάδεη ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο·  

- ε θαζαξή ζέζε είλαη ζεκαληηθή έλδεημε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

αηηνχληνο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα εμνθιεί ηηο νθεηιέο ηνπ. Μηα επηρείξεζε 

πξέπεη λα έρεη ζεηηθή θαζαξή ζέζε, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο 

απνδεδεηγκέλεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο. Όηαλ ε θαζαξή ζέζε πεξηιακβάλεη 

ζεκαληηθά άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, φπσο ε ππεξαμία, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

πξέπεη λα εμεηάδνπλ αλ ηα ελ ιφγσ άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ έρνπλ πξαγκαηηθή 

αγνξαία αμία. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ θχθιν δσήο ηεο. Τπφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, 

κπνξεί λα απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή γηα κηα επηρείξεζε λα έρεη αξλεηηθή θαζαξή 

ζέζε, γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα εηαηξεία ηδξχεηαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία γηα 

ζθνπνχο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, νπφηε νη ππνρξεψζεηο κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε δάλεην απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ή απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα. Παξνκνίσο, νη λέεο επηρεηξήζεηο κπνξεί ζπρλά λα ζπλαιιάζζνληαη κε 

δεκία θαη κε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

ελψ αλαπηχζζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ή δεκηνπξγνχλ ηε βάζε ηεο πειαηείαο ηνπο, 

πξηλ αξρίζνπλ λα εηζπξάηηνπλ θέξδε απφ ηελ επέλδπζή ηνπο θαηά ηα επφκελα έηε. 

Τπφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε ελδερνκέλσο δελ απνηειεί 

ζεκαληηθή έλδεημε φηη ε επηρείξεζε δελ είλαη ηθαλή λα πιεξψζεη ηηο λφκηκεο 

νθεηιέο ηεο.  

 

Οη πην πξφζθαηνη πξνζσξηλνί ινγαξηαζκνί ή ινγαξηαζκνί δηαρείξηζεο, αλάκεζα ζηηο 

ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, ζα πξέπεη επίζεο λα 

επαλεμεηάδνληαη, γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππήξμαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηνπ αηηνχληνο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή 

θεξεγγπφηεηά ηνπ. 
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Όηαλ ππάξρνπλ αλεζπρίεο, ν αηηψλ κπνξεί λα ιάβεη νξηζκέλα κέηξα γηα λα βειηηψζεη ηελ 

θαζαξή ζέζε ηνπ. Παξαδείγκαηνο ράξε, κπνξεί λα αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα κε ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ. Γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε κπνξεί ζπρλά λα 

νθείιεηαη ζε ζπλαιιαγέο θαη ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ νκίινπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη 

ππνρξεψζεηο κπνξεί ζπρλά λα θαιχπηνληαη κε εγγχεζε απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία (ή άιιε 

εηαηξεία ηνπ νκίινπ).  

 

2.III.3. Υξεκαηνδφηεζε κε δάλεην απφ άιιν πξφζσπν ή ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ 

Δάλ ν αηηψλ ρξεκαηνδνηείηαη κε δάλεην απφ άιιν πξφζσπν ή ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ επίζεο λα απαηηήζνπλ αληίγξαθν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ αηηνχληνο θαη ηελ ηξαπεδηθή επηζηνιή δηεπθφιπλζεο ή ηζνδχλακν 

έγγξαθν. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ζπγθξίλνπλ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη/ή ην 

έγγξαθν ηνπ δαλείνπ κε ηελ ηειεπηαία ηακεηαθή ξνή, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηηο πξνβιέςεηο 

θέξδνπο θαη δεκίαο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ν αηηψλ ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ νξίνπ ηεο 

εγθεθξηκέλεο δηεπθφιπλζεο ππεξαλάιεςεο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε θαηά ηνλ ρξφλν 

ηεο εθπιήξσζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο, πξέπεη λα δηεξεπλψληαη νη ιφγνη.    

Ωζηφζν, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, φπσο δέζκεπζε ηνπ 

δαλεηζηή ή ηελ ηξαπεδηθή επηζηνιή δηεπθφιπλζεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

δαλείνπ θαη ελδερφκελνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Οη ηεισλεηαθέο 

αξρέο πξέπεη λα ειέγρνπλ αλ ε ζέζε πνπ εγγξάθεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο είλαη ζχκθσλε κε 

ηε δέζκεπζε ή ηελ ηξαπεδηθή επηζηνιή δηεπθφιπλζεο. Δάλ ν αηηψλ είλαη αηνκηθή επηρείξεζε 

ή θνηλνπξαμία πξνζψπσλ θαη ηα πξνζσπηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζηήξημε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ιάβνπλ 

θαηάινγν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη λα βεβαησζνχλ φηη ν θαηάινγνο απηφο είλαη 

αμηφπηζηνο. 

Δλδέρεηαη λα δεηεζεί απφ ηε εηαηξεία λα παξέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα 

δάλεην, γηα παξάδεηγκα ην φλνκα ηνπ πηζησηή, ηνλ ζθνπφ ηεο δαλεηνδφηεζεο θαη ηνπο φξνπο 

ηνπ δαλείνπ. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ κε άιια 

νηθνλνκηθά έγγξαθα (π.ρ. ηζνινγηζκνχο, θαηάζηαζε θεξδψλ θαη δεκηψλ) πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

 

2.III.4. Δπηζηνιέο ππνζηήξημεο θαη εγγπήζεηο απφ κεηξηθέο εηαηξείεο (ή άιιεο εηαηξείεο 

ηνπ νκίινπ) 

Οη επηζηνιέο ππνζηήξημεο είλαη έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζπλήζσο απφ κεηξηθή εηαηξεία (ή 

άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ) πνπ αλαγλσξίδεη ηελ πξνζπάζεηα κηαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο λα 

εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηε. Οη επηζηνιέο ππνζηήξημεο παξέρνληαη φηαλ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

έρεη αξλεηηθή θαζαξή ζέζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ηεο άπνςεο ηεο δηνίθεζεο 

ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη επαξθείο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Η ηζρχο ησλ δειψζεσλ 

κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Αληηπξνζσπεχνπλ γξαπηή δήισζε 

πξνζέζεσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο, αιιά δελ είλαη 

θαη' αλάγθε λνκηθά δεζκεπηηθέο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδεδεηγκέλεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο κηαο ζπγαηξηθήο, 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε ζπγαηξηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε εγγχεζε ηεο κεηξηθήο 
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εηαηξείαο θαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

παξέρνπζαο ηε ζηήξημε κεηξηθήο εηαηξείαο, ψζηε λα βεβαησζνχλ φηη απηή έρεη ηα κέζα λα ην 

πξάμεη.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη επηζηνιέο ππνζηήξημεο ζπλήζσο δελ απνηεινχλ λνκηθά δεζκεπηηθέο 

ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ζπληζηνχλ λνκηθά εθηειεζηή εγγχεζε. Όηαλ ν 

αηηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε κηαο κεηξηθήο εηαηξείαο (ή άιιεο εηαηξείαο ηνπ 

νκίινπ), γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην θξηηήξην ηεο απνδεδεηγκέλεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη, θαηά πεξίπησζε, λα βεβαηψλνληαη φηη ε ζηήξημε παξέρεηαη κε 

λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκβαηηθή ζπκθσλία. Δάλ απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο σο απφδεημε 

ζηήξημεο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία (ή άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ), απηή ζα πξέπεη λα είλαη 

λνκηθά δεζκεπηηθή, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν γίλεηαη 

απνδεθηή, δηαθνξεηηθά δε κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο απηνχ 

ηνπ θξηηεξίνπ. Γηα λα απνηειεί λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκβαηηθή ζπκθσλία, πξέπεη λα πεξηέρεη 

αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ακεηάθιεηε θαη άλεπ φξσλ ηθαλνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζπγαηξηθήο. Δθφζνλ ππνγξαθεί, ζπληζηά λνκηθή επζχλε ηνπ ππνγξάθνληνο λα θαηαβάιεη 

ηπρφλ ηεισλεηαθέο νθεηιέο ηηο νπνίεο δελ έρεη πιεξψζεη ν αηηψλ.   

 

2.III.5. Αηηνχληεο εγθαηεζηεκέλνη ζηελ ΔΔ γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ 

Όηαλ ν αηηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ΔΔ γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ, δελ 

είλαη δπλαηφ λα δηελεξγεζνχλ δεκνζηνλνκηθνί έιεγρνη ηεο ίδηαο έθηαζεο κε απηνχο πνπ 

δηελεξγνχληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο επί κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα. Η 

έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αηηνχληνο απμάλεη ην 

επίπεδν θηλδχλνπ γηα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

26 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ε απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή ηνπο θεξεγγπφηεηα ζα 

θξηζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηπρφλ ελδηάκεζεο εθζέζεηο θαη ηελ ηειεπηαία 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηηο πξνβιέςεηο θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνπο δηεπζπληέο / εηαίξνπο / ηνλ ηδηνθηήηε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο.  

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη επίζεο λα επαγξππλνχλ φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ απφ 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζε εθθαζάξηζε γηα λα απνθχγνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαη έρνπλ ζπζηαζεί εθ λένπ κε δηαθνξεηηθή επσλπκία. Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ 

πιεξνθνξίεο φηη ηα πξφζσπα πνπ ειέγρνπλ ηνλ αηηνχληα είραλ πξνεγνπκέλσο ηνλ έιεγρν 

επηρείξεζεο ε νπνία εκπίπηεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη φηη ε λέα επηρείξεζε είλαη απφ θάζε 

άπνςε θαη σο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο ε ίδηα επηρείξεζε κε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ πξφζσπν 

ην νπνίν εθθαζαξίζηεθε, ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ακθηζβεηεζεί 

φηη ν αηηψλ βξίζθεηαη ζε επαξθψο θαιή νηθνλνκηθή ζέζε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην θξηηήξην ηεο 

απνδεδεηγκέλεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο.    

 

Απφ ηελ άιιε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ην γεγνλφο ηπρφλ 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αηηνχληνο γηα ιηγφηεξν απφ ηξία έηε σο απνηέιεζκα εηαηξηθήο 

αλαδηνξγάλσζεο, αιιά κε ηελ ίδηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπλ ην θξηηήξην απηφ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο 

εηαηξηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηνπο ινγαξηαζκνχο δηαρείξηζεο, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή 

νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά έγγξαθα ηεο πξνυπάξρνπζαο εηαηξείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη κεηαβιεζεί. 
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Σκήκα IV - Πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα 

2.IV.1. Γεληθά  

Σν άξζξν 39 ζηνηρείν δ) ηνπ ΔΣΚ νξίδεη έλα επηπιένλ θξηηήξην γηα ηελ άδεηα AEOC, ην 

νπνίν ζπλδέεηαη κε ηα πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα.  χκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ, ην θξηηήξην ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη, εάλ ηθαλνπνηείηαη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

 

 Ο αηηψλ ή ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο 

αληαπνθξίλεηαη ζε έλα απφ ηα αθφινπζα πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο: 

o απνδεδεηγκέλε πξαθηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζε ηεισλεηαθά 

ζέκαηα· 

o πξφηππν πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηεισλεηαθά ζέκαηα εγθεθξηκέλν απφ επξσπατθφ 

νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο.  

 

 Ο αηηψλ ή ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο έρεη 

νινθιεξψζεη επηηπρψο εθπαίδεπζε πνπ θαιχπηεη ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζπλάδεη 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: 

o ηεισλεηαθή αξρή ελφο θξάηνπο κέινπο· 

o εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλαγλσξηζκέλν σο πξνο ηελ παξνρή παξφκνησλ 

πηζηνπνηήζεσλ, απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή απφ νξγαληζκφ θξάηνπο κέινπο 

ππεχζπλν γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο·  

o επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή έλσζε αλαγλσξηζκέλε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο 

ελφο θξάηνπο κέινπο ή δηαπηζηεπκέλε ζηελ Έλσζε γηα ηελ παξνρή παξφκνησλ 

πηζηνπνηήζεσλ.  

 

Σν θξηηήξην ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη, εάλ ν αηηψλ ρξεζηκνπνηεί ζπκβεβιεκέλν πξφζσπν πνπ 

είλαη AEOC.  

 

Όιεο νη επηκέξνπο δπλαηφηεηεο επίδεημεο ζπκκφξθσζεο κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν 

πξνυπνζέζεηο (πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ) είλαη εμίζνπ 

επαξθείο, κε ην δηθαίσκα επηινγήο λα αλήθεη ζηνλ αηηνχληα· πξέπεη σζηφζν λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην βαζκφ θαη ην εχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηηνχληνο ζηηο ηεισλεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ξφιν ηνπ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη ηε 

δηαδηθαζία επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο ηνπ αηηνχληνο.  

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ 

αηηνχληνο κπνξεί λα είλαη ππάιιειφο ηνπ ή ζπκβεβιεκέλν πξφζσπν.  Ο αηηψλ πξέπεη λα 

απνδείμεη φηη ην ζπκβεβιεκέλν πξφζσπν είλαη φλησο ν ππεχζπλνο γηα ηα ηεισλεηαθά ηνπ 

ζέκαηα.  
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2.IV.2. Πξαθηηθά θξηηήξηα 

 

2.IV.2.1. Απνδεδεηγκέλε πξαθηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζε ηεισλεηαθά 

ζέκαηα 

Πεδίν εθαξκνγήο 

 

Με ηελ έλλνηα ησλ πξαθηηθψλ θξηηεξίσλ λνείηαη φηη ν αηηψλ ή ην πξφζσπν πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη εκπεηξία 

ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα. Η θαζαξά ζεσξεηηθή γλψζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο δελ αξθεί. 

Παξφια απηά, ε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα δελ αθνξά ην άκεζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, αιιά κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε επξχηεξν 

ρξνληθφ πιαίζην. Η ζρεηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί απφ ηελ ΣΑΔ.  

 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο ησλ ηξηψλ εηψλ ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε θαη ν ξφινο ηνπ 

αηηνχληνο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, φπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 1.II.4. ησλ αλά ρείξαο 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ, γηα παξάδεηγκα: 

  

 Έλαο εμαγσγέαο/θαηαζθεπαζηήο, φπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην 1.II.4. ζηνηρεία β)/α) ησλ 

αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ, κπνξεί λα απνδείμεη ηα ηξία έηε πξαθηηθήο 

εκπεηξίαο εθφζνλ είλαη θάηνρνο άδεηαο γηα εγγξαθή ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ 

δηαζαθηζηή κε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο εμαγσγήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

εηψλ ή εθφζνλ εθηειεί ην ξφιν ηνπ «εμαγσγέα» ζε θαλνληθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο 

εμαγσγήο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

 

 Έλαο εθηεισληζηήο, φπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην 1.II.4. ζηνηρείν ε) ησλ αλά ρείξαο 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ κπνξεί λα απνδείμεη ηα ηξία έηε εκπεηξίαο εάλ έρεη άδεηα γηα 

ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) ή εξγάδεηαη κε ζχκβαζε ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. 

 

 Έλαο κεηαθνξέαο, φπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην 1.II.4. ζηνηρείν ζη) ησλ αλά ρείξαο 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ κπνξεί λα απνδείμεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία εθφζνλ είλαη 

θάηνρνο άδεηαο γηα απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο ηεισλεηαθήο 

δηακεηαθφκηζεο ή εγθεθξηκέλνο απνζηνιέαο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε TIR ηα ηειεπηαία 

ηξία ρξφληα ή έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε θαη έρεη εθδψζεη παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαζψο θαη 

ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

 

Δπαιήζεπζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επαιήζεπζε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ ζπλδέεηαη κφλν κε ηε 

δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Παξαβάζεηο ή παξεθθιίζεηο ζπκκφξθσζεο δελ 

επεξεάδνπλ ηελ ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πξέπεη φκσο λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ 

εμεηάδεηαη ε εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη 

ηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο θαη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία 2.I.1. θαη 2.I.2. ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ.  
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α) Αηηψλ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ηξηεηνχο απνδεδεηγκέλεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα είλαη ν ίδηνο ν αηηψλ κε 

ηε κνξθή λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ, κπνξεί λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ελ 

ιφγσ πξνυπφζεζε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ ελαιιαθηηθά ζηνηρεία: 

 

 Η άζθεζε ηεισλεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. εηζαγσγή/εμαγσγή/δηακεηαθφκηζε) ή 

δηεθπεξαίσζε ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ εηψλ εκπεηξίαο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα, ε ΣΑΔ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνλ ηχπν ηεο αζθεζείζαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. 

κφληκε ή επνρηαθή, ιίγεο δηαζαθήζεηο αιιά κεγάιεο αμίαο). Απφδεημε επίζεο 

απνηειεί θαη ε παξνπζία ηνπ αξηζκνχ EORI ηνπ αηηνχληνο ζηηο ζέζεηο 2, 8, 14 ή 50 

ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ ή ε πιεξσκή ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη/ή ε 

εγγχεζε πνπ εμαζθαιίδεηαη γηα ηηο ηεισλεηαθέο απαηηήζεηο.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

παξνπζία απιψο ηνπ αηηνχληνο ζε κία απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζέζεηο ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαζαθήζεσλ δε ζπλεπάγεηαη φηη ζπκκεηέρεη άκεζα ζηε δηεθπεξαίσζε ηεισλεηαθψλ 

δηαηππψζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα 

γλσξίδνπλ εάλ νη ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο δηεθπεξαηψλνληαη απεπζείαο απφ ηνλ 

αηηνχληα (ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο) ή απφ ηξίηνπο (π.ρ. εθηεισληζηέο). Δάλ ηζρχεη 

ην ηειεπηαίν, ν αηηψλ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο ηεο νξζήο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ.  Με άιια ιφγηα, εάλ ε δηαρείξηζε 

ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ / νη ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηξίηνπο ζε 

πεξηζηαζηαθή βάζε θαη, ζπλεπψο, δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ζπκβεβιεκέλνπ πξνζψπνπ, ην θξηηήξην κπνξεί λα πιεξνχηαη απφ ηνλ αηηνχληα, εάλ 

δηαζέηεη εζσηεξηθή νξγάλσζε ε νπνία επηηξέπεη ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαρείξηζεο ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ / ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηξίηνπο. 

 Η θαηνρή ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΣΚ θαη ηε ζρεηηθή 

ΚΔΠ/ΔΠ ή, κέρξη λα ηζρχζνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ΓΔΣΚ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε θαη 

ζρεηηθά κε ηηο ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη.    

 Η άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ εθηεισληζηή γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε πνπ 

απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ θαη φισλ ησλ άιισλ απαξαίηεησλ 

εγγξάθσλ· απνδεηθηηθά ζηνηρεία πιεξσκψλ θαη εγγπήζεσλ γηα ηεισλεηαθέο 

απαηηήζεηο, παξνπζία ηνπ αξηζκνχ EORI ζηε ζέζε 14 ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαζαθήζεσλ.  

 Η νξγάλσζε ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζην δηεζλέο εκπφξην γηα ινγαξηαζκφ 

εμαγσγέα, εηζαγσγέα ή άιινπ πξνζψπνπ, ε απφθηεζε, ν έιεγρνο θαη ε πξνεηνηκαζία 

ησλ εγγξάθσλ ψζηε λα πιεξνχλ ηηο ηεισλεηαθέο απαηηήζεηο θαη/ή ε δξαζηεξηφηεηα 

σο κεηαθνξέα θαη ε έθδνζε ησλ δηθψλ ηνπ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο κπνξεί λα ειεγρζεί 

π.ρ. κέζσ ηεο ζαιάζζηαο ή αεξνπνξηθήο θνξησηηθήο. 

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο 

γηα ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα θαη γηα ηελ ππνβιεζείζα δήισζε κε 

βάζε ηελ ηξάπεδα δεδνκέλσλ ηνπο θαη ηα ειεθηξνληθά ηνπο ζπζηήκαηα.  

 

Άιιν ζηνηρείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε νη ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη ην 

επίζεκν έγγξαθν ηνπ αηηνχληνο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ζαθψο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 
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δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ γεληθφ ζθνπφ ηεο εηαηξείαο ηνπ αηηνχληνο (π.ρ. φπνπ απαηηείηαη, 

απφζπαζκα ηνπ επίζεκνπ κεηξψνπ). 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ έρεη ζπζηαζεί πξηλ απφ ιηγφηεξν απφ ηξία έηε σο απνηέιεζκα 

εηαηξηθήο αλαδηνξγάλσζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηεισλεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαλ απφ ηελ πξνυπάξρνπζα εηαηξεία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απηέο δελ έρνπλ κεηαβιεζεί. 

 

 

β) Πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο. 

 

αα) ν ππάιιεινο ηνπ αηηνχληνο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα 

 

Σν θξηηήξην πιεξνχηαη επίζεο θαη απφ ηνλ(ηνπο) ππάιιειν(-νπο) ηνπ αηηνχληνο πνπ 

είλαη ππεχζπλνο(-νη) γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα. Ο ππάιιεινο είλαη ην πξφζσπν πνπ 

θαιχπηεη ηελ(ηηο) ζέζε(-εηο) πνπ δεκηνπξγείηαη(-νχληαη) κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αηηνχληνο 

(νη ζέζεηο απηέο νξίδνληαη π.ρ. απφ ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ηε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε, 

ηε δηάξζξσζε ηκεκάησλ, ηηο νδεγίεο εξγαζίαο ή άιια νξγαλσηηθά κέηξα) γηα πξφζσπν 

«ππεχζπλν» γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν 

γηα ην γξαθείν εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ή ππάιιεινο ηνπ γξαθείνπ δηαρείξηζεο ηεισλεηαθψλ 

ζεκάησλ. 

 

Πεδίν εθαξκνγήο 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε είλαη 

ν ππάιιεινο ηνπ αηηνχληνο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα, ζα πξέπεη λα 

πθίζηαηαη ππαιιειηθή ζρέζε ε νπνία λα δεκηνπξγεί λνκηθφ δεζκφ κεηαμχ εξγνδφηε 

(αηηνχληνο) θαη ππαιιήινπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ν ππάιιεινο εθηειεί, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

εξγνδφηε, εξγαζία ή ππεξεζίεο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη 

επ’ ακνηβή. Λφγσ ηεο ζρέζεο απηήο, ν ππάιιεινο δελ ελεξγεί σο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο 

(άκεζα ή έκκεζα) ηνπ αηηνχληνο (π.ρ. νη ζέζεηο  2 θαη 14 ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο 

εμαγσγήο πεξηέρνπλ κφλν ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ αηηνχληνο/εμαγσγέα). Ωο εθ ηνχηνπ, ν αηηψλ 

παξακέλεη ππεχζπλνο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηθή επζχλε, αιιά θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξμνπλ παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ.  

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ αηηνχληνο, ππεχζπλνη 

γηα ηηο ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ απφ έλαο ππάιιεινη. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, φινη νη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε.  

 

Δάλ θάπνηνο άιινο ππάιιεινο θαηαζηεί ππεχζπλνο γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ ΣΑΔ ε νπνία κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ 

πξαγκαηηθή αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο λέαο θαηάζηαζεο κε βάζε ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο 

(π.ρ. ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελαιιαγή θαζεθφλησλ 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα ηεο εηαηξείαο).   

 

Δπαιήζεπζε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ: 

 

Δάλ ν ππάιιεινο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο εξγάδεηαη γηα 

ηνλ αηηνχληα γηα ιηγφηεξν απφ ηξία έηε, ν ππάιιεινο κπνξεί λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζή 

ηνπ κε ην θξηηήξην πξνζθνκίδνληαο απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνεγνχκελεο εξγαζηαθήο 
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εκπεηξίαο ζε ζρεηηθά δεηήκαηα ζε άιιε εηαηξεία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο γίλεηαη κέζσ πξνζθφκηζεο ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο άιιεο εηαηξείαο, κέζσ δήισζεο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ζαθψο ην θαζεζηψο εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ ζε απηήλ ηελ πξνεγνχκελε 

εηαηξεία ή κε άιια απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν ππάιιεινο θαη ηα 

νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη ΜΜΔ, 

ηδίσο πνιχ κηθξή ή κηθξή επηρείξεζε (π.ρ. νηθνγελεηαθή επηρείξεζε), κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθή δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή ρσξίο πξαγκαηηθή δηάθξηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ξφισλ ή ζέζεσλ εξγαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε επίζεκε δήισζε ηνπ αηηνχληνο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί επαξθήο. 

 

ββ) Πξφζσπν εθηφο ηεο επηρείξεζεο ηνπ αηηνχληνο 

 

Σν θξηηήξην κπνξεί λα πιεξνχηαη απφ πξφζσπν εθηφο ηεο επηρείξεζεο ηνπ αηηνχληνο 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε/δηεθπεξαίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ αλαηίζεηαη 

ζε ηξίηνπο.  

 

Πεδίν εθαξκνγήο 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αηηψλ εθπξνζσπείηαη άκεζα (ζην φλνκά ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ) ή έκκεζα (γηα ινγαξηαζκφ ηνπ) απφ ηξίην κέξνο φζνλ αθνξά ηηο ηεισλεηαθέο 

δηαηππψζεηο (π.ρ. ν αηηψλ αλαζέηεη ηηο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο ζε εθηεισληζηή ή 

δηακεηαθνξέα). 

Σν θξηηήξην δε κπνξεί λα πιεξνχηαη κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ πξνζψπσλ ζηα νπνία ν αηηψλ έρεη 

αλαζέζεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ησλ ηεισλεηαθψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηψλ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, πάληνηε ππάξρεη ζχκβαζε επ’ ακνηβή, ε νπνία νξίδεη ηηο εξγαζίεο ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα παξέρεη ην ζπκβεβιεκέλν πξφζσπν. Η ζχκβαζε απηή ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη ζρέδην φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη εμαξρήο σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα εμσηεξηθήο 

αλάζεζεο. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζπρλά νη ΜΜΔ, γηα νηθνλνκηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο, αλαζέηνπλ 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ νξηζκέλν βαζκφ 

ηερληθήο γλψζεο ηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα επηηχρεη ν αηηψλ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα 

εμσηεξηθήο αλάζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξαθάησ:  

 

Δθηεισληζηέο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ. Η 

πνιππινθφηεηα θαη δηαξθήο εμέιημε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο αλαγθάδνπλ ηηο εηαηξείεο 

λα ζηξαθνχλ ζε εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο. Απηή ε επηινγή ελδέρεηαη λα είλαη πην 

απνδνηηθή νηθνλνκηθά ζε ζρέζε κε ηηο εζσηεξηθέο εξγαζίεο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θιίκαθαο, 

εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηερλνινγίαο, θαη ιφγσ ησλ θηλήηξσλ πνπ παξέρεη ν αληαγσληζκφο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα.  

Γηεζλείο δηακεηαθνξείο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεισλεηαθψλ θαη 

εθνδηαζηηθψλ δηαηππψζεσλ. Ο δηακεηαθνξέαο δελ δηαθηλεί ηα εκπνξεχκαηα, αιιά ιεηηνπξγεί 

σο εκπεηξνγλψκνλαο ζην εθνδηαζηηθφ δίθηπν. Ο δηακεηαθνξέαο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε 

κεηαθνξείο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη έρεη πξφζζεηε εκπεηξία ζηελ 
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πξνεηνηκαζία θαη επεμεξγαζία ηεισλεηαθψλ θαη άιισλ εγγξάθσλ θαη ζηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηεζλείο απνζηνιέο. 

 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζηξαηεγηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ζπκβεβιεκέλα άηνκα, ν αηηψλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε γλψζε θαη νη 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο δηαηεξνχληαη θαζ’ φιε ηελ 

πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο. Σν άηνκν πνπ πιεξνί ην θξηηήξην θαη ν αηηψλ δελ κπνξνχλ λα 

απνζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη ηα 

θξηηήξηα πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ 

ηδηφηεηα AEO. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη ζπλεπψο λα γλσξίδεη φηη είλαη δπλαηφλ λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηηο «δξαζηεξηφηεηεο», φρη φκσο ηελ επζχλε.  Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

παξαπάλσ, ε ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα 

φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ άιισλ θξηηεξίσλ, θαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε αλαζηνιή ή 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο.   

 

Ωο πξνο απηφ, φηαλ ν αηηψλ αλαζέηεη ηε δηαρείξηζε/δηεθπεξαίσζε ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ ζε 

ζπκβεβιεκέλν άηνκν, ε ζχκβαζε ή ε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ 

αηηνχληνο θαη ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ αηφκνπ πξέπεη λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ 

αξρψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθελίδεηαη ε ηδηφηεηα θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ 

ζπκβεβιεκέλνπ πξνζψπνπ θαη θαη’ επέθηαζε λα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην 

θξηηήξην. 

 

Δπαιήζεπζε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ: 

 

Δάλ νη ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαηίζεληαη ζε ηξίην ζπκβεβιεκέλν κέξνο, ε ΣΑΔ πξέπεη 

λα ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνυπφζεζε κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:   

 

1) Δπαιεζεχνληαο φηη ν αηηψλ έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ην ζπκβεβιεκέλν πξφζσπν γηα 

παξαπάλσ απφ ηξία ρξφληα. Γηα λα απνδεηρζεί απηφ, ε ΣΑΔ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ χπαξμε 

ζχκβαζεο, εληνιήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ 

ζπκβεβιεκέλνπ αηφκνπ, ζηελ νπνία λα απνηππψλνληαη ζαθψο νη εξγαζίεο θαη νη 

αξκνδηφηεηεο πνπ εθηειεί ην ζπκβεβιεκέλν άηνκν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αηηνχληνο (ε 

ζχκβαζε ή ε εληνιή είλαη ηα αληίγξαθα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν αηηψλ) ή  

 

2) ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλεξγαζία έρεη δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ, επαιεζεχνληαο 

θαηά πφζνλ ην ζπκβεβιεκέλν πξφζσπν έρεη άδεηα γηα ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο, θαηά 

πεξίπησζε, θαη/ή έρεη δηεθπεξαηψζεη ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε.  

 

Όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ε πξνυπφζεζε ησλ 

«πξαθηηθψλ θξηηεξίσλ επάξθεηαο» ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη εάλ ην ζπκβεβιεκέλν πξφζσπν 

είλαη AEOC. 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο, αξθεί λα πιεξνί ην 

θξηηήξην είηε ν αηηψλ, είηε ν ππάιιεινο ηνπ αηηνχληνο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηεισλεηαθά 

ζέκαηα, είηε ην ζπκβεβιεκέλν πξφζσπν. Δάλ ν αηηψλ αλαζέζεη ηηο ηεισλεηαθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπκβεβιεκέλα πξφζσπα, πξέπεη φια ηα πξφζσπα 

λα πιεξνχλ ην θξηηήξην.   

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δηαζέηεη εζσηεξηθφ γξαθείν ή ηκήκα 

πνπ αζρνιείηαη κε ηεισλεηαθά ζέκαηα θαη ην νπνίν επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο ηεισλεηαθέο 
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δηαηππψζεηο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε ηξίηνπο, ην θξηηήξην κπνξεί λα πιεξνχηαη απφ ηνλ 

αηηνχληα.  

 

2.IV.2.2. Πξφηππν πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηεισλεηαθά ζέκαηα εγθεθξηκέλν απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αξκφδηνο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο δελ έρεη αθφκα 

αλαπηχμεη πξφηππα ζρεηηθά κε «ηεισλεηαθά ζέκαηα».   

 

2.IV.3. Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα 

 

Πεδίν εθαξκνγήο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ην θξηηήξην ζεσξείηαη 

φηη πιεξνχηαη εθφζνλ ν αηηψλ ή ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα 

ηνπ αηηνχληνο έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο εθπαίδεπζε πνπ θαιχπηεη ηελ ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία, ζπλάδεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ηεισλεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο:  

i) ηεισλεηαθή αξρή ελφο θξάηνπο κέινπο· 

ii) εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλαγλσξηζκέλν, σο πξνο ηελ παξνρή παξφκνησλ πηζηνπνηήζεσλ, 

απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή απφ νξγαληζκφ θξάηνπο κέινπο ππεχζπλν γηα ζέκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο· 

iii) επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή έλσζε αλαγλσξηζκέλε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ελφο 

θξάηνπο κέινπο ή δηαπηζηεπκέλε ζηελ Έλσζε γηα ηελ παξνρή παξφκνησλ 

πηζηνπνηήζεσλ. 

 

Δπαιήζεπζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

 

Γεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα, φπσο ηα παλεπηζηήκηα, νη ηεισλεηαθέο ζρνιέο, άιιεο εηδηθέο 

ζρνιέο ή επαγγεικαηηθέο ελψζεηο πνπ παξέρνπλ δηάθνξα καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο / δηαπίζηεπζεο / θαηαρψξηζεο ζην 

κεηξψν γηα ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (π.ρ. ην επάγγεικα ηνπ εθηεισληζηή).  

 

Ο νξγαληζκφο θαηάξηηζεο πξέπεη λα πηζηνπνηεί ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ 

απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 

Ο αηηψλ ή ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο θαη είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλα ή πηζηνπνηεκέλα ή έρνπλ άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηεισλεηαθά ζέκαηα (π.ρ. εθηεισληζηέο ή δηακεηαθνξείο) 

κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αληίζηνηρε απφδεημε πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχλ ην θξηηήξην 

επηηπρνχο νινθιήξσζεο θαηάξηηζεο πνπ θαιχπηεη ηεισλεηαθά ζέκαηα. 

 

Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ έλα πξφζσπν ζηελ εηαηξεία, ην νπνίν έρεη ηε λνκηθή εμνπζία λα 

εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία, λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηεισλεηαθά 

ζέκαηα (π.ρ. πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αηηνχζα εηαηξεία παξνρήο εθηεισληζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο ν πξφεδξνο ή κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πέξαζε επηηπρψο ηηο 
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εμεηάζεηο ηνπ εθηεισληζηή). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κέζσ απηνχ ηνπ πξνζψπνπ.  

 

Δμάιινπ, είλαη επίζεο δπλαηφλ ηα θξάηε κέιε λα κελ έρνπλ πξνγξάκκαηα δηαπίζηεπζεο ή 

επαγγεικαηηθά κεηξψα, αιιά λα έρνπλ εηδηθή θαηάξηηζε γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα (π.ρ. 

εθπαίδεπζε ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζπκβάζεηο κε δεκφζηνπο θνξείο πνπ 

παξέρνπλ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο). Ο ελ ιφγσ ηχπνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο σο επαξθήο γηα ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ 

πιαίζην. Σα θξάηε κέιε ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ παξφκνηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο.  

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ή νη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ ζεκεία 

ii) θαη iii) θαη επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

πξνυπφζεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ην ηεισλεηαθφ 

πιαίζην ηθαλνηήησλ ηεο ΔΔ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν ηεο TAXUD: 

 

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm 

 

Σν εξγαιείν απηφ ζηεξίδεηαη ζε δέζκε βαζηθψλ αμηψλ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη 

θάζε ζπλαιιαζζφκελνο ή άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη αιιειεπηδξά κε ηηο 

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ηεο ΔΔ. 

 

 

Σκήκα V- Καηάιιειεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο  

2.V.1. Γεληθά 

χκθσλα κε ην άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ ΔΣΚ έλαο ΑΔΟ εγθεθξηκέλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ πξνζηαζία πξέπεη λα αθνινπζεί θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία, νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη εάλ ν αηηψλ απνδείμεη φηη εθαξκφδεη 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

κεηαμχ άιισλ ζηνπο ηνκείο ηεο πιηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ησλ ειέγρσλ πξφζβαζεο, ησλ 

πιηθνηερληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ εκπνξεπκάησλ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ηνπ.  Σν άξζξν 28 ηεο ΔΠ 

ηνπ ΔΣΚ πξνζδηνξίδεη πεξαηηέξσ ηηο απαηηήζεηο. Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ην θξηηήξην 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηζρχεη κφλν γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ππνβάιινπλ αίηεζε γηα άδεηα AEOS. 

 

πγρξφλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε φηη ε εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο δηεμάγεηαη γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηεισλεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηηνχληνο. Γηα παξάδεηγκα, ε απνζήθε ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη 

εκπνξεχκαηα, ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθή επηηήξεζε, αιιά πξφθεηηαη λα 

εμαρζνχλ (θαη επνκέλσο λα εηζαρζνχλ ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα) πξέπεη λα είλαη 

αζθαιήο. Αληηζέησο, ε απνζήθε ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη κφλν εκπνξεχκαηα πνπ 

πξφθεηηαη λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη λα πσιεζνχλ εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο κπνξεί λα κελ είλαη ζεκαληηθή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. πλεπψο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εηνηκαζίαο ηεο αίηεζήο ηνπο, νη θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο.  

Μφλν φηαλ, ιφγσ κεγάινπ αξηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ, ε ζρεηηθή πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο δελ επαξθεί γηα λα εμεηαζηνχλ φιεο νη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά ε ηεισλεηαθή 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm
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αξρή είλαη βέβαηε φηη ν αηηψλ ηεξεί θνηλά εηαηξηθά πξφηππα αζθάιεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ε ΣΑΔ κπνξεί λα απνθαζίζεη λα εμεηάζεη έλα 

κφλν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ. Η απφθαζε απηή κπνξεί λα 

επαλεμεηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο. πλεπψο, εγθαηαζηάζεηο 

πνπ δελ δέρζεθαλ αξρηθά επίζθεςε κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ ζην ζρέδην παξαθνινχζεζεο.  

 

Καζψο θάζε εηαηξεία έρεη δηαθνξεηηθή δνκή θαη δηθφ ηεο επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ηα κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πνπ εθαξκφδνπλ νη αηηνχληεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. θνπφο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο δελ είλαη λα παξάζρεη 

έλαλ εμαληιεηηθφ θαηάινγν φισλ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ νη αηηνχληεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ΑΔΟ, αιιά λα παξάζρεη θαζνδήγεζε ψζηε λα είλαη θαηαλνεηή ε 

έλλνηα ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο AEO. Παξαδείγκαηα πηζαλψλ ιχζεσλ γηα κέηξα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ SAQ 

θαη ην ζρεηηθφ ηκήκα ηνπ παξαξηήκαηνο 2 ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ.  

 

Σα πξφηππα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ αηηνχληνο ζεσξνχληαη ελδεδεηγκέλα κφλν ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επαιεζεχζνπλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

παξαηίζεληαη ζην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ θαη λα ηηο ζεσξήζνπλ 

εθπιεξσκέλεο. Ωζηφζν, ζην πιαίζην εμαθξίβσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην άξζξν 28 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) έσο γ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ειιείςεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε κία 

πξνυπφζεζε κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κέζσ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζην 

πιαίζην κηαο άιιεο πξνυπφζεζεο. Πάληνηε ζα πξέπεη λα έρεη θαλείο θαηά λνπ ηε ζεκαζία θαη 

ηνλ ζηφρν ηεο δηάηαμεο, δειαδή ηελ χπαξμε ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ ειέγρνπ γηα ηε κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ ζε απνδεθηφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηνπο 

ειέγρνπο ηζηνξηθνχ πνπ δηελεξγνχληαη γηα ην πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ. Ωζηφζν, ν αηηψλ 

αλαγλσξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά απηφλ ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο ζέζπηζεο 

θαηάιιεισλ ειέγρσλ πξφζβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ην πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ 

δελ έρεη πξφζβαζε ρσξίο επηηήξεζε ζε εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη/εηζέξρνληαη ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ή ζε επαίζζεηνπο απφ άπνςε αζθάιεηαο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα, ζα πξέπεη επίζεο λα απνηππψλεηαη φηη ε θαιή γλψζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηεο έλλνηαο AEO απφ ηνλ αηηνχληα θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ κπνξεί λα απνηξέςεη ήζζνλνο 

ζεκαζίαο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζε έιιεηςε θπζηθψλ ειέγρσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

θαιχηεξα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο κπνξεί λα απνηχρνπλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 

γλψζε απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ. 

 

Δλψ νξηζκέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην κέξνο 2 «Κξηηήξηα AEO» ησλ αλά 

ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

εγγξάθσλ ή επί ηφπνπ, ην θξηηήξην ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξέπεη πάληα λα 

πεξηιακβάλεη θπζηθνχο ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηνχληα. 

 

Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή θιηκαθσηήο πξνζέγγηζεο αλαιφγσο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

ελέρνπλ νη δηαθνξεηηθνί ηνκείο (αξρή ζηαδηαθνχ ειέγρνπ – onion peeling principle). 

 

 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο 

ΔΠ ηνπ ΔΣΚ:  

 

 Δάλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, εθδνζέληνο 

βάζεη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, δηεζλνχο πξνηχπνπ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο 
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ή επξσπατθνχ πξνηχπνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο, ηα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ θψδηθα.   

 

Σα θξηηήξηα ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη ζηνλ βαζκφ πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα θξηηήξηα 

έθδνζεο ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ηαπηφζεκα ή ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ θψδηθα.  

 

  

Σα θξηηήξηα ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο 

πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, εθδνζέληνο απφ ηξίηε ρψξα κε ηελ νπνία ε 

Έλσζε έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθνχ.   

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

πεξηιακβάλνληαη ζην κέξνο 6 ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ.   

  

 Δάλ ν αηηψλ είλαη εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν ή γλσζηφο απνζηνιέαο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 300/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
10

 θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1998 ηεο Δπηηξνπήο
11

, ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο πξάμεηο 

γηα ηηο νπνίεο ν αηηψλ απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή 

ηνπ γλσζηνχ απνζηνιέα, ζηνλ βαζκφ πνπ ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή ηνπ γλσζηνχ απνζηνιέα είλαη ηαπηφζεκα ή 

ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ θψδηθα. 

 

2.V.2. Αζθάιεηα θηηξίσλ 

Γηα ηελ πξφιεςε ιαζξνρεηξίαο ζηα εκπνξεχκαηα, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ, ν αηηψλ εμαζθαιίδεη φηη «ηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άδεηα AEOS παξέρνπλ πξνζηαζία απφ παξάλνκεο 

δηεηζδχζεηο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ απνηξέπνπλ ηελ παξάλνκε είζνδν». 

 

ηφρνο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ είλαη ε απνηξνπή παξάλνκεο 

εηζφδνπ, θαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ πεξηκεηξηθνχ θξάθηε/θηηξίνπ, επηηξέπνπλ:  

- ηελ θαζπζηέξεζε θαη απνηξνπή ηνπ εηζβνιέα (δει. πιέγκαηα, θψδηθεο, εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά παξάζπξα, πχιεο θαη θξάθηεο αζθαιηζκέλνη κε θιεηδαξηέο)· 

- ηαρεία αλίρλεπζε ηνπ εηζβνιέα (δει. παξαθνινχζεζε ηελ πξφζβαζεο ή κέηξα 

ειέγρνπ, φπσο εζσηεξηθά/εμσηεξηθά αληηθιεπηηθά ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ ή CCTV 

(ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο TV)· 

- άκεζε αληίδξαζε έλαληη ηνπ εηζβνιέα (δει. ζχζηεκα ηειεκεηάδνζεο ζε δηαρεηξηζηή ή 

ζε εηαηξεία αζθάιεηαο ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ). 

                                                 
10

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 300/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 

2008 , γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ ζην πεδίν ηεο αζθάιεηαο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2320/2002 (ΔΔ L 97 ηεο 9.4.2008, ζ. 72).  

11
 Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/1998 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ κέηξσλ 

εθαξκνγήο ησλ θνηλψλ βαζηθψλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ  
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Απηφ ην επηκέξνπο θξηηήξην πξέπεη πάληνηε λα απνηππψλεηαη ζην πιαίζην ησλ ειέγρσλ 

πξφζβαζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Πξάγκαηη, ηα κέηξα αζθάιεηαο πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη σο ζχλνιν: εάλ νη αηηνχληεο επηζπκνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο 

(εκπνξεχκαηα, δεδνκέλα, θηίξηα), δελ κπνξνχλ λα δηαρσξίδνπλ πιήξσο ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ θηηξίσλ θαη ηελ πξφζβαζε απφ ηα κέηξα αζθάιεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

 

Δπηπιένλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ, ηφζν νη αηηνχληεο φζν θαη νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ιακβάλνπλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηνπνζεζίαο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα εγθαηάζηαζε απνηειείηαη κφλν απφ έλα θηίξην ην νπνίν απνηειεί 

ηαπηφρξνλα θαη εμσηεξηθφ ζχλνξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο· ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, 

ε εγθαηάζηαζε βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή επαξθψο αζθαιηζκέλε θαη ειεγρφκελε, φπσο 

ειεχζεξνο ιηκέλαο, βηνκεραληθή δψλε, εκπνξεπκαηηθφ πάξθν θ.ιπ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη ε ξάκπα θνξηνεθθφξησζεο γηα ηα εηζεξρφκελα ή εμεξρφκελα 

εκπνξεχκαηα είλαη κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο. 

 

Αθφκα θαη ε δηάηαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αλ, παξαδείγκαηνο ράξε, βξίζθνληαη ζε πεξηνρή 

κε πςειή εγθιεκαηηθφηεηα ή ζε πεξηνρή αλάπηπμεο νηθηζηηθψλ ππνδνκψλ, ζε κηθξή 

απφζηαζε ή ζπλδεδεκέλα ζε άιια θηίξηα, θνληά ζε δξφκνπο ή ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο) 

κπνξεί λα επεξεάδεη ηα αλαγθαία κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Η δηάηαμε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηνλ έιεγρν ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 28 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) «αζθάιεηα θηηξίσλ» θαη β) «έιεγρνη πξφζβαζεο» ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ. 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε απηνχ ηνπ επηκέξνπο 

θξηηεξίνπ κπνξεί λα είλαη, παξαδείγκαηνο ράξε, αλ ππάξρεη θξάθηεο  ζηε ξάρε ελφο πξαλνχο 

ή ζε αλάρσκα πνπ λα ην αλπςψλεη ή ζπλνξεχεη κε θξάθηε ή κε πδαηφξξεπκα πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε ζην θηίξην.  

 

Καηά ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ επηκέξνπο θξηηεξίνπ, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα ιακβάλεηαη 

δεφλησο ππφςε φηη θάζε αηηψλ πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ θηηξίσλ ηνπ θαη ηνλ 

έιεγρν πξφζβαζεο, σζηφζν θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηφ 

επηηπγράλεηαη ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΜΔ. Παξαδείγκαηνο 

ράξε, έλαο κεγάινο θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα δηαζέηεη πεξηκεηξηθφ ηνίρν/θξάθηε, θξνπξνχο 

αζθάιεηαο θαη θάκεξεο CCTV (ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο TV) θ.ιπ., ελψ γηα έλαλ 

εθηεισληζηή πνπ ιεηηνπξγεί ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο, αξθεί ε εγθαηάζηαζε 

θιεηδαξηψλ αζθάιεηαο ζηηο πφξηεο, ηα παξάζπξα θαη ηηο αξρεηνζήθεο.   

 

2.V.3. Καηάιιεινη έιεγρνη πξφζβαζεο 

Γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ πξφιεςε ηεο ιαζξνρεηξίαο ζε 

εκπνξεχκαηα, ν αηηψλ πξέπεη λα εθαξκφδεη «θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε 

πξφζβαζε ρσξίο άδεηα ζε γξαθεία, ρψξνπο παξάδνζεο/παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ, απνβάζξεο 

θφξησζεο, ρψξνπο θνξηίσλ θαη άιινπο ζρεηηθνχο ρψξνπο». 

 

Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα κέηξα εμσηεξηθήο αζθάιεηαο, φπσο 

θξάθηεο, πχιεο θαη θσηηζκφο, λα είλαη ππνρξεσηηθά (φηαλ ηα εκπνξεχκαηα είλαη 

απνζεθεπκέλα εθηφο ησλ θηηξίσλ, φηαλ νη ηνίρνη ησλ θηηξίσλ δε ζεσξνχληαη εμσηεξηθή 

πεξίκεηξνο ή φηαλ ε πξνζηαζία θαη ε πξφζβαζε ζηα θηίξηα δε δηαζθαιίδνληαη επαξθψο). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαηαζθεπή ελφο πιήξνπο 

εμσηεξηθνχ πεξηκεηξηθνχ ηνίρνπ λα κελ είλαη νχηε εθηθηή νχηε αλαγθαία. Απηφ ζα κπνξνχζε 

λα ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ κηζζψλεη κέξε ελφο βηνκεραληθνχ πάξθνπ ή  
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εκπνξεπκαηηθνχ πάξθνπ, δελ ππάξρνπλ εκπνξεχκαηα απνζεθεπκέλα ζε εμσηεξηθφ ρψξν θαη 

νη άιιεο απαηηήζεηο θπζηθήο αζθάιεηαο, φπσο ε αζθάιεηα θηηξίσλ θαη παξφκνηα κέηξα, είλαη 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Όιεο νη επαίζζεηεο απφ άπνςε αζθάιεηαο πεξηνρέο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 

πξφζβαζε ηξίησλ νη νπνίνη δελ έρνπλ άδεηα, αιιά θαη απφ ην ίδην ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αηηνχληνο ην νπνίν δελ έρεη αξκνδηφηεηα ή ηελ απαηηνχκελε εμνπζηνδφηεζε αζθάιεηαο γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο φρη κφλν 

ησλ κε εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ, αιιά θαη ησλ νρεκάησλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

 

Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη δεφλησο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπκβάλησλ 

αζθάιεηαο ζε πεξίπησζε παξάλνκεο πξφζβαζεο ή απφπεηξαο πξφζβαζεο ζηελ εγθαηάζηαζε 

(π.ρ. εηδνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο, ηνπ πξνζσπηθνχ εζσηεξηθήο αζθάιεηαο 

θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ). ε απηφ ην πιαίζην, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ 

λα γλσξίδνπκε φηη ε έλλνηα ηνπ ΑΔΟ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε 

ζπκβάλησλ. πλεπψο, είλαη αλαγθαίν λα αλαθέξεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θάζε παξάβαζε 

αζθάιεηαο, πξηλ απηή επηθέξεη νπζηαζηηθή επίπησζε ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο 

δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

CCTV, ην νπνίν κφλν θαηαγξάθεη, αιιά δελ παξαθνινπζείηαη. Μνινλφηη κπνξεί λα είλαη 

επαξθέο γηα άιινπο ζθνπνχο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη αξθεηφ γηα ηνπο θαηφρνπο AEOS. 

 

Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο απηνχ ηνπ επηκέξνπο θξηηεξίνπ, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΜΔ. Παξφιν πνπ νη ΜΜΔ νθείινπλ 

λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ίδηεο απαηηήζεηο φπσο θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο (LSE) φζνλ αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξφζβαζεο, νη θαηάιιειεο ιχζεηο γηα ηνπο ειέγρνπο 

πξφζβαζεο ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα:   

- σο επί ην πιείζηνλ, νη κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο δε δηαζέηνπλ επαξθείο 

πφξνπο γηα λα αλαζέζνπλ απνθιεηζηηθά ζε ππαιιήινπο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ εγθαηάζηαζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κηα θιεηζηή πεξίθξαμε 

εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κπνξεί λα επηηξέςεη ηνλ απνκαθξπζκέλν 

έιεγρν πξφζβαζεο ζηελ εγθαηάζηαζε· 

- κηα νδεγία πνπ λα ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζε λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλεο νη ζχξεο 

ζηνπο ρψξνπο θφξησζεο θαη νη πφξηεο λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε θψδσλα γηα ηνπο 

νδεγνχο πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ρψξν θφξησζεο κπνξεί λα 

παξεκπνδίζεη ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο θνξηίσλ· 

- παξφιν πνπ νη κεγάιεο εηαηξείεο πξέπεη λα εθδίδνπλ ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 

επηζθέπηεο εηηθέηεο αλαγλψξηζεο, απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα αλαγθαίν γηα ηηο ΜΜΔ. 

 

2.V.4. Αζθάιεηα θνξηίνπ 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ θνξηίνπ θαη γηα λα απνηξαπνχλ παξάηππεο πξαθηηθέο 

ζηε ξνή εκπνξεπκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ν αηηψλ πξέπεη 

λα έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή «κέηξα δηαρείξηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ ή αληηθαηάζηαζεο, ηεο θαθήο 

δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ θαη παξαβίαζεο κνλάδσλ θνξηίνπ». 

 

Σα κέηξα απηά, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, πεξηιακβάλνπλ:  

- ηελ αθεξαηφηεηα ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ [πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ζθξαγίδσλ 

θαη δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 7 ζεκείσλ (εμσηεξηθνί ρψξνη, εζσηεξηθέο/εμσηεξηθέο ζχξεο, 
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δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά, εκπξφζζην ηνίρσκα, νξνθή/ζηέγε, δάπεδν/εζσηεξηθφο 

ρψξνο)]· 

- δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο κεηαθνξψλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο πξάθηνξα 

κεηαθνξψλ θαη κεηαθνξηθνχ κέζνπ)· 

- εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πνζφηεηαο, θαη ησλ ζθξαγίδσλ, θαηά πεξίπησζε)· 

- ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ απνζέκαηνο)· 

- ηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο)· 

- ηε ζπζθεπαζία εκπνξεπκάησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζπζθεπαζίαο)· 

- ηε θφξησζε εκπνξεπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζθξάγηζεο/ζήκαλζεο). 

 

Καηά πεξίπησζε, θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ηα αλσηέξσ κέηξα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη 

λα θαηαγξάθνληαη. 

 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη παξαβηάζεηο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θνξηίνπ / ησλ κνλάδσλ 

θνξηίνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα, λα αλαθέξνληαη ζε εηδηθά 

θαζνξηζκέλν ηκήκα αζθάιεηαο ή πξνζσπηθφ, λα δηεξεπλψληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη, έηζη 

ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα αληηκεηψπηζεο. πλεπψο, έρεη επίζεο θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη λα γλσζηνπνηνχληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ θαη κεξψλ.  

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2.V.2. ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ, ε αζθάιεηα 

ηνπ θνξηίνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αζθάιεηαο θηηξίσλ θαη ησλ ειέγρσλ πξφζβαζεο, 

θαζψο ν απψηεξνο ζθνπφο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ κε ηελ απνηξνπή ηδίσο ηεο ρσξίο άδεηα πξφζβαζεο ζην θνξηίν (ρψξνη 

θφξησζεο, απνβάζξεο θφξησζεο θαη ρψξνη θνξηίσλ). 

 

Δπηπιένλ, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο απηνχ ηνπ επηκέξνπο θξηηεξίνπ, έρεη κεγάιε ζεκαζία 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΜΔ. Γηα παξάδεηγκα: 

- θιεηδσκέλεο ζχξεο/θηγθιηδψκαηα, ζήκα ηδηνθηεζίαο θαη νδεγίεο ελδέρεηαη λα είλαη 

επαξθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ κφλν 

ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο (νη νδεγίεο απηέο κπνξεί λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο γεληθέο 

δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ αηηνχληνο)· 

- γηα λα παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ρσξίο άδεηα ζε ρψξνπο παξαγσγήο, 

παξάδνζεο/παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ, απνβάζξεο θφξησζεο, ρψξνπο θνξηίσλ θαη 

γξαθεία, νη επηζθέπηεο πξέπεη λα επηηεξνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

λα ππνγξάθνπλ ζε βηβιίν ζηελ είζνδν. 

 

Σέινο, ε αζθάιεηα ηνπ θνξηίνπ είλαη επίζεο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζηνηρείνπ «Αζθάιεηα 

επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ» δηφηη, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα ζηηο κνλάδεο θνξηίνπ εηζέξρνληαη 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζπρλά ηίζεληαη ππφ ηελ επζχλε επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ. 

 

 

2.V.5. Αζθάιεηα επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ 

2.V.5.1. Γεληθά  

Ο φξνο επηρεηξεκαηηθφο εηαίξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα εκπνξηθή νληφηεηα 

κε ηελ νπνία κηα άιιε εκπνξηθή νληφηεηα έρεη θάπνηα κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο πξνο 



 

 66 

ακνηβαίν φθεινο θαη ησλ δπν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΑΔΟ, ζπλάθεηα έρνπλ επηρεηξεκαηηθνί 

εηαίξνη κε άκεζε ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 

Όινη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα νη νπνίνη 

ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ηνπ εμαγσγέα/θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα/αγνξαζηή κπνξνχλ λα 

ζεσξνχληαη κεηαμχ ηνπο επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.  

 

Η ζρέζε κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο κπνξεί λα είλαη ζπκβαηηθή φηαλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν κεξψλ νξίδνληαη ζε λνκηθή ζχκβαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

κπνξεί λα είλαη κηα πνιχ ραιαξή ζπκθσλία ρσξίο λνκηθή βάζε ή λα είλαη θάηη κεηαμχ απηψλ 

ησλ δπν (φηαλ ππάξρεη ηεθκεξίσζε, αιιά απηή ζπλίζηαηαη ζε απιή δήισζε γεγνλφησλ ή 

πξνζέζεσλ). Μπνξεί επίζεο λα ππάξρνπλ ζρέζεηο φπνπ ην έλα κέξνο, π.ρ. κηα θπβέξλεζε πνπ 

έρεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ιεηηνπξγεί κεηαθνξηθή ππνδνκή θαη εγθαηαζηάζεηο, θαζνξίδεη θπξίσο 

ηηο επηρεηξεζηαθέο παξακέηξνπο πνπ ην άιιν κέξνο, π.ρ. έλαο κεηαθνξέαο, κπνξεί είηε λα 

απνδερζεί ή φρη θαη έρεη ειάρηζηε, αλ φρη θακία, επηξξνή ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο. 

 

Η επηινγή επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ έρεη δσηηθή ζεκαζία θαη νη αηηνχληεο γηα ηελ ηδηφηεηα 

ΑΔΟ πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ζαθή θαη επαιεζεχζηκε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ηνπο. 

 

Απφ ηελ πξννπηηθή ελφο ΑΔΟ, νη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, κπνξεί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ, αιιά αλ δελ επηιέμνπλ απηή ηελ επηινγή ή εάλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε ρψξα φπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζνπλ ηδηφηεηα ΑΔΟ, πξέπεη λα 

παξάζρνπλ επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηνλ εηαίξν ηνπο ΑΔΟ φηη κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ 

έλα απνδεθηφ επίπεδν πξνηχπσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Σν ηδαληθφ ζελάξην ζα ήηαλ, 

αζθαιψο, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα λα έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ ή ηζνδχλακε ηδηφηεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηξίηεο ρψξαο 

ε νπνία έρεη ζπλάςεη ΑΑ κε ηελ ΔΔ.  

 

2.V.5.2. Πξνζδηνξηζκφο επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ 

Όηαλ κηα δηεζλήο εθνδηαζηηθή αιπζίδα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην κηαο απηναμηνιφγεζεο ΑΔΟ, 

είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ξφινο ηνπ θάζε επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ. 

Ο ξφινο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ θαζνξίδεη ην επίπεδν ηνπ ζπλεπαγφκελνπ θηλδχλνπ, ην 

απαηηνχκελν επίπεδν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη, ελαιιαθηηθά, ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφζεη ν ΑΔΟ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ εληνπηδφκελσλ θηλδχλσλ. Οη επζχλεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ηνπ ΑΔΟ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη αθφινπζεο:  

- νη θαηαζθεπαζηέο θαη δηαρεηξηζηέο απνζήθεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαη λα 

πξνσζνχλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε φηη νη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ έλα 

απνδεθηφ πξφηππν αζθάιεηαο πνπ λα απνηξέπεη ηε ιαζξνρεηξία ζε εκπνξεχκαηα πνπ 

είλαη ζε παξαγσγή θαη/ή απνζήθεπζε θαη ηελ πξφζβαζε ρσξίο άδεηα· 

- νη εηζαγσγείο/πξάθηνξεο κεηαθνξψλ/εμαγσγείο/εθηεισληζηέο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη ηξίηνη γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ζπλνξηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα θαη φηη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα 

ζπλνδεχνπλ ηα εκπνξεχκαηα ζε δηακεηαθφκηζε θαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ·   
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- νη κεηαθνξείο πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα κε δηαθφπηεηαη αδηθαηνιφγεηα ε κεηαθνξά 

ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ελφζσ απηά είλαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

θάζε παξέκβαζε ρσξίο άδεηα.  

 

 

2.V.5.3. Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο   

Σν άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη ηα πξφηππα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ζα ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη εάλ «ν 

αηηψλ έρεη ιάβεη κέηξα πνπ επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ηαπηφηεηα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ εηαίξσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη, κέζσ εθαξκνγήο θαηάιιεισλ ζπκβαηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ή άιισλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ 

αηηνχληνο, φηη νη ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθνχ ηνπο 

κεξηδίνπ ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα». 

 

Οη ΑΔΟ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη κφλν γηα ην ηκήκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ ηνπο 

αλαινγεί, γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ είλαη ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο 

νπνίεο δηαρεηξίδνληαη. Όηαλ απηή ρνξεγείηαη, ε ηδηφηεηα ΑΔΟ αθνξά κφλν ην πξφζσπν ην 

νπνίν ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε. Ωζηφζν, νη ΑΔΟ εμαξηψληαη επίζεο απφ ηα πξφηππα 

αζθάιεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα 

ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ είλαη ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο. Δίλαη βαζηθφ ν αηηψλ λα γλσξίδεη φινπο 

ηνπο ξφινπο ζηελ(ηο) εθνδηαζηηθή(έο) αιπζίδα(εο) ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ εηαίξσλ, θαη λα 

θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε νη επηρεηξεκαηηθνί ηνπ εηαίξνη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ΑΔΟ.   

 

Κάζε αηηψλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη ηνπ γλσξίδνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα, φηαλ 

απηφ είλαη απαξαίηεην θαη εθηθηφ, αλάινγα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν, λα 

εθαξκφδνπλ γξαπηέο ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο θαη άιια απαξαίηεηα κέηξα. Ο αηηψλ πξέπεη, 

ζπλεπψο, εάλ είλαη απαξαίηεην, θαηά ηε ζχλαςε ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ κε έλαλ 

επηρεηξεκαηηθφ εηαίξν, λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην 

αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αμηνινγεί θαη βειηηψλεη ηελ αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ην πψο απηφ ζα επηηεπρζεί, θαη λα παξέρεη απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πεξί ηνχηνπ. Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο 

είλαη επίζεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. πλεπψο, ν αηηψλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έγγξαθα, ψζηε 

λα κπνξεί λα απνδείμεη ζε ζρέζε κε απηφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη 

επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη ηνπ πιεξνχλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαη, εάλ φρη, φηη έρνπλ ιάβεη 

κέηξα κεηξηαζκνχ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ εληνπηδφκελνπο θηλδχλνπο.   

 

Ο αηηψλ πξέπεη λα γλσξίδεη πνηνη είλαη νη λένη δπλεηηθνί επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη ηνπ. Δπίζεο, 

ν ΑΔΟ πξέπεη, κφιηο ρνξεγεζεί ε άδεηα θαη θαηά ηελ αλαδήηεζε λέσλ δπλεηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ, λα πξνζπαζεί λα απνθηά πιεξνθνξίεο γηα εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ δπλεηηθνχ λένπ εηαίξνπ ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ. 

 

Παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο ΑΔΟ ή ν αηηψλ κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπο είλαη: 

 

- ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ΑΔΟ ή νκνεηδείο θνξείο· 



 

 68 

- ζπλάπηεη, εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη εθηθηφ κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ 

κνληέιν, ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

εηαίξνπο ηνπ· 

- νη ππεξγνιάβνη (γηα παξάδεηγκα κεηαθνξείο θ.ιπ.) επηιέγνληαη κε βάζε ηελ ηήξεζε 

εθ κέξνπο ηνπο νξηζκέλσλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη νξηζκέλεο θνξέο ησλ 

εθαξκνζηέσλ ππνρξεσηηθψλ δηεζλψλ απαηηήζεσλ, ηδίσο αλ έρνπλ ήδε εγθξηζεί βάζεη 

άιισλ θαζεζηψησλ αζθάιεηαο φπσο KC ή RA· 

- νη ζπκβάζεηο πεξηέρνπλ ξήηξεο πνπ απαγνξεχνπλ ζηνλ ππεξγνιάβν λα αλαζέζεη 

πεξαηηέξσ ππεξγνιαβηθέο εξγαζίεο ζε ηξίηνπο νη νπνίνη είλαη άγλσζηνη θαη γηα ηνπο 

νπνίνπο ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο δελ κπνξνχλ 

λα απνδεηρζνχλ απφ ηνλ ππεξγνιάβν. Απηφ ζα πξέπεη λα ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε 

κεηαθνξάο αζθαινχο αεξνκεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ / αεξνπνξηθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ 

γλσζηφ απνζηνιέα· 

- πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζθξαγίδεο, φπνηε είλαη εθηθηφ, γηα ηελ αλίρλεπζε 

παξαβίαζεο απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ ζην ηκήκα εκπνξεπκάησλ. Σα θνξησκέλα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλα απφ ηνλ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ηε θφξησζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θφξησζεο, κε ζθξαγίδα ζπκβαηή θαηά ISO17712· 

- ηα θνξησκέλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα επηζεσξνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ, ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο, ψζηε λα 

επαιεζεχεηαη φηη έρνπλ ζθξαγηζηεί νξζά· 

- ιακβάλνληαη ππφςε γεληθέο πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ φξγαλα αξκφδηα γηα ηελ 

θαηαρψξεζε εηαηξεηψλ (εθφζνλ είλαη δπλαηφ) θαη γηα ηα πξντφληα ησλ εηαίξσλ 

(επηθίλδπλα θαη επαίζζεηα εκπνξεχκαηα θ.ιπ.), πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζπκβαηηθψλ 

ξπζκίζεσλ· 

- ν αηηψλ/ΑΔΟ δηελεξγεί ή αλαζέηεη ζε ηξίηνλ λα δηελεξγήζεη ειέγρνπο αζθάιεηαο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ, γηα λα βεβαησζεί φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο· 

- ν αηηψλ/ΑΔΟ, θαηά πεξίπησζε θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ 

ηνπ κνληέιν, δεηά δήισζε αζθάιεηαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια, ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο θαη ησλ δχν κεξψλ. 

 

Τπφδεηγκα δήισζεο αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θξάηε κέιε 

παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 3 ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν αηηψλ επηζπκεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ κέζσ δήισζεο 

αζθάιεηαο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ εηαίξν. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ 

επηιέγεηαη ε ρξήζε δήισζεο αζθάιεηαο απφ ηελ άπνςε φηη είλαη θαηάιιεινο θαη 

ζθφπηκνο κεραληζκφο ζε ζρέζε κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ κνληέιν, ν αηηψλ πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίδεη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηφλ ηζρχνπλ 

πξάγκαηη θαη ηεξνχληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν επηρεηξεκαηηθφ εηαίξν.      

 

- ν αηηψλ/ΑΔΟ ρξεζηκνπνηεί κεηαθνξείο θαη/ή εγθαηαζηάζεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ 

δηεζλή θαη επξσπατθά πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο (γηα παξάδεηγκα θψδηθα ISPS θαη 

εγθεθξηκέλα κεηαθνξηθά γξαθεία). 

- ν αηηψλ/ΑΔΟ ζπλάπηεη κε ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο εηδηθά γηα λα εληνπίζεη δεηήκαηα 

πνπ είλαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα, ηδίσο φηαλ έρνπλ εληνπηζηεί 

δπλεηηθέο αδπλακίεο ζε αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο.  
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Σφζν νη ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ην 

γεγνλφο φηη ηα πξναλαθεξφκελα κέηξα είλαη απιά παξαδείγκαηα θαη φηη απηφο ν θαηάινγνο 

δελ είλαη εμαληιεηηθφο. Η επηινγή ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ κέηξνπ ή ν ζπλδπαζκφο κέηξσλ 

εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ξφιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηνπο ζπλαθείο θηλδχλνπο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ κνληέιν.  

 

Αλεμάξηεηα απφ ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ν αηηψλ γηα λα ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ απαίηεζε, 

είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ξπζκίζεσλ κε 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο θαη απηέο λα επαλεμεηάδνληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη ζε 

ηαθηηθή βάζε. 

 

Δάλ ν αηηψλ/ΑΔΟ έρεη πιεξνθνξίεο φηη έλαο απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ηνπ, ν 

νπνίνο απνηειεί κέξνο ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δελ πιεξνί ηα θαηάιιεια 

πξφηππα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ιακβάλεη ακέζσο ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, γηα λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο απνζηνιέο πνπ παξαιακβάλνληαη απφ άγλσζηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο, 

ζπληζηάηαη λα ιακβάλεη ν αηηψλ/ΑΔΟ ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ ζε απνδεθηφ 

επίπεδν ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή.  

 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ αεξνκεηαθεξφκελν θνξηίν / αεξνπνξηθφ ηαρπδξνκείν θζάλεη απφ 

άγλσζην εκπνξηθφ εηαίξν γηα ηνλ νπνίν ε ζρεηηθή δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη ηα θαηάιιεια 

κέηξα αζθάιεηαο δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν 

αζθάιεηαο απφ εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν.   

 

Απηφ ηζρχεη θαη’ εμνρήλ, φηαλ ν αηηψλ/ΑΔΟ έρεη λένπο ή πξνζσξηλνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

εηαίξνπο ή ζπκκεηέρεη ζηε κεηαθνξά απνζηνιψλ κηθξνχ φγθνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ 

παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ. 

 

ε πεξίπησζε πνιιαπιήο ππεξγνιαβίαο, ε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ αηηνχληα/ΑΔΟ (π.ρ. έλαλ εμαγσγέα) ζηνλ δηθφ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθφ εηαίξν (π.ρ. έλαλ πξάθηνξα κεηαθνξψλ). Πξάγκαηη, ν ελ ιφγσ 

επηρεηξεκαηηθφο εηαίξνο είλαη απηφο πνπ έρεη δεζκεπζεί επίζεκα λα δηαζθαιίδεη ηα 

αληίζηνηρα θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αηηνχληα/ΑΔΟ. Ωζηφζν, εάλ ν «ππεξγνιάβνο 

πξψηνπ βαζκνχ» (π.ρ. ν πξάθηνξαο κεηαθνξψλ) ρξεζηκνπνηεί θαη άιινπο ππεξγνιάβνπο, 

πξέπεη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο απφ ηνπο επφκελνπο ππεξγνιάβνπο 

(π.ρ. ηνλ κεηαθνξέα ή ηνλ επφκελν πξάθηνξα κεηαθνξψλ). 

 

Δάλ ν ΑΔΟ δηαπηζηψζεη δπζθνιίεο ζπκκφξθσζεο, πξέπεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία απηψλ ησλ ζπκβάλησλ. 

 

 

2.V.6. Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ  

Η αζθάιεηα πξνζσπηθνχ απνηειεί καδί κε ηε θπζηθή αζθάιεηα, ηνπο ειέγρνπο πξφζβαζεο, 

ηελ αζθάιεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θ.ιπ. έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία αζθάιεηαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απηή ε πξνυπφζεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ «αζθάιεηα ζηελ εξγαζία», 

θαζψο απηή είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

Γηα λα απνηξαπεί ε δηείζδπζε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα, ν αηηψλ «δηελεξγεί, ζην κέηξν πνπ ηνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ 
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εζληθή λνκνζεζία, ειέγρνπο αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζηνχλ 

ζε επαίζζεηεο απφ άπνςε αζθάιεηαο ζέζεηο θαη δηελεξγεί, πεξηνδηθά θαη εθφζνλ δηθαηνινγείηαη 

απφ ηηο πεξηζηάζεηο, έξεπλεο ηζηνξηθνχ ησλ πθηζηάκελσλ ζηηο ελ ιφγσ ζέζεηο ππαιιήισλ». 

Όζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο απαίηεζεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

αθφινπζα ζεκαληηθά δεηήκαηα, ηφζν απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

αηηνχληα: 

 

- φινη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα θαηάιιεια 

ζπζηήκαηα/δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο απαίηεζεο θαη νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηελ επαιεζεχνπλ· 

- ν αηηψλ, σο εξγνδφηεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ, ελψ 

νη ηεισλεηαθέο αξρέο επαιεζεχνπλ ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη αλ απηή είλαη 

επαξθήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία· 

- ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ν ζθνπφο ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα είλαη ζαθή. Πξέπεη λα 

ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, δειαδή «ηα κέηξα δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ην αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ». 

 

Η έθηαζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ επηκέξνπο θξηηεξίνπ εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ηνλ ηχπν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. πλεπψο, κηα ζπγθεθξηκέλε επαιήζεπζε πξνζαξκφδεηαη ζηνλ εθάζηνηε 

αηηνχληα. Ωζηφζν, νη βαζηθνί ηνκείο πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη πάληνηε είλαη: 

 

- ε πνιηηηθή πξνζιήςεσλ ηνπ αηηνχληνο 

 

Η γεληθή νξγάλσζε θαη νη δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ λένπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη ζαθείο, 

θαζψο θαη ην πνηνο είλαη ππεχζπλνο γη’ απηέο. Η πνιηηηθή ηνπ αηηνχληνο πξέπεη ηδίσο λα 

αληαλαθιά φιεο ηηο εχινγεο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 

πξφζιεςε λέσλ ππαιιήισλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζε επαίζζεηεο απφ άπνςε αζθάιεηαο ζέζεηο, 

ψζηε λα επαιεζεχεηαη φηη απηνί δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί πξνεγνπκέλσο γηα παξαπηψκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο, ηεισλεηαθά ή άιια πνηληθά αδηθήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη λα πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 

πεξηνδηθψλ ειέγρσλ ηζηνξηθνχ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε επαίζζεηεο απφ άπνςε 

αζθάιεηαο ζέζεηο, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία.  

Οη κέζνδνη ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ βαζηθνχο ειέγρνπο, φπσο ε 

επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, ν έιεγρνο ηεο άδεηαο εξγαζίαο εάλ είλαη 

απαξαίηεην πξηλ απφ ηελ πξφζιεςε, ε ππνβνιή δήισζεο φζνλ αθνξά ην πνηληθφ κεηξψν θαη 

ε δηελέξγεηα εξεπλψλ βάζεη αδηακθηζβήηεησλ θαη/ή επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ. 

Ο αηηψλ πξέπεη επίζεο λα εθαξκφδεη απαηηήζεηο αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπκβαζηνχρσλ. Πξέπεη λα απαηηνχληαη παξφκνηα πξφηππα 

αζθάιεηαο γηα ην πξνζσξηλφ θαη ην κφληκν πξνζσπηθφ, θαζψο θαη γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ επαίζζεην ραξαθηήξα απηψλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ άπνςε 

ηεο αζθάιεηαο. ε πεξίπησζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ νξγαληζκψλ 

απαζρφιεζεο, ν αηηψλ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη ζηηο ζπκβάζεηο κε ηνλ νξγαληζκφ ην επίπεδν 

ησλ ειέγρσλ αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη γηα ην πξνζσπηθφ πξηλ θαη κεηά ηελ 

πξφζιεςε ζε επαίζζεηεο απφ άπνςε αζθάιεηαο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη ηεισλεηαθνί ειεγθηέο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα επαιεζεχζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν αηηψλ ειέγρεη ην εμσηεξηθφ 

πξνζσπηθφ. Ωο πξνο απηφ, ν αηηψλ πξέπεη λα δηαηεξεί ζηα βηβιία ηνπ απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

γηα ηα εθαξκνδφκελα πξφηππα. 
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- απαζρνινχκελνη πνπ εξγάδνληαη ζε επαίζζεηεο απφ άπνςε αζθάιεηαο ζέζεηο 

 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ «επαίζζεησλ απφ άπνςε αζθάιεηαο ζέζεσλ», πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη ε αλαγθαία αλάιπζε θηλδχλνπ θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη νη ζέζεηο απηέο δελ 

είλαη κφλν δηνηθεηηθέο ζέζεηο, αιιά θαη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ 

ρεηξηζκφ, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ.  Οη επαίζζεηεο απφ άπνςε 

αζθάιεηαο ζέζεηο ζε απηφ ην πιαίζην είλαη παξαδείγκαηνο ράξε:   

 

- ζέζεηο κε επζχλε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο, ηεισλεηαθά ζέκαηα ή ζέκαηα πξνζιήςεσλ· 

- ζέζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηελ επίβιεςε θηηξίσλ θαη ππνδνρήο· 

- ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Σκήκα 6 ηνπ SAQ ζρεηηθέο κε ηα 

εηζεξρφκελα/εμεξρφκελα εκπνξεχκαηα θαη ηελ απνζήθεπζε.  

Οη έιεγρνη απηνί κπνξεί επίζεο λα αθνξνχλ παιαηνχο ππαιιήινπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια 

ηκήκαηα, ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη επαίζζεηα απφ άπνςε αζθάιεηαο, θαη κεηαθηλνχληαη ζε 

επαίζζεηεο ζέζεηο.  

 

Γηα ζέζεηο πςειήο ή/θαη θξίζηκεο αζθάιεηαο, ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη αζηπλνκηθνί έιεγρνη 

γηα θαηαδίθεο πνπ έρνπλ ή φρη εθηηζεί. Οη πξνζιακβαλφκελνη ππάιιεινη ζα κπνξνχζαλ λα 

ελεκεξψλνπλ ηνλ εξγνδφηε ηνπο γηα αζηπλνκηθέο εγγπήζεηο, εθθξεκείο δίθεο ή/θαη θαηαδίθεο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα απνθαιχπηνπλ θάζε άιιε απαζρφιεζε ή δξαζηεξηφηεηα πνπ ελέρεη 

θηλδχλνπο απφ άπνςε αζθάιεηαο.  

πληζηάηαη επίζεο ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν 

απνθιεηζκνχ πνπ θαηαξηίδεηαη βάζεη εζληθήο ή ππεξεζληθήο λνκνζεζίαο (π.ρ. θαλνληζκφο 

(ΔΟΚ) αξηζ. 2580/2001
12

, θαλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 881/2002
13

 θαη θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 

753/2011
14

 ). 

 

Όινη νη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη νθείινπλ λα είλαη ζχκθσλνη κε ηε λνκνζεζία 

ηεο ΔΔ θαη/ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ε νπνία δηέπεη ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν έρεη 

δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Έηζη, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία γηα 

νξηζκέλεο απφ ηηο ζέζεηο, κπνξεί λα πεξηιεθζεί εηδηθή ξήηξα ζηε ζχκβαζε πνπ λα δεηά απφ 

ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν λα ζπλαηλέζεη ζηε δηελέξγεηα ησλ απνθαινχκελσλ ειέγρσλ 

ηζηνξηθνχ. 

 

- ε πνιηηηθή θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ή 

απφιπζεο πξνζσπηθνχ  

 

                                                 
12

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2580/2001 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ 2001, γηα ηε ιήςε εηδηθψλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά νξηζκέλσλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

13
 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ)  αξηζ. 881/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Μαΐνπ 2002, γηα ηελ επηβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά νξηζκέλσλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ 
14

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 753/2011 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2011 , ζρεηηθά κε πεξηνξηζηηθά 

κέηξα έλαληη νξηζκέλσλ πξνζψπσλ, νκάδσλ, επηρεηξήζεσλ θαη νληνηήησλ ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ζην 

Αθγαληζηάλ  
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Ο αηηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί δηαδηθαζίεο γηα ηελ άκεζε άξζε ηεο πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο, εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 

νπνίσλ ε εξγαζηαθή ζρέζε έρεη ηεξκαηηζηεί. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ SAQ (βι. εξψηεζε 6.11 «Αζθάιεηα 

πξνζσπηθνχ»), φιεο νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή 

πξνζιήςεσλ ηνπ αηηνχληνο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη. 

 

 

2.V.7. Δμσηεξηθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ 

Ο αηηψλ κπνξεί επίζεο λα έρεη ζπκβαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη κε άιια κέξε, φπσο 

θαζαξηζηέο, εηαηξείεο ηξνθνδνζίαο, θνξείο παξνρήο ινγηζκηθνχ, εηαηξείεο εμσηεξηθήο 

αζθάιεηαο ή βξαρππξφζεζκνη εξγνιήπηεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΑΔΟ, ηα κέξε απηά 

αλαθέξνληαη σο πάξνρνη ππεξεζηψλ. 

 

Σν άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ζη) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ εθαξκφδεη 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ».  

 

Μνινλφηη νη εμσηεξηθνί πάξνρνη ππεξεζηψλ δελ έρνπλ άκεζν ξφιν ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, κπνξεί λα έρνπλ θξίζηκε επίπησζε ζηελ αζθάιεηα θαη ζηα ηεισλεηαθά ζπζηήκαηα 

ηνπ αηηνχληνο. πλεπψο, ζε φξνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ν αηηψλ πξέπεη λα εθαξκφδεη 

ηα αλαγθαία κέηξα έλαληη απηψλ, φπσο αθξηβψο πξέπεη λα πξάηηεη γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

εηαίξνπο ηνπ.  

 

Όηαλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο AEO γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία πιεξνχληαη απφ ηνλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αηηνχληνο ΑΔΟ, απηφ ζα πξέπεη λα επαιεζεχεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ ειέγρνπ. Έλα ζχλεζεο παξάδεηγκα είλαη ε πξνυπφζεζε ηνπ ειέγρνπ πξφζβαζεο 

φηαλ ν αηηψλ έρεη ζπκβιεζεί κε εηαηξεία αζθάιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Η πξνυπφζεζε ηνπ ειέγρνπ πξφζβαζεο πξέπεη λα 

επαιεζεπζεί εμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξνί ηελ 

πξνυπφζεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ AEO. Αλ θαη ν AEO κπνξεί λα αλαζέζεη απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ηξίηα κέξε, δεδνκέλνπ φηη νη εηαίξνη ππεξεζηψλ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ, ν AEO είλαη θαη παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην AEO θαη 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο.  

 

 

2.V.8. Πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

Γηα λα απνθεπρζεί ε αλεπαξθήο γλψζε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο, ν αηηψλ «δηαζθαιίδεη ηελ 

ηαθηηθή ζπκκεηνρή ησλ ππεχζπλσλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 

επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά». Ο αηηψλ πξέπεη λα αλαπηχμεη 

κεραληζκνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο, ηελ 

αλαγλψξηζε παξεθθιίζεσλ απφ ηηο πνιηηηθέο απηέο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ κέηξσλ πνπ ζα 

έπξεπε λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θελψλ αζθάιεηαο.  

 

Δηδηθφηεξα ν αηηψλ νθείιεη:  

 

- λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο 

ηνπ, φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα·  
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- λα παξέρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εκπεηξνγλσκνζχλε θαη θαηάιιειε θαηάξηηζε γηα ηνλ 

εληνπηζκφ δπλεηηθά χπνπηνπ θνξηίνπ ζε φιν ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, φπσο ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο, νη εξγαδφκελνη ζηνλ ρεηξηζκφ 

θνξηίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεθκεξίσζεο ηνπ θνξηίνπ, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζηνπο 

ρψξνπο απνζηνιήο θαη παξαιαβήο. Η θαηάξηηζε απηή ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο 

ππνβνιήο αίηεζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηε ρνξήγεζε ηδηφηεηαο ΑΔΟ· 

- λα ηεξεί ηα θαηάιιεια αξρεία εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, νδεγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί θαη ησλ 

ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

επαηζζεηνπνίεζεο· 

- λα νξίζεη κηα ππεξεζία ή πξφζσπν (απφ ηελ επηρείξεζε ή εμσηεξηθφ) ππεχζπλν γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ·  

- λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαθνξά χπνπησλ πεξηζηαηηθψλ· 

- λα πξαγκαηνπνηεί εηδηθή θαηάξηηζε γηα λα βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα δηαηεξνχλ ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ θνξηίνπ, αλαγλσξίδνληαο δπλεηηθνχο εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαηεχνληαο ηνπο ειέγρνπο πξφζβαζεο· 

- λα επαλεμεηάδεη θαη λα επηθαηξνπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο θαηάξηηζεο ηαθηηθά, φηαλ 

απαηηνχληαη αλαπξνζαξκνγέο. Σν πεξηερφκελν ηεο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα αληαλαθιά 

ηπρφλ εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, π.ρ. αεξνκεηαθεξφκελν θνξηίν / αεξνπνξηθφ 

ηαρπδξνκείν· 

 

Γελ πθίζηαηαη ππνρξεσηηθή ζπρλφηεηα φζνλ αθνξά ηελ επαλάιεςε ηεο θαηάξηηζεο ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.  

Ωζηφζν, επεηδή κπνξεί λα ππάξρνπλ ζπρλέο κεηαβνιέο σο πξνο ην πξνζσπηθφ, ηα θηίξηα, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο ξνέο ησλ εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε 

επαλαιήςεηο θαη επηθαηξνπνηήζεηο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο. 

 

Δπηπιένλ, ε επαξθήο θαηάξηηζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο ή 

γηα νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο ηνπνζεηείηαη ζε λέα ζέζε εξγαζίαο ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 

Οη παξαπάλσ κεραληζκνί γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηηο 

πνιηηηθέο αζθάιεηαο πξέπεη, αζθαιψο, λα είλαη θαηάιιειεο γηα ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

(βι. Μέξνο 3, Σκήκα ΙΙΙ, ζεκείν 3.ΙΙΙ.2. «Μηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο»). Παξαδείγκαηνο 

ράξε, γηα ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα απνδερζνχλ 

πξνθνξηθή θαηάξηηζε, αιιά κε ηεθκεξίσζε, θαη ππελζχκηζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηηο γεληθέο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ή κηα απιή 

αλαθνίλσζε επαηζζεηνπνίεζεο, εθ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σαπηφρξνλα, ε ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε ηεο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

κπνξεί λα δηαθέξεη αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο απαζρνινχκελνπο ζε κηα επηρείξεζε, ιφγσ ηεο 

επζχλεο ηνπο θαη ηεο αηνκηθήο δπλαηφηεηαο λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

Οη αηηνχληεο θαη νη ππάιιεινί ηνπο ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξγαιείν ΑΔΟ 

eLearning ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε γεληθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ΑΔΟ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

απαηηήζεσλ αζθάιεηαο.  
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2.V.9. Δμνπζηνδνηεκέλνο ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο  

Σν άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη φηη «ν αηηψλ έρεη νξίζεη 

ππεχζπλν επηθνηλσλίαο, αξκφδην γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο». Ο ππεχζπλνο 

επηθνηλσλίαο πξέπεη λα νξηζηεί ζηελ ΣΑΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απηή ε πξνυπφζεζε δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ «αζθάιεηα ζηελ εξγαζία», θαζψο απηή είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

 

Σν ελ ιφγσ άηνκν ζα πξέπεη λα απνηειεί ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα 

πξνθχπηεη εζσηεξηθά ζηελ εηαηξεία, αιιά θαη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχπηεη απφ ηελ ΣΑΔ 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία. 

 

Δίηε απηή ε ιεηηνπξγία αλαηεζεί ζε ηξίηνπο είηε φρη, ν αηηψλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ην ελ 

ιφγσ άηνκν έρεη πιήξε επίγλσζε φισλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ ηεο εηαηξείαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα ιακβάλεη θαη λα θνηλνπνηεί 

επαίζζεηε απφ άπνςε αζθάιεηαο πιεξνθφξεζε. 
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ΜΔΡΟ 3, Γηαδηθαζία αίηεζεο θαη αδεηνδφηεζεο 

Σν θαησηέξσ δηάγξακκα παξέρεη κηα απινπζηεπκέλε απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο: 
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Σκήκα I - Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξκφδηνπ θξάηνπο κέινπο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ΑΔΟ 

 

3.I.1. Γεληθά: 

Σν θξάηνο κέινο ζην νπνίν πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ΑΔΟ πξνζδηνξίδεηαη ζην ηξίην 

εδάθην ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΔΣΚ. Σν ελ ιφγσ εδάθην πξνβιέπεη φηη νη αξκφδηεο 

ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη εθείλεο ηνπ ηφπνπ φπνπ ηεξνχληαη ή είλαη δηαζέζηκεο νη θχξηεο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ αηηνχληνο γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο, θαη φπνπ πξφθεηηαη λα 

δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηεη ε απφθαζε. Η γεληθή 

αξρή είλαη φηη ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζην θξάηνο κέινο ην νπνίν γλσξίδεη θαιχηεξα 

ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηα ηεισλεία δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηηνχληνο. 

 

Δληνχηνηο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ φζνλ αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο 

θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ξνέο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηηο ζπλερηδφκελεο ηάζεηο γηα ηελ 

αλάζεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ε νξζή απφθαζε δελ είλαη 

πάληνηε πξνθαλήο.  

 

Όηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί ζαθψο ην θξάηνο κέινο πνπ ζα ελεξγεί σο ηεισλεηαθή 

αξρή έθδνζεο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε γεληθή αξρή, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 12 

ή 27 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ.  

 

Σν άξζξν 12 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή είλαη απηή ηνπ 

ηφπνπ φπνπ ηεξνχληαη ή είλαη πξνζβάζηκα ηα αξρεία θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ αηηνχληνο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηελ ηεισλεηαθή αξρή λα ιάβεη απφθαζε (θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο γηα 

ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο) (π.ρ. ν ηφπνο φπνπ βξίζθεηαη ε δηνηθεηηθή έδξα ηεο αηηνχζαο 

εηαηξείαο).    

 

χκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ΑΔΟ, φηαλ ε αξκφδηα 

ηεισλεηαθή αξρή δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 1 ηξίην 

εδάθην ηνπ ΔΣΚ ή ην άξζξν 12 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ ν αηηψλ έρεη κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε θαη φπνπ 

ηεξνχληαη ή είλαη πξνζβάζηκεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ εληφο ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα δεισζέληα ζηελ αίηεζε. 

 

 

3.I.2. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα ζρεηηθά κε ηα ηεισλεία έγγξαθα 

Σν άξζξν 22 παξάγξαθνο 1 ηξίην εδάθην ηνπ ΔΣΚ πξαγκαηεχεηαη επίζεο ηελ πεξίπησζε 

φπνπ κηα εηαηξεία αλαζέηεη ηε ζρεηηδφκελε κε ηα ηεισλεία δηνίθεζε ζε κηα νληφηεηα πνπ 

βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα. Η πξαθηηθή απηή είλαη ζπλήζεο θαη λνκηθά 

απνδεθηή ζε πνιιά θξάηε κέιε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία εγγπάηαη φηη ε 

ηεισλεηαθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλε έρεη ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ θξαηνχληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ε 

εηαηξεία δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο θαη ζην νπνίν 

εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηα ηεισλεία δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Παξάδεηγκα 1: 

Η εηαηξεία «C» είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηε νπεδία. Γηεμάγεη φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηε νπεδία, κε εμαίξεζε ηε δηνίθεζε, πνπ έρεη αλαηεζεί ζε εμσηεξηθνχο 
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ζπλεξγάηεο ζηελ Δζζνλία. Δμαζθαιίδεη ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα απηά ζηε 

ζνπεδηθή ηεισλεηαθή αξρή, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηεο νπεδίαο: 

 

Η αίηεζε ΑΔΟ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηε νπεδία. 

 

Μηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε είλαη φηαλ νη ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ δηεμάγνληαη ζε 

θαλέλα θξάηνο κέινο φπνπ ηεξνχληαη θαη είλαη πξνζβάζηκα ηα έγγξαθα. 

 

Παξάδεηγκα 2: 

Η εηαηξεία «C» είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Αλαζέηεη ηηο θαηαρσξήζεηο θαη 

ηα έγγξαθα πνπ επηηξέπνπλ ζηελ ηεισλεηαθή αξρή λα ιακβάλεη απφθαζε (θχξηεο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξίζεηο γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο) ζε ζπλεξγάηεο ζηελ Ιξιαλδία, θαη είλαη 

πξνζβάζηκα απφ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ απφ ηελ 

Αζία κέζσ ηεο Ρνπκαλίαο. 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηζρχεη ην άξζξν 12 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ θαη ε αίηεζε ΑΔΟ ππνβάιιεηαη 

ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

 

Παξάδεηγκα 3: 

Η εηαηξεία «C» είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Ιηαιία. Έρεη ηηο θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο 

ζηε Μάιηα, θαη δελ είλαη πξνζβάζηκεο απφ πνπζελά αιινχ. Πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο απφ 

ηελ Οπθξαλία. Η εηζαγσγή θαη ε απνζήθεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Γεξκαλία. Η 

θαηαζθεπή γίλεηαη ζηελ Ιζπαλία. Οη εμαγσγέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Πνξηνγαιία.   

 

  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηε Μάιηα, θαζψο νη θχξηεο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξίζεηο είλαη πξνζβάζηκεο κφλν ζηε ρψξα απηή.  

 

 

3.I.3. Πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο  

Όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, είλαη ζαθέο φηη νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο απνηειεί 

απηφλνκε λνκηθή νληφηεηα νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ αίηεζή ηνπ καδί κε πξνζεθηηθά 

ζπκπιεξσκέλν SAQ. Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κέζσ 

απηνηειψλ λνκηθψλ νληνηήησλ ζε δηάθνξα θξάηε κέιε, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

ιεηηνπξγνχλ κέζσ ΜΔΔ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ζεκείν 32 ηνπ ΔΣΚ, σο ΜΔΔ νξίδεηαη «ζηαζεξφο ηφπνο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ζε κφληκε βάζε νη αλαγθαίνη 

αλζξψπηλνη θαη ηερληθνί πφξνη θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελ φισ ή ελ κέξεη νη 

ζρεηηθέο κε ηα ηεισλεία πξάμεηο ελφο πξνζψπνπ». Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ζεκείν 31 πεξίπησζε β) ηνπ ΔΣΚ, νη ΜΔΔ δελ είλαη απηφλνκεο λνκηθέο νληφηεηεο. 

Ωζηφζν, ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ ΜΔΔ κπνξεί λα νξηζηεί δηαθνξεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

εζληθή λνκνζεζία. Πξάγκαηη, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ΜΔΔ, ζε νξηζκέλα θξάηε 

κέιε ελδέρεηαη λα ζεσξεζνχλ απηφλνκεο λνκηθέο νληφηεηεο, αθφκα θαη αλ ν εηαηξηθφο φκηινο 

ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ ηηο ζεσξεί κε αλεμάξηεηεο απφ ελδννκηιηθή ζθνπηά. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, εθαξκφδεηαη ε γεληθή αξρή πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ: ήηνη, ε ΜΔΔ νθείιεη λα 

ππνβάιεη αίηεζε μερσξηζηά. 
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Παξάδεηγκα 1: 

Η κεηξηθή εηαηξεία «P» βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηε Γεξκαλία. Γηαζέηεη ηηο αθφινπζεο 

λνκηθά αλεμάξηεηεο ΜΔΔ: «ΜΔΔ1», θαηαρσξηζκέλε ζην Βέιγην, θαη «ΜΔΔ2», 

θαηαρσξηζκέλε ζηελ Απζηξία. Η κεηξηθή εηαηξεία «Ρ» δελ αζθεί ζρεηηδφκελεο κε ηα 

ηεισλεία δξαζηεξηφηεηεο, αιιά νη ζπγαηξηθέο ηεο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηέπνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. Η κεηξηθή εηαηξεία «Ρ» επηζπκεί λα απνθηήζεη ηελ 

ηδηφηεηα ΑΔΟ γηα νιφθιεξν ηνλ φκηιν. Οη θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζρεηηθέο ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη νη ζρεηηδφκελεο κε ηα ηεισλεία 

δξαζηεξηφηεηεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θξάηε κέιε φπνπ είλαη θαηαρσξηζκέλεο νη ΜΔΔ. 

 

Η «ΜΔΔ1» πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζην Βέιγην θαη ε «ΜΔΔ2» πξέπεη λα ππνβάιεη δηθή ηεο 

αίηεζε ζηελ Απζηξία, ελψ ε κεηξηθή εηαηξεία «Ρ», ε νπνία δελ ζπκκεηέρεη ζε ζρεηηδφκελεο κε 

ηα ηεισλεία δξαζηεξηφηεηεο, δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππνβάιεη αίηεζε.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη φλησο απαξαίηεην λα ππνβιεζνχλ μερσξηζηέο αηηήζεηο, 

γεγνλφο πνπ ίζσο ζεσξεζεί πσο επηβαξχλεη ηνλ αηηνχληα. Δληνχηνηο, αμίδεη λα ιεθζεί ππφςε 

φηη νη δχν αηηήζεηο είλαη εληειψο μερσξηζηέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε κε ζπκκφξθσζε κηαο 

αίηεζεο κε νξηζκέλα θξηηήξηα δελ ζεκαίλεη φηη ζα νδεγήζεη ζε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηεο 

άιιεο ΜΔΔ, ή, εάλ έρεη ήδε εθδνζεί ε άδεηα, ζε αλαζηνιή ή αλάθιεζή ηεο.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ΜΔΔ δελ απνηεινχλ αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο, ην 

άξζξν 26 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή κίαο κφλεο αίηεζεο, ε νπνία θαιχπηεη 

«φιεο ηηο κφληκεο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ (ηνπ αηηνχληνο) εγθαηαζηάζεηο εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο». Σν άξζξν 27 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο 

ππνβνιήο κίαο κφλεο αίηεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην κέξνο 1 ηκήκα II ζεκείν 1.II.1. ησλ αλά 

ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο φπνπ ν αηηψλ δηαζέηεη ΜΔΔ θαη φπνπ ηεξνχληαη ή είλαη πξνζβάζηκεο νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ εληφο ηεο Έλσζεο, 

ζχκθσλα κε ηα δεισζέληα ζηελ αίηεζε. 

 

 

Παξάδεηγκα 2:  

Η κεηξηθή εηαηξεία «Α» είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Έρεη ΜΔΔ ζην Βέιγην, 

ηε Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ Υψξεο, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ απηνηειή λνκηθά πξφζσπα· νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ 

βξίζθνληαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην: 

 

Η εηαηξεία «Α» πξέπεη λα ππνβάιεη κία κφλε αίηεζε πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα 

ππνθαηαζηήκαηα. ην SAQ πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη νη θνηλέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη νη 

ηππηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ.  

 

Η θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα θαη γηα εηαηξεία ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ΜΔΔ εληφο ηεο Έλσζεο. 

 

 

Παξάδεηγκα 3:  

Η κεηξηθή εηαηξεία «Α» είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηηο ΗΠΑ. Γηαζέηεη ΜΔΔ, νη νπνίεο δελ είλαη 

απηνηειείο λνκηθέο νληφηεηεο, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην, ηε Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ 

Υψξεο. Η ΜΔΔ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρεη ην ξφιν επξσπατθνχ θέληξνπ θαη, ζπλεπψο, νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε φια ηα 

ππνθαηαζηήκαηα εληφο ηεο ΔΔ ηεξνχληαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Γξαζηεξηφηεηεο 
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ζρεηηδφκελεο κε ηα ηεισλεία πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην, ηε 

Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ Υψξεο. 

 

Η εηαηξεία «Α» πξέπεη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η αίηεζε πξέπεη, 

σζηφζν, λα πεξηιακβάλεη ηηο θαησηέξσ πιεξνθνξίεο:  

 

 Θέζε 1 = επσλπκία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζην ΗΒ θαη επσλπκίεο ησλ παξαξηεκάησλ ζην 

Βέιγην, ηε Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ Υψξεο· 

 Θέζε 4 = δηεπζχλζεηο ησλ παξαξηεκάησλ ζην Βέιγην, ηε Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ Υψξεο· 

 Θέζε 9 = ηνλ αξηζκφ EORI ηεο εηαηξείαο ζην ΗΒ θαη ηνπο ζρεηηθνχο αξηζκνχο κεηξψνπ 

(ΦΠΑ ή ΑΦΜ, εάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο αξηζκφο ΦΠΑ) ησλ παξαξηεκάησλ ζην 

Βέιγην, ηε Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ Υψξεο  

 Θέζεηο 16-18 = γξαθεία φισλ ησλ παξαξηεκάησλ ζηελ ΔΔ. 

 

Σα θξάηε κέιε ελζαξξχλνληαη λα ζπκβνπιεχνληαη ην έλα ην άιιν ζε πξψηκν ζηάδην, αθφκα 

θαη πξνηνχ δερηνχλ ηελ αίηεζε ηέηνηνπ αηηνχληνο απφ ηξίηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθελίδνπλ φηη φιεο νη ΜΔΔ ηνπ αηηνχληνο ζην έδαθνο ηεο Έλσζεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ αίηεζε. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν ηφπνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο βι. 

κέξνο 3.I.2 αλσηέξσ. 

 

 

Σκήκα II - Παξαιαβή θαη απνδνρή ηεο αίηεζεο 

Η γεληθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη αθνχ ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ 

πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 22 θαη 38 ηνπ ΔΣΚ, ζηα άξζξα 11 έσο 13 θαη 26 έσο 28 ηεο ΚΔΠ 

ηνπ ΔΣΚ θαη ζηα άξζξα 10 θαη 12 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο αλαβάζκηζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΣΚ ΑΔΟ, ε αίηεζε ζα θαηαηίζεηαη κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα 1Γ ησλ ΓΔΣΚ. Αθνχ παξαιάβνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ην εμεηάδνπλ θαη απνθαζίδνπλ γηα ην απνδεθηφ ή κε ηεο αίηεζεο. Πξέπεη 

πάληνηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζεο γεληθέο εθηηκήζεηο: 

 

- ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 1 

ηνπ ΔΣΚ θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ 

- έλα εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο (SAQ) ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε, φπσο 

πξνβιέπεη ην άξζξν 26 παξάγξαθνο 1 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ 

- νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, 

γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγήζνπλ ζχληνκα ηνλ έιεγρν ηεο ππνβαιιφκελεο αίηεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο φξνπο απνδνρήο. Απηφ κπνξνχλ λα ην επηηχρνπλ είηε κε πξφζβαζή ηνπο 

ζηηο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ή δεηψληαο απφ ηνλ αηηνχληα λα ηηο ππνβάιεη καδί κε ηελ 

αίηεζε·  

- θαηά πεξίπησζε, ηα ηεισλεία πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο δηαζέζηκεο 

πεγέο πιεξνθνξηψλ, π.ρ. θνηλέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο ΔΔ, επαθέο κε άιιεο αξρέο, 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο θ.ιπ.·  

- ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

νθείινπλ λα ηηο δεηήζνπλ απφ ηνλ αηηνχληα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη ην αξγφηεξν 
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εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 2 ηνπ ΔΣΚ· 

- φηαλ ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή δηαπηζηψλεη φηη ε αίηεζε δελ πεξηέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο, δεηά απφ ηνλ αηηνχληα λα παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν δελ μεπεξλά ηηο 30 εκέξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 (2) πξψηε 

ππνπαξάγξαθνο ηεο ΔΠ ηνπ ΔΚΣ· 

- νη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη πάληνηε λα ελεκεξψλνπλ ηνλ αηηνχληα γηα ηελ απνδνρή ηεο 

αίηεζεο θαη ηελ εκεξνκελία απνδνρήο· πξέπεη λα ηνλ ελεκεξψλνπλ επίζεο ζε πεξίπησζε 

κε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο κε απνδνρήο (δεχηεξν εδάθην 

ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 2 ηνπ ΔΣΚ) 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

απνδνρήο / κε απνδνρήο, παξαθαιείζηε λα αλαηξέμεηε επίζεο ζην κέξνο 3 ηκήκα I 

«Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξκφδηνπ θξάηνπο κέινπο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ΑΔΟ» ησλ αλά 

ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ.      

 

 

Ακέζσο κφιηο ν αηηψλ ιάβεη ηε γλσζηνπνίεζε φηη ε αίηεζή ηνπ έγηλε δεθηή απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο, ζπληζηάηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα 

επηζπεπζεί ε φιε δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, ζπληζηάηαη ε αλαζεψξεζε ησλ θαησηέξσ 

ζεκείσλ θαζ' φιε ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο: 

 

-   ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ δηαθφξσλ 

κνλάδσλ/ηκεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αίηεζεο ΑΔΟ·  

-  παξνρή πιεξνθνξηψλ - ελδείθλπηαη ηα ππεχζπλα ηκήκαηα λα γλσξίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε 

επζχλε ηνπο ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ/δηαδηθαζηψλ ΑΔΟ θαη λα είλαη 

έηνηκα λα παξάζρνπλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο·  

-    Παξαθνινχζεζε – ε εηαηξεία πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζεηο γηα λα δηνξζψζεη ηπρφλ 

αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ SAQ θαη λα κεηξηάζεη ηνπο 

ζρεηηθνχο θηλδχλνπο, ελψ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηπρφλ 

δεηήκαηα κε ζπκκφξθσζεο. πληζηάηαη επίζεο ε γλσζηνπνίεζε ζηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί·   

-  Γηαβνχιεπζε κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο – Απνζαθήληζε νπνηαζδήπνηε ακθηβνιίαο πνπ 

ελδέρεηαη λα έρεη ε εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη 

ρξεκάησλ.   

 

 

Σκήκα III - Αλάιπζε θηλδχλνπ θαη δηαδηθαζία ειέγρνπ  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν φξνο «ηεισλεηαθφο έιεγρνο» θαιχπηεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο  

ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ή αμηνινγήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ηεισλεία πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ελσζηαθή θαη εζληθή 

λνκνζεζία θαη απαηηήζεηο ζηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηα ηεισλεία ηνκείο. Ο έιεγρνο απνηειείηαη 

απφ ηνλ πξνέιεγρν, ηνλ έιεγρν κεηά ηνλ ηεισληζκφ (εθ ησλ πζηέξσλ) θαη ηελ επαλεμέηαζε.  

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δηεμάγνπλ πξνέιεγρν πξνηνχ ρνξεγήζνπλ νπνηνπδήπνηε είδνπο 

άδεηα/πηζηνπνίεζε. ην πιαίζην ησλ ΑΔΟ, ν πξνέιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ αθνινπζεί ηελ 

αίηεζε ΑΔΟ θαη έρεη ζθνπφ λα επαιεζεχζεη εάλ ν αηηψλ πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπεη 

ην άξζξν 39 ηνπ ΔΣΚ. Μεηά ηνλ (πξν)έιεγρν, ν ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα:  

- λα θξίλεη εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ 
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- λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ππφινηπνπο θηλδχλνπο θαη λα πξνηείλεη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ 

- λα θαζνξίζεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θνξέα ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ πεξηζζφηεξε 

παξαθνινχζεζε θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ αηηνχληα ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ή ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ.  

 

Άπαμ θαη ρνξεγεζεί ε ηδηφηεηα, ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηελ επαλεμέηαζε. Η παξαθνινχζεζε δηεμάγεηαη ζπλερψο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, κε 

επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΑΔΟ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

επηζθέςεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. ηνρεχεη ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ ζεκείσλ κε 

ζπκκφξθσζεο θαη πξέπεη λα νδεγεί ζε αλάιεςε άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε πνπ 

εληνπηζηνχλ δπζθνιίεο ή κε ζπκκφξθσζε. Η επαλεμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έρεη ήδε 

αληρλεπηεί θάηη θαη πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί εάλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εμαθνινπζεί λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα θξηηήξηα AEO. ε απηφ ην 

πιαίζην, είλαη ζαθέο φηη ε παξαθνινχζεζε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε επαλεμέηαζε.  

 

 

3.III.1. πιινγή θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία απνηειεζκαηηθνχ θαη 

επαξθνχο ειέγρνπ, ε ζπιινγή, απφ ηελ ηεισλεηαθή αξρή έθδνζεο, φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξσλ θαη ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη κε ζθνπφ: 

- ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ· 

- λα ππάξμεη φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα·  

- ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ· 

- ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ειέγρνπ (νξηζκφ ηεο βέιηηζηεο νκάδαο ειέγρνπ, ζεκείν 

εζηίαζεο ηνπ ειέγρνπ θ.ιπ.)· 

- λα επαιεζεπζεί κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ε εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ.  

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο απφ δηάθνξεο πεγέο 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

- εζσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί / δηαζαθήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ αηηνχληα)· 

- -εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε (απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ·  ρνξήγεζε ή 

αλάθιεζε άιισλ αδεηψλ, επαλεμέηαζε ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζην παξειζφλ θ.ιπ.)· 

- πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δεηεζεί θαη παξαζρεζεί απφ άιιεο αξρέο· 

- πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ άιια θξάηε κέιε (δηαδηθαζία ελεκέξσζεο 

θαη δηαβνχιεπζεο - βι. κέξνο 4 «Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη 

άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ» ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ)· 

- παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (π.ρ. ζην SAQ)· 

- δεκφζηα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο (εηδήζεηο, δηαδίθηπν, κειέηεο, εθζέζεηο, θ.ιπ.)· 
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- θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία, πεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ, βίληεν, 

ζρεδίνπ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. 

 

Όιεο νη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πξνζεθηηθά, γηα λα εθηηκεζεί ν 

βαζκφο αθξίβεηαο θαη ζπλάθεηάο ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ. Θα πξέπεη λα είλαη ζαθέο 

φηη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαη ζα κπνξνχζε φλησο λα 

επαιεζεπηεί φηη «νη πιεξνθνξίεο γελλνχλ ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο». Ο 

αηηψλ ζα πξέπεη λα ην γλσξίδεη απηφ θαη λα είλαη έηνηκνο λα παξάζρεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο 

θάζε αλαγθαία πξφζζεηε πιεξνθνξία. Αθφκε θαη φηαλ αξρίζεη ε εμέηαζε, νη ειεγθηέο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ζπιιέμνπλ πξφζζεηεο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο πνπ θαζηζηνχλ ην 

απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν αμηφπηζην. Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα ζηνηρεία 

αιιάδνπλ θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη έγθπξα κφλν θαηά ην ρξφλν ηεο ζπιινγήο 

ηνπο. πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζέηνπλ ηηο πιένλ πξφζθαηεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ε ΣΑΔ είλαη ελεκεξσκέλε γηα γεγνλφηα πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αίηεζεο θαη ηε ζπλαθφινπζε εξγαζία, 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ αηηνχληα, φηαλ απαηηνχληαη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

Σν κέγεζνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο πέξαζε θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

3.III.2. Μηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο  

Οη ΜΜΔ νξίδνληαη ζηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ 

νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
15

. Ο νξηζκφο απηφο 

ιακβάλεη ππφςε εάλ κία επηρείξεζε αλήθεη ζε κηα κεγαιχηεξε πνιπεζληθή εηαηξεία, θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ΜΜΔ. 

 

 Με ζθνπφ ηελ άδεηα ΑΔΟ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο, πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί 

ππφςε φηη νη ΜΜΔ δηαθξίλνληαη βάζεη ηνπ κεγέζνπο, ηεο πεξηπινθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 

ηνπ ηχπνπ ησλ δηαθηλνχκελσλ εκπνξεπκάησλ, ηεο ζέζεο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

θ.ιπ. Παξαδείγκαηνο ράξε:  

 

- έλαο αηηψλ κε 51 απαζρνινχκελνπο πνπ εηζάγεη γπαιί ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ έλαλ αηηνχληα ΑΔΟ κε 249 απαζρνινχκελνπο, ν νπνίνο 

εηζάγεη φπια θαη έρεη ήδε εθαξκφζεη δηάθνξα κέηξα αζθάιεηαο·  

 

- έλαο εθηεισληζηήο κε πξνζσπηθφ 4 αηφκσλ πνπ ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ελφο 

θαηαζθεπαζηή κε 150 απαζρνινχκελνπο, αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ην εχξνο ηεο 

πνηθηιίαο ησλ ΜΜΔ.  

 

                                                 
15

  χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ΔΔ L 124 ηεο 6.5.2003. 
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Οη ΜΜΔ αληηπξνζσπεχνπλ ην  99%
16

 ηνπ ζπλφινπ ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη ελλέα 

ζηηο δέθα ΜΜΔ είλαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, κε ιηγφηεξνπο απφ 10 απαζρνινχκελνπο.  

Δμειίζζνληαη επίζεο ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ δηεζλψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θχξην φγθν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηηο δηεζλείο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, ζπρλά ελεξγψληαο σο ππεξγνιάβνη γηα 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηελ ελδερφκελε δπζθνιία ησλ ΜΜΔ λα εηζέιζνπλ ζηε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ 

ηδηφηεηα AEO, έρεη εθαξκνζηεί ε αλαγθαία επειημία ζηε λνκνζεζία γηα ηνπο AEO, κε ζηφρν 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ επηβαξχλζεσλ. Αθφκε θαη αλ ηα θξηηήξηα AEO 

εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο, ην άξζξν 29 

παξάγξαθνο 4 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεη σο λνκηθή ππνρξέσζε φηη «νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηδίσο αλ 

πξφθεηηαη γηα κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ εμέηαζε εθπιήξσζεο ησλ 

θξηηεξίσλ AEO». Παξάιιεια, ζε φιν ην θείκελν ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ, νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΜΜΔ ζε ζρέζε κε ηελ άδεηα ΑΔΟ ζα παξέρνληαη κε παξαδείγκαηα. 

 

3.III.3. Δηδηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

3.III.3.1. Φνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ 

Ο ξφινο ελφο κεηαθνξέα ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα πεξηγξάθεηαη ζην κέξνο 1 ηκήκα 

II.4 παξάγξαθνο (ζη) ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ. ην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ 

εκπνξηθνχ ηνκέα, ππάξρεη έλαο δηαθξηηφο ππνηνκέαο:  νη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ. Απηφο ν 

επηκέξνπο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη έλα ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αιιά 

ζεκαληηθά κεγάινπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ· ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, απηφο ν επηκέξνπο 

ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην έλα ηξίην φισλ ησλ απνζηνιψλ ζηηο εηζαγσγέο θαη 

πεξίπνπ ην 50% φισλ ησλ απνζηνιψλ ζηηο εμαγσγέο. 

 

Ο ελ ιφγσ ππνηνκέαο έρεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά: 

- κεγάινπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ· 

-  ηε ζεκαζία ηεο ηαρχηεηαο ηεο κεηαθνξάο θαη ηνπ γξήγνξνπ ηεισληζκνχ – νη 

ζχληνκνη ρξφλνη παξάδνζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν πξνψζεζεο 

πσιήζεσλ γη' απηέο ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο πειάηεο ηνπο· 

- κεγάιν αξηζκφ θαη επξχ θάζκα επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ, απφ ηνπο ζπλήζεηο 

επηρεηξεκαηηθνχο πειάηεο κέρξη ηδηψηεο πειάηεο ηεο κίαο θνξάο· 

- νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπρλά αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα εθηεισληζηή/αληηπξνζψπνπ 

εθηφο απφ ην ξφιν ηνπ κεηαθνξέα· 

- επεηδή ν ηξφπνο κεηαθνξάο είλαη θαηά θχξην ιφγν ε ελαέξηα κεηαθνξά θνξηίνπ, 

νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο ιεηηνπξγνχλ σο RA ή KC, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 300/2008
17

 θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο θαηά ηελ 

                                                 
16

 Σν 2008, ππήξραλ πάλσ απφ 20 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφιηο 43 000 ήηαλ 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (99,8 %) ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΔ είλαη ΜΜΔ. 

(εηήζηα έθζεζε – Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ ΔΔ ην 2009 - ΓΓ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο) 
17

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 300/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 

2008, γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ ζην πεδίν ηεο αζθάιεηαο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2320/2002 



 

 84 

έλλνηα ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1998 ηεο Δπηηξνπήο
18

 γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ· 

- κεηαθνξά δεκάησλ θαη θνξηίνπ κε δηθφ ηνπο αεξνζθάθνο ή παξνρή ζάθσλ θαη 

κεκνλσκέλσλ παθέησλ γηα άιινπο αεξνκεηαθνξείο· 

- νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπρλά θαηέρνπλ άδεηεο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απινπζηεπκέλεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο.  

 

Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ δηαθξηηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ππάξρνπλ νξηζκέλνη εηδηθνί θίλδπλνη γη' 

απηφλ ηνλ ππνηνκέα, πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε φηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- ην επίπεδν παξαβάζεσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ζπκκφξθσζεο. 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ πςειφ φγθν ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη λα αμηνινγνχλ θαηά πφζνλ νη παξαβάζεηο είλαη ζπζηεκαηηθέο, 

ηελ πνηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνπλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ζθάικαηα – 

βι. κέξνο 2 «Κξηηήξηα AEO» ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ· 

- ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνπ κεηξψνπ 

κεηαθνξψλ. Λφγσ ηνπ πςεινχ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηέρνπλ, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηα εθαξκνδφκελα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαληη πξφζβαζεο ρσξίο 

άδεηα ή παξείζδπζεο, θαη ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ· 

- Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνηχπσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο: 

o νη ρψξνη ή νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην θαζεζηψο RA ή 

KC· 

o νη παξαβηάζεηο ζπκθσλεκέλσλ ξπζκίζεσλ αζθάιεηαο, κε ηνλ θίλδπλν 

παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε φξνπο αζθάιεηαο ή 

πξνζηαζίαο. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ θάζκαηνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

εηαίξσλ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε γλσζηνχο θαη άγλσζηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο· 

o πξφζσπα πνπ παξεηζθξένπλ ζηελ επηρείξεζε θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θίλδπλν αζθάιεηαο. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 

λενπξνζιακβαλνκέλσλ είηε σο κφληκν είηε σο πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ· 

o αλεπαξθήο γλψζε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο 

θαηάξηηζεο πνπ θαιχπηεη ηνπο θηλδχλνπο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθίλεζε απνζηνιψλ ηαρπκεηαθνξάο.  

 

                                                 
18

 Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/1998 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ 

ιεπηνκεξψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ θνηλψλ βαζηθψλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ απφ 

έθλνκεο ελέξγεηεο  
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3.III.3.2. Φνξείο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

Έλαο θνξέαο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ έρεη ηε δηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα θαη είλαη απαξαίηεην 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη.  Δθφζνλ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην θξηηήξην ηεο απνδεδεηγκέλεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θεξεγγπφηεηαο 

ζα εμεηαζηεί κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο φπσο θαη γηα ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ην θχξην 

βάξνο ζηε ζπλέρεηα ζα δνζεί ζε νξηζκέλα εηδηθά δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα άιια 

θξηηήξηα ΑΔΟ.   

 

πκκφξθσζε κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία  

Έλαο θνξέαο ηαρπκεηαθνξψλ αζρνιείηαη κε ηελ παξάδνζε/παξνρή ππεξεζίαο ζε κεγάιν 

αξηζκφ κηθξψλ πειαηψλ/ρξεζηψλ, ησλ νπνίσλ ε αμηνπηζηία δε κπνξεί λα ειεγρζεί κε κεγάιε 

επθνιία. Οη ζπλέπεηεο ζπλδένληαη κε πηζαλά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηνπο ηεισλεηαθνχο 

δαζκνχο, αιιά θαη σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία. Οξηζκέλνη ηνκείο θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη νη αθφινπζνη: 

 ν κεγάινο αξηζκφο «κηθξψλ» απνζηνιψλ, δειαδή απνζηνιέο κηθξνχ βάξνπο/αμίαο· 

 ε αλαμηνπηζηία ησλ δειψζεσλ ησλ πειαηψλ (θαηά θχξην ιφγν ηδησηψλ):  ζθάικαηα 

θαη παξαιήςεηο ζηηο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ απνζηνιψλ, έιιεηςε/αλεπάξθεηα ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο, θαη ζπλαθφινπζεο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ απαηηήζεσλ (έιιεηςε πηζηνπνηεηηθψλ/αδεηψλ θ.ιπ.)· 

 θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε εμαηηίαο ηνπ κεηαθνξέα· 

 πςειφο θίλδπλνο «θαθνχ ρεηξηζκνχ» (απψιεηαο) απνζηνιψλ.  

 

πλεπψο, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ φζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο, αθφκα θαη αλ ιεθζεί ππφςε ην κέγεζνο θαη ν ηχπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, πξέπεη πάληνηε λα εμεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ θαη λα ζπγθξίλεηαη κε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε εηήζηα βάζε, έηζη ψζηε λα 

αμηνινγνχληαη νη δπλεηηθνί θίλδπλνη. Η δηαρείξηζε  ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εγγξαθή ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή κε ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 

ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνχ θαη απνζεθψλ είλαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζε πεξηζηαζηαθή βάζε, κε ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ησλ ππνιεηπφκελσλ θηλδχλσλ. 

 

πζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη εθνδηαζηηθήο 

Έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ε δηαρείξηζε ησλ βηβιίσλ 

απνγξαθψλ κε ηελ αλαθνξά κε παξαδνζείζαο αιιεινγξαθίαο/παθέησλ (ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ ήηαλ δπλαηή ε αλεχξεζε ηνπ απνδέθηε ή φηαλ ν απνδέθηεο δελ ηα παξαιακβάλεη). Όζνλ 

αθνξά απηφ ην θξίζηκν ζηνηρείν, είλαη αλαγθαία ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο (θαη, 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηεο ζπλαθφινπζεο θαηαζηξνθήο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο) ή 

ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηξνθή ζηνλ απνζηνιέα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ζνβαξά ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηεισλεηαθψλ θαη ινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη λα έρεη 

επίπησζε ζηελ εθνδηαζηηθή νξγάλσζε, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε, ην θφζηνο, ηελ πξνζηαζία 

ηνπ απνζέκαηνο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ απνζεθψλ. 

 

Απηή ε θαηάζηαζε επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο απαηηεί λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εκπηζηνζχλεο 

ζε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ην νπνίν λα είλαη επαξθψο αζθαιέο, θαη δνκεκέλν θαηά ηξφπν 

πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ ηεισλεηαθψλ πξάμεσλ, ηφζν 
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ησλ εμαγσγψλ φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηέο. 

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ειέγρεηαη, εθηφο απφ ηνλ δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ, εάλ ππάξρνπλ ππεχζπλνη γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο ηεισλεηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν πξαγκαηηθήο αλίρλεπζεο θαη θάιπςεο ησλ ζπλδεφκελσλ θηλδχλσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη ε επίπησζε πηζαλψλ αξλεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξέα θαη λα αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο. 

 

Δμάιινπ, πάληνηε ζε ζρέζε κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, είλαη ζεκαληηθφ λα ειέγρεηαη πνηεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πνηεο δηαδηθαζίεο πιεξνθφξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο θαη ηηο απνζηνιέο.  

 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ρεξζαίαο κεηαθνξάο, 

ηδίσο εάλ αθνξά έλαλ θνξέα ελαέξησλ κεηαθνξψλ, πεξίπησζε ζηελ νπνία είλαη αλαγθαίν λα 

αμηνινγείηαη ε αμηνπηζηία ησλ νδεγψλ πνπ ζπιιέγνπλ ηα απνζηειιφκελα αληηθείκελα. 

 

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο 

ε απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά ε πνιηηηθή πξνζιήςεσλ. Πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ πεξηζηαζηαθψλ εξγαδφκελσλ θαη ε ζπρλφηεηα πξφζιεςήο ηνπο. 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ηνπο θαη ε ζπρλφηεηα πξφζιεςήο ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν πηζαλφο θίλδπλνο δηείζδπζεο κε ζθνπφ ηελ άζθεζε παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

φπσο παθέηα-βφκβεο, λαξθσηηθά θ.ιπ.  

πλεπψο, ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην 

νπνίν αλαηίζεληαη εηδηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε άκεζε επαθή κε επαίζζεηα εκπνξεχκαηα απφ 

ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ή απφ πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ, ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

πξνζεθηηθά. 

 

Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα ειέγρεηαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ν θνξέαο αζθεί ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη αλ ηεξνχληαη ηα πξφηππα εξγαζίαο. Πξέπεη επίζεο 

λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά νη ζπκβάζεηο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο.  

 

Όιν ην πξνζσπηθφ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζχκβαζεο πνπ δηέπεη ηελ εξγαζία ηνπ, 

πξέπεη λα ιακβάλεη επαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ηεισλεηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Γηα λα επηηεπρζνχλ πςειά πνηνηηθά πξφηππα θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, είλαη αλαγθαίν λα παξέρεηαη επαξθήο 

θαηάξηηζε, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζάξσζε εηδηθψλ 

εκπνξεπκάησλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα απνζηνιή.    

 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, έλαο θνξέαο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ νθείιεη: 

- λα νξίδεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε 

θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο· 

- λα δηαζέηεη επαξθή εζσηεξηθή νξγάλσζε πνπ επηηξέπεη λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα 

ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα πεξηζηαηηθψλ εηδηθνχ θηλδχλνπ ή κεηά απφ εηδηθέο 

εθζέζεηο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ· 
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- λα εθπαηδεχεη ηαρπδξνκηθνχο επηζεσξεηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ειέγρνπ 

αζθάιεηαο θαη λα ηνπο παξέρεη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζα 

εληνπίδνπλ δπλεηηθά επηθίλδπλα απνζηειιφκελα αληηθείκελα, ιακβάλνληαο ππφςε 

δείθηεο θηλδχλνπ, φπσο:   

 ε κε αλαθνξά απνζηνιέα· 

 επαίζζεηνη παξαιήπηεο (δηπισκαηηθέο ππεξεζίεο, πνιηηηθνί νξγαληζκνί, 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, Σχπνο, θ.ιπ.)·

  

 χπαξμε  ζεκεηψζεσλ ή απηνθφιιεησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνηξνπή 

ειέγρσλ φπσο: «Να κελ εθηίζεηαη ζε αθηίλεο Υ», «Δκπηζηεπηηθφ», «Γελ 

απαηηείηαη ηαρπδξνκηθφο έιεγρνο », «Να κελ αλνηρζεί» θ.ιπ.·  

 

 αζπλήζε καθξνζθνπηθά θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. 

ζπζθεπαζία ελ ζεξκψ, παξνπζία αζπλήζσλ νζκψλ, απψιεηα ή δηαζπνξά 

πεξηερνκέλνπ, απνρξσκαηηζκφο ζπζθεπαζίαο, ειαηψδεηο θειίδεο, ζφξπβνη 

απφ ην εζσηεξηθφ ησλ δεκάησλ, θ.ιπ.). 

 

Έλαο ηαρπδξνκηθφο θνξέαο πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ 

εθνδηαζηηθή/νξγαλσηηθή δηάζηαζε ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε 

απνζηνιψλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ ελεξγεηψλ: 

- λα δηαζέηεη εηδηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη έιεγρνη αζθάιεηαο 

θαηά ηελ άθημε ή αλαρψξεζε απνζηνιψλ· 

- λα γίλεηαη θπζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε έιεγρν 

απ' απηά πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί·  

- λα δεηείηαη απφ ηνπο πειάηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί 

ε ηρλειαζηκφηεηά ηνπο·  

- λα θαηαξηίζεη ζρέδην αληίδξαζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ απνκφλσζε θαη ηελ 

εμνπδεηέξσζε αληρλεπζείζαο απεηιήο· 

- λα δεκηνπξγήζεη γξαθείν επαθήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο γηα ηα ηεισλεία, ηελ 

αζηπλνκία, ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο, αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηε ζεκαζία ηεο. 

 

Δλ θαηαθιείδη, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ κεγέζνπο θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ππεξεζίαο πνπ παξέρνπλ νη ηαρπδξνκηθνί θνξείο, θαζψο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλαιιαγψλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδνληαη αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο φζνλ αθνξά ηα 

ηεισλεία, ηελ εθνδηαζηηθή, ηε ινγηζηηθή θαη ηελ αζθάιεηα, έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία φιεο νη 

δηαδηθαζίεο λα είλαη απζηεξά ηππνπνηεκέλεο, κε αλαιπηηθά εζσηεξηθά πξσηφθνιια 

δηαδηθαζίαο ηα νπνία λα εθαξκφδνληαη πξάγκαηη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

 

3.III.3.3. Φνξείο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ 

Γεληθά, ν έιεγρνο ελφο θνξέα ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ άιισλ κεηαθνξηθψλ θνξέσλ. Μπνξεί κάιηζηα λα ζεσξεζεί φηη νη θνξείο 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ αληηπξνζσπεχνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν, ιφγσ ηεο θχζεο απηνχ 

ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο. Παξφια απηά, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ θαη 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ ζα δηεπθνιπλζεί κε ηελ επεμεξγαζία νξηζκέλσλ δηαθξηηψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνξέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ:   

- νη θνξείο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ δεζκεχνληαη κε δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη 

ζπκβάζεηο (COTIF, CIM). Οη ζπκθσλίεο απηέο επηβάιινπλ ελδερνκέλσο 
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απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ζθξαγίδσλ θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θνξηίνπ. 

Μπνξεί επίζεο λα εληνπηζηεί ε επζχλε θαηά ηε κεηαθνξά·  

- ε ζηδεξνδξνκηθή θπθινθνξία ππφθεηηαη ζε θαλνληζκνχο αζθάιεηαο ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο θαη ζε πηζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ 

αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ φζν θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ. Απηά κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο, γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ· 

- νη ζηδεξνδξνκηθνί κεηαθνξείο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα θαηαθεξκαηηζκέλν πιαίζην 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Οη ππεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο κπνξεί λα 

ξπζκίδνληαη θαη λα παξαθνινπζνχληαη απφ δηάθνξεο εζληθέο αξρέο·  

- ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο πεξηέρεη δηάθνξα ζηνηρεία ηα νπνία ζπρλά ειέγρνληαη 

απφ ηξίηνπο, πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ππνδνκέο φπσο νη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, 

νη ζηαζκνί δηαινγήο θαη νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ή ηξίηνη 

ππεχζπλνη γηα ηε κνλάδα θνξηίνπ· 

- ν αηηψλ κπνξεί λα δηαζέηεη κηα ζχλζεηε νξγαλσηηθή δνκή, πνιιέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη έλα επξχ θάζκα ιεηηνπξγηψλ. Οη ιεηηνπξγίεο κπνξεί επίζεο λα δηαρσξηζηνχλ 

ζηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ·  

- νη ζηδεξνδξνκηθνί κεηαθνξείο κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη κε πνιινχο 

επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη γλσζηνί. ε απηνχο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνληαη νδηθνί κεηαθνξείο, θνξείο εθκεηάιιεπζεο απνζεθψλ, θνξείο 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ θαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο ζηνπο 

ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο δηαινγήο. Η θφξησζε θαη εθθφξησζε κνλάδσλ 

θνξηίνπ/εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ή ζε βαγφλη κπνξεί λα απνηειεί επζχλε ηνπ 

κεηαθνξέα. Δληνχηνηο, ε θφξησζε θαη εθθφξησζε εκπνξεπκάησλ ππφθεηηαη 

ζπλήζσο ζηελ επζχλε ηνπ πειάηε. πλήζσο δελ είλαη νη ίδηνη νη ζηδεξνδξνκηθνί 

κεηαθνξείο απηνί πνπ θνξηψλνπλ ή εθθνξηψλνπλ κνλάδεο θνξηίνπ νχηε ηξίηνη. 

Μφλν εάλ ν ίδηνο ν ζηδεξνδξνκηθφο κεηαθνξέαο παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξάο 

δεκάησλ θαη άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο, κπνξεί λα 

θέξεη ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε γηα ην ρεηξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ·  

 

- θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, δηαθνξεηηθά πξφζσπα ελδέρεηαη λα ρεηξίδνληαη 

ηα έγγξαθα ή λα ειέγρνπλ ηηο κνλάδεο θνξηίνπ / βαγφληα. Μφλν φηαλ ν 

ζηδεξνδξνκηθφο κεηαθνξέαο παξέρεη ππεξεζία κεηαθνξάο δεκάησλ θαη άιιεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο ν ίδηνο, κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηα 

εκπνξεχκαηα ζηα ζεκεία κεηαθφξησζεο, ζηα θέληξα εθνδηαζηηθήο ή ζηηο 

απνζήθεο.  

εκεία ζηα νπνία πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή θαηά ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ηνλ έιεγρν 

ελφο ζηδεξνδξνκηθνχ κεηαθνξέα πνπ ππνβάιιεη αίηεζε AEO: 

 

- γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

ζα πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηνλ αηηνχληα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαλνληζκψλ, 

ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ απφ ηα νπνία δεζκεχνληαη πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ·  
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-  θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ειέγρνπ, νη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ κηα 

ζαθή επνπηεία ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο 

πξάμεηο θαη λα θαζνξίζνπλ αλ ν αηηψλ έρεη ηνλ έιεγρφ ηνπο ή φρη. Οη ζρεηηθνί ρψξνη 

είλαη εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ηεισλεηαθψλ 

εγγξάθσλ, κνλάδσλ θνξηίνπ θαη εκπνξεπκάησλ· 

- γηα ηελ απνηξνπή ηεο ρσξίο άδεηα πξφζβαζεο ζε εκπνξεχκαηα θαη κνλάδεο θνξηίνπ, 

απαηηνχληαη κέζνδνη επαξθνχο επίβιεςεο ηεο αζθάιεηαο, ηδίσο ζε ζηδεξνδξνκηθνχο 

ζηαζκνχο δηαινγήο ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο/εθθφξησζεο/θφξησζεο θαη ζηάζκεπζεο·   

- ηρλειάηεζε κνλάδσλ θνξηίνπ, δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηε δηέιεπζε 

ζπλφξσλ (θάκεξα επίβιεςεο, ζάξσζε) θαη ηηο ζηαζκεχζεηο, δχγηζε θνξηίνπ θαη 

επηζεψξεζε 7 ζεκείσλ (ηδίσο κεηά απφ καθξνρξφληα απνζήθεπζε)· 

- δηαδηθαζίεο ζθξάγηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νδεγηψλ γηα παξαβηάζεηο ηεο 

αζθάιεηαο· 

- εληνπηζκφο επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θαη ελζσκάησζε απαηηήζεσλ αζθάιεηαο ζε 

ζπκβάζεηο, αθφκε θαη γηα ad hoc εηαίξνπο. Δπεηδή θάπνηεο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο (θφξησζε / εθθφξησζε / επίβιεςε ηεο αζθάιεηαο), ν αηηψλ 

νθείιεη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο 

κε ηελ εηζαγσγή απαηηήζεσλ ζηηο ζπκβάζεηο θαη παξαθνινχζεζήο ηνπο. Δπίζεο, φηαλ 

εληνπίδεηαη παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο, νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο έρνπλ 

κεγάιε ζεκαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο· 

- ζσζηή εθπαίδεπζε γηα επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο·  

- νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

θαλφλσλ αζθάιεηαο απνηεινχλ βαζηθή απαίηεζε. 

 

3.III.4. Παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο 

3.III.4.1. Γεληθά  

 Λφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, νη δηάθνξνη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα 

ηεξνχλ νξηζκέλα πξφηππα θαη θαλνληζκνχο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ΑΔΟ. Σν πξφγξακκα 

ΑΔΟ πξνζπαζεί λα εμεηάζεη θαη λα βαζηζηεί ζηα ήδε πθηζηάκελα πξφηππα θαη ηηο 

πηζηνπνηήζεηο/άδεηεο, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη απαίηεζε λα δηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο 

πξφζζεηεο πηζηνπνηήζεηο/άδεηεο γηα λα γίλεη ΑΔΟ.  

 

Μνινλφηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δε ρξεηάδεηαη πάληα λα δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ γηα λα 

ιάβνπλ έγθξηζε γηα απινχζηεπζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο θαλφλεο, γηα 

θάπνηεο απινπζηεχζεηο απαηηείηαη λα πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα ΑΔΟ ή ηκήκαηα θξηηεξίσλ 

ΑΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηε ζρεηηθή έγθξηζε (βι. επίζεο ηκήκα 1.III.1 ησλ αλά ρείξαο 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ). 

 

Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ θαη λα κεησζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ, φπνηε απηφ 
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είλαη δπλαηφ, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο αηηνχληεο. 

Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηδίσο απφ: 

 

- πξνεγνχκελεο αηηήζεηο γηα ηεισλεηαθέο άδεηεο, ήδε εθδνζείζεο ηεισλεηαθέο 

άδεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο· 

- πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε θνηλνπνηεζεί ζε ηεισλεία ή ζε άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

θαη είλαη δηαζέζηκεο/πξνζβάζηκεο ζηα ηεισλεία· 

- πιεξνθνξίεο θαη απνηειέζκαηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ· 

- ρξεζηκνπνηνχκελεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο/δηαζαθήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

απφ ηνλ αηηνχληα· 

- πθηζηάκελα εθαξκνζηέα πξφηππα θαη πηζηνπνηήζεηο/εγθξίζεηο πνπ δηαζέηεη ν 

αηηψλ· 

- πθηζηάκελα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ή ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία, ζην βαζκφ πνπ ζεσξνχληαη 

ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ (άξζξν 29 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ), θαζψο θαη πθηζηάκελα πνξίζκαηα αξκνδίσλ εκπεηξνγλσκφλσλ (άξζξν 29 

παξάγξαθνο 3 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ). 

 

Δληνχηνηο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο θάζε επηκέξνπο πεξίπησζεο, ιακβάλνληαο ηδίσο 

ππφςε ην ρξφλν ηνλ νπνίν αθνξνχλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ίζσο 

ρξεηαζηεί λα επαλεμεηάζνπλ ή λα αλαδεηήζνπλ επηβεβαίσζε απφ άιιεο αξρέο φηη νη ελ ιφγσ 

πιεξνθνξίεο (ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ κέξεη) εμαθνινπζνχλ λα είλαη έγθπξεο. 

 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε λνκνζεζία πξνβιέπεη απηφκαηε 

αλαγλψξηζε ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, δει.: 

 

- Δάλ ν αηηψλ είλαη εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν ή γλσζηφο απνζηνιέαο, 

ζεσξείηαη πσο πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο ν αηηψλ απέθηεζε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή ηνπ γλσζηνχ απνζηνιέα, ζην 

βαζκφ πνπ ηα θξηηήξηα έθδνζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ 

γξαθείνπ ή ηνπ γλσζηνχ απνζηνιέα είλαη ηαπηφζεκα ή ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ 

ζεζπίδνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ ΔΣΚ (άξζξν 28 παξάγξαθνο 3 ηεο ΔΠ 

ηνπ ΔΣΚ θαη επίζεο βι. κέξνο 3 ηκήκα III ζεκείν 4.2. ζηνηρείν β) ησλ αλά ρείξαο 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ)· 

- Δάλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, εθδνζέληνο 

βάζεη δηεζλνχο ζχκβαζεο, δηεζλνχο πξνηχπνπ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Σππνπνίεζεο ή επξσπατθνχ πξνηχπνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο, ηα 

ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηα 

θξηηήξηα αζθάιεηαο.  

Σα θξηηήξηα ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη ζην βαζκφ πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα 

θξηηήξηα έθδνζεο ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ηαπηφζεκα ή ηζνδχλακα κε 

εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ θψδηθα (άξζξν 28 

παξάγξαθνο 2 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ).  

 Σα θξηηήξηα ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη 

θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, εθδνζέληνο απφ ηξίηε ρψξα 

κε ηελ νπνία ε Έλσζε έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ (άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 δεχηεξν εδάθην ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ). 
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Απηφ ηζρχεη κφλν γηα πηζηνπνηήζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ δηεζλψο δηαπηζηεπκέλνπο 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο
19

 ή αξκφδηεο εζληθέο αξρέο.  

 

Δμάιινπ, ππάξρνπλ πνιιά δηεζλή θαη εζληθά πξφηππα θαη πηζηνπνηήζεηο, θαζψο θαη 

ζπκπεξάζκαηα εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηήξεζεο βηβιίσλ, ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θεξεγγπφηεηαο ή ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο, ηα νπνία ε ηεισλεηαθή αξρή 

έθδνζεο κπνξεί λα απνδερηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 3 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνχ δε ζεκαίλεη φηη απηνκάησο ηθαλνπνηείηαη ην 

αληίζηνηρν θξηηήξην AEO θαη φηη δε ζα ππνβιεζεί ζε πεξαηηέξσ έιεγρν. Δλαπφθεηηαη ζηελ 

αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή λα απνθαζίζεη αλ θαη ζε πνην βαζκφ πιεξνχληαη απηά ηα θξηηήξηα. 

 

ε απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξνη δείθηεο γηα αμηνιφγεζε εάλ θαη 

ζε πνην βαζκφ έλα πηζηνπνηεηηθφ ή πξφηππν είλαη ζπλαθέο θαη νπζηαζηηθφ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζεη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αηηήζεσλ ΑΔΟ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο δείθηεο απηνχο 

είλαη: 

- πνηνο έρεη εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ή πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνηχπνπ;  Έρεη εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα απφ αξρή ή απφ έλαλ ηξίην;  

Γηαζέηεη ν ελ ιφγσ ηξίηνο δηεζλή δηαπίζηεπζε;  

- κε πνηνλ ηξφπν ρνξεγείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα;  Γηελεξγνχληαη νη ελ ιφγσ 

έιεγρνη απφ θάπνηα αξρή (παξαδείγκαηα ζην κέξνο 3 ηκήκα III ζεκείν 4.2. ησλ 

αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ), κε απηναμηνιφγεζε ελφο θνξέα ή ε 

επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην θαη δηαπηζηεπκέλν ηξίην κέξνο; 

- ππήξμε επηηφπνπ έιεγρνο ζηελ εγθαηάζηαζε ή κφλν έιεγρνο εγγξάθσλ; 

- γηα πνηνπο ιφγνπο ππνβάιιεη ν θνξέαο αίηεζε γηα πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα; 

- δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο/άδεηαο απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία ή 

ππάξρεη ζχκβνπινο νξηζκέλνο απφ ηελ εηαηξεία; 

- ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε, γηα έλα εηδηθφ ηκήκα ή γηα 

κία κφλν δηαδηθαζία; 

- πφηε εθδφζεθε ην πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα;  Πφηε δηελεξγήζεθε ν ηειεπηαίνο έιεγρνο;  

Πνηα ήηαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ ειέγρνπ; 

 

Ο θαηάινγνο ησλ γλσζηψλ πξνηχπσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα δελ 

είλαη πιήξεο. Λφγσ ηνπ κεγάινπ θάζκαηνο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ θαη ιφγσ ησλ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, απαξηζκνχληαη κφλν ηα πην δηαδεδνκέλα απφ 

απηά.   

 

Δληνχηνηο, νη αηηνχληεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή πιεξνθνξίεο 

γηα θάζε πξφηππν ην νπνίν ηθαλνπνηνχλ ή γηα πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα ΑΔΟ. Σφηε, ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ζα ειέγμεη αλ απηφ 

κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε θαη ζε πνην βαζκφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε απφ αλεμάξηεηε αξρή / νξγαληζκφ γηα πεξηπηψζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα θξηηήξηα ΑΔΟ, ρσξίο ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ (π.ρ. αηνκηθέο νδεγίεο ηεο 

ηνπηθήο αζηπλνκίαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο). 

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ είλαη απαξαίηεην γηα λα απνθηήζεη θαλείο ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ 

λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θάπνην απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά/εγθξίζεηο ή λα έρεη ιάβεη 

ζπκβνπιέο απφ ηξίηνπο. Δάλ ππάξρνπλ θάπνηα πηζηνπνηεηηθά/εγθξίζεηο, απηφ ζα κπνξνχζε 

                                                 
19

 MLA (ζπκθσλία πνιπκεξνχο αλαγλψξηζεο) ή MRA (ζπκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο). Βι. επίζεο 
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λα απνηειέζεη ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο (βι. επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ SAQ γηα ηα ηκήκαηα 3 θαη 6 πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο θαη 

εθνδηαζηηθήο θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο). 

 

Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ν αηηψλ έρεη πάληνηε ηελ επζχλε λα απνδεηθλχεη φηη 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ΑΔΟ. 

 

 

3.III.4.2. Πηζηνπνηεηηθά/άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηεισλεηαθέο ή άιιεο θξαηηθέο 

αξρέο   

α)  πθηζηάκελεο ηεισλεηαθέο άδεηεο 

 

Όηαλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη άιιεο ηεισλεηαθέο άδεηεο πνπ ηνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί.   

 

β)  πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ νξγαληζκνχο ή ππεξεζίεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο 

 

Οη αξρέο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο εγθξίλνπλ νληφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζε εκπνξεπκαηηθέο 

αεξνκεηαθνξέο. Αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, νη ελ ιφγσ νληφηεηεο 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ ηδηφηεηα RA ή RC απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αξρέο, ελψ o AC 

(ζπκβεβιεκέλνο απνζηνιέαο) νξίδεηαη απεπζείαο απφ έλα RA.  

 

Σα RA είλαη εηαηξείεο φπσο νξγαληζκνί, κεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ ή άιιεο νληφηεηεο, πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε κηα αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη δηελεξγνχλ ειέγρνπο αζθάιεηαο, νη νπνίνη 

αλαγλσξίδνληαη ή ππαγνξεχνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, φζνλ αθνξά ηα θνξηία, ηελ 

αιιεινγξαθία, θαη ηα δέκαηα ή ηηο επηζηνιέο εμπξέο.  

 

Οη KC είλαη απνζηνιείο θνξηίνπ ή ηαρπδξνκείνπ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ, θαη δηαδηθαζίεο 

ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη ζηα θνηλά πξφηππα αζθάιεηαο, ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά θνξηίνπ ή ηαρπδξνκείνπ κε νπνηνδήπνηε αεξνζθάθνο. 

 

Γηα ηα RA θαη ηνπο KC, ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ πξέπεη λα πιεξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 3 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ ζρεηηθά 

κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ε 

ηδηφηεηα RA ή KC. ε αληίζεζε κε ην πξφγξακκα ΑΔΟ, ηφζν ε ηδηφηεηα KC φζν θαη ε 

ηδηφηεηα RA παξέρνληαη πάληνηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Πξέπεη επίζεο λα 

επηζεκαλζεί φηη ην θαζεζηψο KC θαη ην θαζεζηψο RA εθαξκφδνληαη, θαηαξρήλ, κφλν γηα 

εμεξρφκελα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε αεξνζθάθνο. Γηα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα, 

νη δηαδηθαζίεο απηέο δελ εμεηάδνληαη νχηε ρνξεγνχληαη.  

 

Η ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ RA, KC θαη AEO, θαηέιεμαλ φηη 

νη απαηηήζεηο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ θαη’ αξράο ζπγθξίζηκεο ζηνπο ηέζζεξηο 

παξαθάησ ηνκείο: 

- Αζθάιεηα θηηξίσλ 

- Καηάιιεινη έιεγρνη πξφζβαζεο 

- Αζθάιεηα θνξηίνπ 

- Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ 
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Γηα ην ιφγν απηφ, ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο, ην πηζαλφηεξν είλαη λα εληνπηζηνχλ νη 

θνηλέο πξνυπνζέζεηο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα ζεσξεζεί φηη πιεξνχληαη. 

 

πλεπψο, φηαλ ν αηηψλ γηα AEOS έρεη ήδε εγθξηζεί σο KC ή RA, πξέπεη λα αμηνινγείηαη 

θαηάιιεια εάλ ν αηηψλ έρεη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη, αλ ζπκβαίλεη απηφ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη απηφκαηε 

αλαγλψξηζε ησλ ειέγρσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα 

απνθιείεηαη ε δηπιή δηελέξγεηα ησλ ίδησλ ειέγρσλ θαη ν επαλέιεγρνο ησλ ίδησλ ηνκέσλ θαη 

εξγαζηψλ.  

 

Μνινλφηη δελ πθίζηαηαη λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο ηδηφηεηαο AC, επηδηψθνληαη παξφκνηνη 

ζηφρνη, νχησο ψζηε ε ηδηφηεηα AC λα είλαη ελδερνκέλσο ρξήζηκε θαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

άδεηαο ΑΔΟ.  

 

γ)  Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πινίσλ θαη Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (ISPS) 

 

Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΙΜΟ) έρεη εθδψζεη, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο, 

ππνρξεσηηθήο ζχκβαζεο «γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα (SOLAS)», 

έλα δηεζλή, ππνρξεσηηθφ θψδηθα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ δηεζλή θψδηθα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (θψδηθαο ISPS). Πεξηγξάθεη ηηο επζχλεο θπβεξλήζεσλ, λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ, πινηνθηεηψλ, πιεξσκάησλ πινίσλ, ιηκεληθψλ αξρψλ, ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη πξνζσπηθνχ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηελεξγνχλ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη αλάιπζε 

θηλδχλνπ, θαη λα θαηαξηίδνπλ, λα ηεξνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ζρέδηα αζθάιεηαο γηα ηε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη ηα πινία ηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ιηκέλεο θαη ηηο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηα πινία ή 

ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην δηεζλέο εκπφξην. 

Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ θψδηθα ISPS πεξηιακβάλνπλ κέηξα ζσκαηηθήο αζθάιεηαο, 

φπσο ν έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ζε πινία θαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θνξηίνπ θαη ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ. Σα κέηξα απηά πξέπεη 

λα ηεθκεξηψλνληαη δεφλησο ζε έλα ζρέδην αζθάιεηαο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ 

εμνπζηνδνηεκέλε αξρή γηα ηελ αζθάιεηα πινίσλ θαη ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν 

εγθεθξηκέλν ζρέδην αζθάιεηαο δελ είλαη κφλν έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θξηηεξίνπ αζθάιεηαο γηα ηνλ ΑΔΟ, αιιά επίζεο, φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο πνπ είλαη ηαπηφζεκα ή αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο 

θξηηήξηα ΑΔΟ, ζεσξείηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο σο ζπκκφξθσζε κε απηά ηα επηκέξνπο 

θξηηήξηα (άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ). 

Δλψ ηα πινία θαη νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εθαξκνζηένπ θψδηθα ISPS ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ ην απνδεηθλχνπλ, πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε ζπκκφξθσζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ κε ηα ζρεηηθά ηκήκαηα ηνπ 

θψδηθα ISPS ππφθεηηαη ζε ππνρξεσηηθή επηθχξσζε απφ ηηο εζληθέο λαπηηιηαθέο αξρέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Αζθάιεηαο ηεο Ναπζηπινΐαο (EMSA)· απηή ε 

επηθχξσζε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ζα πξέπεη ζπλεπψο λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην πιαίζην 

ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ΑΔΟ. 

 

δ)  Δπηιεμηκφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECAF) 

 

Σν πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (ECAF) 

απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο κεζφδνπο 
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πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα πςειά πξφηππα 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα φια ηα επηιέμηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνηχπνπ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ην Δπξσζχζηεκα ιακβάλεη ππφςε ζεζκηθά θξηηήξηα 

θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ εγγπψληαη παξφκνηα πξνζηαζία γηα ηνλ θάηνρν ηνπ κέζνπ, φπσο νη 

εγγπήζεηο. ε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ε επηιεμηκφηεηα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ εζληθή θεληξηθή 

ηξάπεδα. Σν κφληκν ζηνηρείν ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα ηε ζέζπηζε 

ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ηα πξφηππα πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

νξίδεηαη ζε φξνπο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κε «έλα Α», φπνπ «έλα Α» 

ζεκαίλεη ειάρηζηε καθξνπξφζεζκε βαζκνιφγεζε κε «Α» απφ ηελ Standard & Poor’s ή ηελ 

Fitsch Ratings, «A3» απφ ηελ Moody’s, ή ζε «AL» απφ ηελ DBRS.  

πλεπψο, κπνξεί επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζκνιφγεζε απφ νξγαληζκνχο 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απνδεδεηγκέλεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θεξεγγπφηεηαο.  

 

ε)  Ο λφκνο Sarbanes-Oxley (SOX) 

 

Ο SOX είλαη έλαο νκνζπνλδηαθφο λφκνο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ νξίδεη λέα ή εληζρχεη 

πθηζηάκελα πξφηππα γηα φια ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΗΠΑ, 

ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο θαη δεκφζηαο ινγηζηηθήο. Δθαξκφδεηαη επίζεο θαη ζε εηαηξείεο 

εθηφο ησλ ΗΠΑ, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζηηο ΗΠΑ. Πεξηιακβάλεη θπξίσο 

θαλνληζκνχο γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ινγηζηηθήο, ηζνινγηζκψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν θχξην βάξνο δίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο θαη 

ζηελ αμηνπηζηία ηεο εγεζίαο. 

Αθφκε θαη αλ κηα εηαηξεία ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο SOX, δελ πθίζηαηαη απηφκαηε 

ηθαλνπνίεζε θαλελφο θξηηεξίνπ ΑΔΟ. Δληνχηνηο, απηφ πξέπεη λα απνηειεί δείθηε πνπ πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ θαη ζην πιαίζην ηεο άδεηαο ΑΔΟ. 

 

ζη)  Πξνγξάκκαηα ΑΔΟ ή παξφκνηα πξνγξάκκαηα ζε ηξίηεο ρψξεο 

 

ε νξηζκέλεο ρψξεο εθαξκφδεηαη πξφγξακκα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ην νπνίν είλαη 

ζχκθσλν κε ηελ έλλνηα ΑΔΟ ηνπ Πιαηζίνπ Πξνηχπσλ SAFE ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σεισλείσλ (WCO SAFE). Αθφκε θαη αλ δελ πθίζηαηαη ακνηβαία αλαγλψξηζε κεηαμχ ηεο ΔΔ 

θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, ην γεγνλφο φηη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

επηθπξσκέλνο/πηζηνπνηεκέλνο βάζεη ελφο παξφκνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επίζεο ζεκαληηθφ 

ζην πιαίζην ηεο άδεηαο ΑΔΟ, θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή 

αξρή θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ. 

 

δ) TIR (Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο Δκπνξεπκάησλ) 

Τπφ ηελ αηγίδα ηεο ΟΔΔ/ΗΔ, θαηαξηίζηεθε ε ηεισλεηαθή ζχκβαζε γηα ηηο δηεζλείο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ππφ ηελ θάιπςε δειηίσλ TIR ην 1975 (χκβαζε TIR 1975). 

Η χκβαζε TIR δηαηεξείηαη απφ ηελ ΟΔΔ/ΗΔ, ε νπνία εθαξκφδεη επίζεο ην Δγρεηξίδην TIR. 

Σν Δγρεηξίδην δελ πεξηέρεη κφλν ην θείκελν ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη πιήζνο άιισλ ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ άδεηα ΑΔΟ έρεη ε ειεγρφκελε πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο TIR, 

πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ππιψλεο ηεο ζχκβαζεο TIR. χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 

ζχκβαζεο TIR, ε πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο TIR παξέρεηαη απφ αξκφδηεο αξρέο κφλν ζε 

εηαηξείεο κεηαθνξψλ νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 9 Μέξνο 2 ηεο ζχκβαζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

http://www.unece.org/trans/bcf/tir/tir-hb.html
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- απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηεζλψλ 

κεηαθνξψλ· 

- πγηήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε·  

- απνδεδεηγκέλε γλψζε ηεο εθαξκνγήο TIR·  

- απνπζία ζνβαξψλ ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο ή θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο·  

- αλάιεςε δέζκεπζεο κε γξαπηή δήισζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηελ ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία θαη ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ή 

παξαηππίαο. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πηζηνπνίεζεο ΑΔΟ κπνξεί επίζεο λα έρεη ε 

έγθξηζε ησλ νρεκάησλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Η ζχκβαζε TIR νξίδεη 

φηη ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή νρήκαηα νδηθήο κεηαθνξάο ησλ 

νπνίσλ νη ρψξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά θνξηίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά 

ηξφπν πνπ απνθιείεη ηελ πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ, φηαλ είλαη αζθαιηζκέλνη κε ζθξαγίδα. 

Δάλ έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην ή ρψξνο κεηαθνξάο θνξηίνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο, νη αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ή νη ππεξεζίεο επηζεψξεζεο εθδίδνπλ ηα απνθαινχκελα 

πηζηνπνηεηηθά έγθξηζεο γηα νρήκαηα νδηθήο κεηαθνξάο ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα. 

 

ε) Λνηπά 

 

Η επαιεζεχζηκε ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο θαη πξφηππα αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο IMO, ΟΔΔ/ΗΔ, OTIF, UPU θαη ICAO, κπνξεί επίζεο 

λα ζπληζηά κεξηθή ή πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα ΑΔΟ, ζην βαζκφ πνπ νη απαηηήζεηο 

είλαη ηαπηφζεκεο ή ζπγθξίζηκεο.  

 

 

3.III.4.3  Δκπνξηθά πξφηππα θαη πηζηνπνηήζεηο 

α)  Πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 27001 

 

Σν πξφηππν ISO 27001 είλαη παγθφζκην πξφηππν ISO γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο. Σν πξφηππν 

απηφ πεξηιακβάλεη θαλνληζκνχο γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ ηερλνινγία ηεο 

αζθάιεηαο θαη απαηηήζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή, εηζαγσγή, παξαθνινχζεζε, ζπληήξεζε θαη 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, 

κηα πηζηνπνίεζε ISO 27001 εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, π.ρ. δηαηχπσζε απαηηήζεσλ 

θαη ζηφρσλ γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ, θφζηνο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

αζθάιεηαο, δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 

β)  ISO 9001:2015 (εάλ ζπλδπάδεηαη κε ην ISO 14001:2009) 

 

Σν πξφηππν ISO 9001 πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ISO πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. θνπφο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ 

είλαη λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη λα βειηησζεί ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο. πλεπψο, νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο. Σέινο, πξέπεη λα απμεζεί ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ.  

Γηα ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο αηηήζεσλ ΑΔΟ, κηα πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015 κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκε, π.ρ. γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  
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γ)  ISO 28000:2007 

 

χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 28000:2007, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

πηζηνπνίεζε φηη δηαζέηνπλ επαξθέο ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σν ISO 28000:2007 είλαη έλα πξφηππν-

πιαίζην, θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν έρνπλ πνιχ γεληθφ ραξαθηήξα.  

Δληνχηνηο, έλα άιιν πξφηππν ISO ηεο ζεηξάο ISO 28000, ην ISO 28001:2007, πεξηιακβάλεη 

πνιχ πην εηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη 

απνζθνπεί ζηελ ελαξκφληζε κε ηα θξηηήξηα ΑΔΟ ηνπ WCO SAFE. Η ζπκκφξθσζε κε ην 

πξφηππν ISO 28001 πξέπεη, ζπλεπψο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ, λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζην πιαίζην κηαο αδεηνδφηεζεο ΑΔΟ. 

 

δ)  Πηζηνπνηεηηθά TAPA  

 

Η TAPA είλαη έλσζε πξνζψπσλ ππεχζπλσλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εθνδηαζηηθήο ζηνπο 

ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο. θνπφο απηήο ηεο δηεζλνχο έλσζεο είλαη ε 

πξνζηαζία ησλ εκπνξεπκάησλ ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο έλαληη θινπήο θαη απψιεηαο θαηά ηελ 

απνζήθεπζε, ηε κεηαθφξησζε θαη ηε κεηαθνξά. Σα πηζηνπνηεηηθά ΣΑΡΑ ρνξεγνχληαη βάζεη 

πξνηχπσλ αζθάιεηαο εκπνξεπκάησλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε έλσζε ΣΑΡΑ. πλεπψο, νη έιεγρνη 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα δηελεξγνχληαη απφ νπδέηεξν θνξέα πηζηνπνίεζεο 

(πηζηνπνηεηηθά ΣΑΡΑ A ή B) ή βάζεη απηναμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο (πηζηνπνηεηηθφ 

ΣΑΡΑ C). Σα πξφηππα αζθάιεηαο θνξηίσλ ΣΑΡΑ πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θηηξίσλ, εμνπιηζκνχ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ.  

Μηα επηηπρήο πηζηνπνίεζε (πηζηνπνηεηηθά Α θαη Β) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνηχπσλ αζθάιεηαο θνξηίνπ απφ ηελ νξγάλσζε ΣΑΡΑ απαηηεί ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ 

θαηφρνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πξνηχπσλ θπζηθήο αζθάιεηαο πςειήο πνηφηεηαο.  

Δληνχηνηο, έρεη ζεκαζία λα επηζεκαλζεί φηη ηα πηζηνπνηεηηθά ΣΑΡΑ εθδίδνληαη γηα 

κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη φρη γηα νιφθιεξε ηελ εηαηξεία. 

  

 

3.III.5. Μεηξηθέο/ζπγαηξηθέο εηαηξείεο κε θνηλά ζπζηήκαηα/δηαδηθαζίεο 

Αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, ν αηηψλ νθείιεη λα πιεξνί 

θαηαξρήλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο έρνπλ ήδε εμεγεζεί 

ζην κέξνο 2 «Κξηηήξηα ΑΔΟ» ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ. Οη ίδηεο αξρέο 

εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ελφο νκίινπ 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ. 

 

Δληνχηνηο, φζνλ αθνξά κεηξηθέο/ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη νξηζκέλνη 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ θαη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ. 

Πξψηνλ, πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη ε ζχλδεζε θαη εάλ απηή επεξεάδεη ηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία ή/θαη ηηο ιεηηνπξγίεο. 

 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεηξηθή εηαηξεία παξαρσξεί απηνλνκία ζηε ζπγαηξηθή. πρλά, 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ζπκθσλίεο κεηαβίβαζεο θεξδψλ ή παξφκνηεο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη αλάζεζε κέζσ ζχκβαζεο 
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εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νκίινπ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία επηρείξεζεο πνπ δελ έρεη θαζφινπ δηθφ ηεο πξνζσπηθφ.  

 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, εηδηθεπκέλεο κνλάδεο αζθνχλ θαζήθνληα (θνηλέο ππεξεζίεο) γηα φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ φκηιν. 

 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε ζχλδεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο 

θηλδχλνπ, θαη ε εθδήισζε ηνπ θηλδχλνπ λα έρεη θαη ζεηηθή θαη αξλεηηθή επίπησζε. 

 

Θα ήηαλ ζεκαληηθφ απφ πξαθηηθή άπνςε γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ΑΔΟ, ζε πεξίπησζε 

θνηλψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ην λα είλαη ζπρλά αξθεηφ λα ειέγρνληαη απηέο 

νη δηαδηθαζίεο κφλν κία θνξά. 

Σν ίδην ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ κηα κνλάδα ζην εζσηεξηθφ ηνπ νκίινπ αζθεί εηδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (θνηλέο ππεξεζίεο), φπσο ζα ζπλέβαηλε 

αλ δηαθνξεηηθέο λνκηθέο νληφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ελφο νκίινπ έθαλαλ ρξήζε ησλ ίδησλ 

αξρψλ (εηαηξηθά πξφηππα). 

 

Απηφ κπνξεί λα επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ, θαη ε εηδηθεπκέλε γλψζε ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. Σαπηφρξνλα, ε γλψζε γηα 

κηα εηαηξεία ηνπ νκίινπ πξέπεη πάληνηε λα αμηνινγείηαη κε βάζε κηα πηζαλή επίπησζε ζηηο 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. Δάλ απνηχρεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κία ζπλδεδεκέλε 

εηαηξεία πνπ εθαξκφδεη θνηλά εηαηξηθά πξφηππα, δε ζα πξέπεη απηνκάησο λα ζεσξείηαη φηη ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη επίζεο απνηχρεη θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, αιιά 

νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ λα επαλεμεηάζνπλ θαη απηά ηα άιια 

ζπζηήκαηα (ζπλνιηθά ή ελ κέξεη). 

 

 

3.III.6. Κίλδπλνο θαη αλάιπζε θηλδχλνπ  

 

3.III.6.1 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Η νξγάλσζε ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα κπνξεί λα είλαη έλα ζχλζεην ζχζηεκα πνπ ζπλεπάγεηαη 

πνιιέο αιιεινζπλδεφκελεο δηαδηθαζίεο. Έλαο ΑΔΟ πξέπεη λα εζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο, ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ. Απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηαθηηθή επαλεμέηαζε ησλ ελ ιφγσ 

δηαδηθαζηψλ, ειέγρσλ θαη κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα λα κεηψζνπλ ή λα κεηξηάζνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε θαη 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Έλαο νξγαληζκφο πνπ δελ έρεη εθαξκφζεη θαλέλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή είλαη 

πξνθαλέο φηη ην ζχζηεκα δε ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά παξνπζηάδεη εμ νξηζκνχ θίλδπλν.  

 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεη θηλδχλνπ είλαη νη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο αλεμαξηήησο θιάδνπ εθηηκνχλ, ειέγρνπλ, παξαθνινπζνχλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο. Γηα έλαλ ΑΔΟ, απηφ ζεκαίλεη φηη νη πνιηηηθέο/ζηξαηεγηθέο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα πξέπεη λα έρνπλ απεξίθξαζηα σο ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηεισλεηαθνχο 

θαλφλεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζχκθσλα κε 

ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ κνληέιν. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη: 

- έλαλ ζπλερή θχθιν εληνπηζκνχ αλαγθψλ ή απαηηήζεσλ,   

- ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαιχηεξσλ κέζσλ ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο,   
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- ηελ εθαξκνγή ειεγρφκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηιεγκέλσλ δξάζεσλ 

δηαρείξηζεο,   

- ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο,  

- ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ιεηηνπξγηθψλ ή 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ βειηίσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραληζκψλ 

αλαθνξάο ειιείςεσλ, πεξηζηαζηαθψλ ιαζψλ θαη πηζαλψλ δηαξζξσηηθψλ ζθαικάησλ.  

 

Όια απηά πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο λνκηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο έρεη απνδερζεί ή νθείιεη λα ηεξήζεη.  

Όζν θαιχηεξα γλσξίδεη έλαο νξγαληζκφο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί θαη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ λα είλαη αληίζηνηρε. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνο κε έλλνηεο φπσο:  δηαρείξηζε θηλδχλνπ· δηαθπβέξλεζε· έιεγρνο 

(παξαθνινχζεζε, επαλεμέηαζε· δηαδηθαζία λέαο εθαξκνγήο ή/θαη δηαδηθαζίεο 

επαλαζρεδηαζκνχ), θαη λα έρεη εθαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ θηλδχλσλ. 

 

ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πξέπεη λα νξίδεηαη έλα πξφζσπν ή 

κνλάδα, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θνξέα, πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη απεηιψλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ θαη άιισλ κέηξσλ. Η εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη απεηιψλ πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

-  απεηιέο θαηά ηεο αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο εγθαηαζηάζεσλ θαη εκπνξεπκάησλ· 

- δεκνζηνλνκηθέο απεηιέο· 

- ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηεισλεηαθέο πξάμεηο θαη ηελ 

εθνδηαζηηθή ησλ εκπνξεπκάησλ·  

- νξαηή δηαδξνκή ειέγρνπ, θαη πξφιεςε θαη αλίρλεπζε απάηεο θαη ζθαικάησλ· 

- ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 

Η εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη απεηιψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξέπεη λα 

θαιχπηεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηα ηεισλεία 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

 

3.III.6.2. Αλάιπζε ηεισλεηαθνχ θηλδχλνπ θαη έιεγρνο 

Όπσο εμεηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν ζεκείν, ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ν πιένλ 

αξκφδηνο λα εθηηκήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ θηλδχλνπο θαη λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ θάιπςή ηνπο. Ο 

ξφινο ηνπ ηεισλείνπ είλαη λα δηελεξγεί ινγηζηηθνχο ειέγρνπο γηα λα εθηηκήζεη πφζν 

απνηειεζκαηηθά ρεηξίδεηαη απηά ηα δεηήκαηα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Γλσξίδεη ν αηηψλ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο θαη ιακβάλεη επαξθή κέηξα γηα ηελ θάιπςή ηνπο;   

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηή ηελ αμηνιφγεζε θαη λα ιάβνπλ ηε ζσζηή απφθαζε αλ ζα 

ρνξεγήζνπλ ή φρη ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο νθείινπλ:  

- λα εθηηκήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα· 

- λα πξνεηνηκάζνπλ έλα επαξθέο ζρέδην ειέγρνπ βάζεη θηλδχλνπ· 

- λα δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν· 

- λα αληηκεησπίζνπλ νπνηνλδήπνηε κε απνδεθηφ θίλδπλν κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα· 
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- λα ιάβνπλ ηε ζσζηή απφθαζε, ρνξεγψληαο ή κε ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ· 

- λα παξαθνινπζνχλ θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, λα επαλαμηνινγνχλ ηνλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα εθαξκφδεη επαξθείο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα ζε επίπεδν 

δηαρείξηζεο, γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ΑΔΟ. ε απηφ ην 

πιαίζην, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αλαζέηεη ζε 

ηξίηνπο «δξαζηεξηφηεηεο» αιιά φρη «επζχλεο». ην πιαίζην ηεο έλλνηαο ηνπ ΑΔΟ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάζεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο, λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη λα 

παξέρεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζηνηρεία ζρεηηθά κε απηφ.    

 

Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  

Γηα ηα ηεισλεία, ην πξψην βήκα είλαη ε ζπιινγή φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, 

γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (βι. Μέξνο 

3, Σκήκα 3.ΙΙΙ.1). Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, ην ηεισλείν κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάιπζε 

θηλδχλνπ, επεμεξγαδφκελν ζρέδην ειέγρνπ θαη δηελεξγψληαο ηνλ έιεγρν. Με ηε ρξήζε φισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε θηλδχλνπ γηα φινλ ηνλ ζρεηηθφ 

ηνκέα θηλδχλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνξέα ζην εζσηεξηθφ ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Απηφ πξέπεη λα 

γίλεηαη γηα θάζε ηνκέα ρσξηζηά, ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη είλαη ζπλαθείο γηα ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ. ε 

απηφ ην ζηάδην, απηφο ν θίλδπλνο αμηνινγείηαη κε βάζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πξηλ 

απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ εθηηκψκελε χπαξμε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Πξέπεη λα 

θαζνδεγεί ηνπο ειεγθηέο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ. 

 

Απνηχπσζε θηλδχλνπ θαη ππφδεηγκα COMPACT γηα ηνπο ΑΔΟ 

Ο «Οδεγφο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ» ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σεισλείσλ νξίδεη γεληθά ηνλ 

θίλδπλν απφ ηελ ηεισλεηαθή ζθνπηά σο:  «πηζαλφηεηα κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία», αιιά ζην πιαίζην ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ είλαη νξζφηεξν λα 

αθνινπζεζεί κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε θαη ν θίλδπλνο λα νξηζηεί σο «πηζαλφηεηα κηα πξάμε 

ή έλα γεγνλφο λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα κηαο νξγάλσζεο λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 

θαη ηα θξηηήξηα ΑΔΟ». Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε δχν ζηνηρεία:  ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

έλα πεξηζηαηηθφ, αιιά θαη ε επίπησζή ηνπ, θαη γηα λα εθηηκεζεί ε ζεκαζία ηνπ ζρεηηθνχ 

θηλδχλνπ πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλνληαη ππφςε απηέο νη δχν παξάκεηξνη. Οη έλλνηεο απηέο 

απνηππψλνληαη κέζσ ηνπ επνλνκαδφκελνπ πίλαθα θηλδχλνπ ζην αθφινπζν δηάγξακκα:  
 

 
                     

          Υςειή 
           
 

         

      Μεζαία 
                                                                                              
                                                                         

       Φακειή 
 

                                    

                                  Φακειή                Μεζαία              Υςειή 
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Έλαο θίλδπλνο δε κπνξεί πνηέ λα εμαιεηθζεί πιήξσο, εθηφο εάλ κηα δηαδηθαζία θαηαξγεζεί 

ηειείσο. Ο αλσηέξσ πίλαθαο δείρλεη φηη έλαο θίλδπλνο κε κεγάιε επίπησζε ζα ήηαλ 

απαξάδεθηνο ζπλνιηθά, εθηφο εάλ είρε κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο, ελψ έλαο θίλδπλνο κε 

κέζε επίπησζε ζα ήηαλ απαξάδεθηνο εάλ είρε  πςειή πηζαλφηεηα εκθάληζεο. θνπφο είλαη 

λα πεξηνξηζηεί ν βαζκφο θηλδχλνπ (επίπησζε/πηζαλφηεηα) ζε απνδεθηφ επίπεδν θαη λα 

εμαζθαιηζηεί, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο, φηη δε κεηαβάιιεηαη.  

πλήζσο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη: 

- εάλ ν θίλδπλνο ηνπνζεηείηαη ζηελ θφθθηλε πεξηνρή, ζεσξείηαη πςειφο θαη ζα 

πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ λέα δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ 

θηλδχλνπ·  

- εάλ ν θίλδπλνο βξίζθεηαη ζηελ θίηξηλε πεξηνρή, κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ 

δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηε κεηαηφπηζε ηνπ θηλδχλνπ ζηελ πξάζηλε πεξηνρή, είηε 

κέζσ ηνπ κεηξηαζκνχ ηεο επίπησζεο ή ηεο κείσζεο ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί· 

- εάλ ηνπνζεηείηαη ζηελ πξάζηλε πεξηνρή, ν θίλδπλνο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο 

απνδεθηφο, αιιά κπνξεί λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα βειηηψζεσλ. 

Απηέο νη δχν δηαζηάζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ ηεξάξρεζε 

πξνηεξαηνηήησλ σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ.  

 

Δίλαη ζαθέο φηη νη θίλδπλνη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία, αλάινγα κε ηε 

ζθνπηά ηνπ εκπιεθφκελνπ θνξέα. Παξαδείγκαηνο ράξε, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ζα αληηιακβάλνληαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο:  ν 

ζηφρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα ήηαλ λα δηαζθαιίζεη ην θνξηίν έλαληη ηνπ θηλδχλνπ 

θινπήο, ελψ νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα εζηηάδνληαλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

απνηξνπή ηεο εηζαγσγήο παξάλνκσλ ή επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα. Δίλαη ζεκαληηθφ ε εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη απεηιήο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα 

θαιχπηεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο ηεο επηρείξεζήο ηνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ, 

έρνληαο θαηά λνπ ην πεδίν ηεο έλλνηαο ΑΔΟ θαη ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηεζλή 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ κνληέιν.  

 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ πξέπεη κφλν λα εθαξκφδεη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηα θαηάιιεια επηιεγκέλα κέηξα, αιιά θαη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα κέηξα είλαη 

απνδνηηθά, λα ηα επαλεμεηάδεη θαη λα ηα επαλεθηηκά.   

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηηο 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ειέγρνληαο θαηά πφζν νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο είλαη επαξθείο, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηα φζα έρνπλ 

δηαπξαρζεί, ηφζν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βειηησηηθψλ κέηξσλ φζν θαη γηα ηελ παξνρή 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

 

πλνπηηθά, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο θαη κέηξα ψζηε: 

- λα νξίδνληαη ζαθψο ηα επίκαρα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη ζηφρνη (π.ρ. γηα ηνλ ΑΔΟ 

είλαη ζαθέο φηη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ζέζεη σο ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο ηεισλεηαθνχο θαλφλεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ)·  

- λα εληνπίδεη ηηο απεηιέο πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο·  

- λα παξαθνινπζεί ζπλερψο αλ ηα δηθά ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηίζεληαη ζε θίλδπλν 

απφ ηηο εληνπηζζείζεο απεηιέο·  

- λα εθηηκά ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηθφ ηνπ ξφιν ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ κνληέιν·  
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- λα θαιχπηεη ηνπο θηλδχλνπο απηνχο ιακβάλνληαο κέηξα θαη εθαξκφδνληαο επαξθείο 

δηαδηθαζίεο·  θαη  

- λα παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Γηα λα ππάξμνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν κνληέιν αλάιπζεο θηλδχλνπ. πληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο COMPACT
20

 γηα ηνπο ΑΔΟ.  

 

3.III.7. Έιεγρνο θαη έιεγρνο βάζεη θηλδχλνπ 

3.III.7.1. Πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ 

Ο ειεγθηήο είλαη ππεχζπλνο λα ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί ηνλ έιεγρν, γηα λα ιάβεη εχινγε 

δηαβεβαίσζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα.  Οη ειεγθηέο πξέπεη 

λα θαηαξηίδνπλ ην ζρέδην ειέγρνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα.     

 

Σν ελ ιφγσ ζρέδην ειέγρνπ απνηειεί ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία πνπ αθνινπζείηαη φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο θαη θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ην πεδίν θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ 

ειέγρνπ.  

 

Σν ζρέδην ειέγρνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη βάζεη εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 

- ηνπο θηλδχλνπο θάζε ηνκέα, αλαθέξνληαο ηα ζρεηηθά ζεκεία/πηπρέο πνπ πξέπεη λα 

ειεγρζνχλ· 

- πίλαθα αλάιπζεο θηλδχλνπ· 

- ηα ηκήκαηα θαη ηηο κνλάδεο πνπ ζα ειεγρζνχλ· 

- ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξσηεζνχλ· 

- ηη είδνπο έιεγρν, κε πνηνλ ηξφπν θαη πφηε πξέπεη λα δηελεξγείηαη έιεγρνο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο/αζθάιεηαο. 

 

Η δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη νη δηαηηζέκελνη πφξνη πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ αθφινπζε 

αξρή:  «φζν πςειφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο, ηφζν πςειφηεξν πξέπεη λα είλαη ην επίπεδν 

ειέγρνπ».   

 

 

3.III.7.2. Άζθεζε ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Η δηελέξγεηα ειέγρνπ είλαη κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε θαη αμηνιφγεζε 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Πεξηιακβάλεη επίζεο θνηλνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ζηφρν λα βειηηψλεη δηαξθψο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη, κε ηνλ ηξφπν 

απηφλ, λα πεξηνξίδεη ή λα κεηξηάδεη ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηηο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ειέγρνπ είλαη λα 

αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ησλ 

                                                 
20

 πκκφξθσζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεισλείσλ θαη εκπνξίνπ γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

(TAXUD/2006/1452). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Audit
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εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα αλαιάβεη δέζκεπζε λα εθηηκά, λα 

κεηψλεη θαη λα κεηξηάδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ επηρείξεζή ηνπ, θαη λα ην 

ηεθκεξηψλεη. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη, φζνλ αθνξά ηηο ΜΜΔ, ην 

απαηηνχκελν επίπεδν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ην 

επίπεδν θηλδχλνπ, αλάινγα κε ην πεδίν θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Δληνχηνηο, 

αθφκε θαη αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ δηελεξγήζεη εθηίκεζε θηλδχλνπ, ε εθηίκεζε απηή 

ελδέρεηαη λα κελ αληαπνθξίλεηαη πάληνηε ζηηο απεηιέο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ 

εληνπίζεη νη ηεισλεηαθέο αξρέο.  

 

Ο έιεγρνο πξέπεη λα βαζίδεηαη πάληνηε ζε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη λα εζηηάδεηαη ζε ηνκείο 

πςεινχ θηλδχλνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ ζε ζρέζε 

κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ο έιεγρνο βάζεη θηλδχλνπ (ΔΒΚ) είλαη κηα κέζνδνο 

ειέγρνπ πνπ αλαιχεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ειέγρνπ, νξίδεη απνδεθηά φξηα βάζεη αλάιπζεο 

θηλδχλνπ ηνπ ειέγρνπ θαη θαηαξηίδεη ζρέδηα ειέγρνπ πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν κέξνο πφξσλ 

ειέγρνπ ζηνπο ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, δηφηη έλαο ειεγθηήο κπνξεί λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη δηαδηθαζίεο αλαιπηηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ειέγρνπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ (δει. φηαλ ππάξρνπλ 

πνιιέο εγθαηαζηάζεηο). Ο έιεγρνο πξέπεη λα εζηηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ εθηίκεζε ησλ κεγαιχηεξσλ θηλδχλσλ θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη ηα κέηξα 

δηφξζσζεο θαη κεηξηαζκνχ πνπ ιακβάλεη ν αηηψλ, θαη λα παξέρεη ην πιαίζην γηα λα 

πεξηνξηζηεί ε επίπησζε απηψλ ησλ εληνπηζζέλησλ θηλδχλσλ ζε απνδεθηφ επίπεδν, πξηλ απφ 

ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ. Ο ΔΒΚ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο σο έιεγρνο ζπζηεκάησλ.  

 

3.III.7.3. Γηαρείξηζε ππνιεηπφκελνπ θηλδχλνπ 

Ο ΔΒΚ παξέρεη δείθηεο θηλδχλνπ σο βάζε επθαηξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

ειεγρζέληνο θηλδχλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Απηφ παξέρεη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηελ επθαηξία λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο νη 

νπνίνη δελ έρνπλ θάπνηα ηξέρνπζα επίπησζε ζε φξνπο ηφζν ηεισλεηαθήο ζπκκφξθσζεο φζν 

θαη αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηηο επηρεηξεζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηελ επίδνζή ηνπ καθξνπξφζεζκα. Μηα ζσζηή 

αλάιπζε θηλδχλνπ παξέρεη πιαίζην γηα αμηνπηζηία ηνπ ειέγρνπ επηδφζεσλ.   

 

Οη ειεγθηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε φηη ην ζρέδην ειέγρνπ είλαη έλα ππφ δηακφξθσζε 

έγγξαθν πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ νη 

ειεγθηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Έλαο δπλεηηθφο θίλδπλνο πνπ εθηηκάηαη σο ρακεινχ 

επηπέδνπ ζην ζηάδην ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πςειφο θίλδπλνο 

θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη νη δηαδηθαζίεο λα θξηζνχλ φρη 

κφλν ζηα ραξηηά, αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε.   

 

Οη ειεγθηέο πξέπεη πάληνηε λα αμηνινγνχλ θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε 

ηνπο ηνκείο πνπ ζεσξείηαη φηη ηνπνζεηνχληαη ζηελ «πξάζηλε πεξηνρή», θαη λα είλαη έηνηκνη λα 

ειέγμνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζέζνπλ ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ.  

 

πληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Απεηιέο, θίλδπλνη θαη πηζαλέο ιχζεηο», πνπ 

πξνζαξηάηαη σο παξάξηεκα 2 ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

 

Ο ΔΒΚ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θχξηα ζηάδηα, μεθηλψληαο κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ησλ θηλδχλσλ, κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ππνιεηπφκελνπ θηλδχλνπ, 
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ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ππνιεηπφκελνπ θηλδχλνπ ζε απνδεθηά επίπεδα θαη ηελ αλαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Απηά επηηπγράλνληαη κε ηα αθφινπζα: 

- ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ησλ θηλδχλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

εμέηαζεο ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο, εθφζνλ πθίζηαηαη, ηεο εθηίκεζεο ηεο απεηιήο, ηνπ 

εληνπηζκνχ ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη, θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ·  

- ηελ επηβεβαίσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ππνιεηπφκελνπ 

θηλδχλνπ ηνπ ειέγρνπ. Δάλ είλαη απαξαίηεην, νη ελ ιφγσ έιεγρνη ηίζεληαη ππφ 

δνθηκαζία·  

- ηε δηαρείξηζε ελδερφκελνπ ππνιεηπφκελνπ θηλδχλνπ, ψζηε λα κεησζεί ζε απνδεθηφ 

επίπεδν (πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ καδί κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κέηξα 

παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα κεησζεί ε επίπησζε ή/θαη ε πηζαλφηεηα εηδηθνχ θηλδχλνπ 

θαη λα πεξηνξηζηνχλ φινη νη θίλδπλνη ζην εζσηεξηθφ ηεο πξάζηλεο πεξηνρήο)· 

- ηελ ελεκέξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ειεγθηέο λα αλαθέξνπλ κε ζαθήλεηα ζηνλ αηηνχληα φινπο ηνπο 

εληνπηζζέληεο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπζηάζεσλ γηα ηελ ππέξβαζή 

ηνπο·   

- παξαθνινχζεζε θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, επαλεμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ. 

 

3.III.7.4. Σειηθή έθζεζε θαη έγγξαθα ειέγρνπ 

Η επαιήζεπζε θαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ ειεγθηψλ, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αθξίβεηα. Γελ αξθεί λα 

ζπιιέγνληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη έρεη γίλεη, αιιά πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλνληαη. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ ηφζν γηα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο άδεηαο, φζν θαη γηα 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Η ηειηθή έθζεζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο κε ζαθή θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν: 

 

- ζαθή εηθφλα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ 

ξφινπ ηνπ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπ, ησλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηα ηεισλεία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θ.ιπ..)· 

- ζαθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ επαιήζεπζε 

ηεο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ ΑΔΟ·  

- ζαθή πεξηγξαθή φισλ ησλ ηνκέσλ θηλδχλνπ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη ειέγρζεθαλ, θαζψο 

θαη ησλ ελδερφκελσλ κέηξσλ παξαθνινχζεζεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηνλ αηηνχληα· 

- ζαθή αλαθνξά θάζε κέηξνπ ή δξάζεο πνπ έρεη αλαιάβεη ν αηηψλ ή έρεη δεισζεί ζηνπο 

ειεγθηέο· 

- ζαθή ζχζηαζε γηα ην αλ πξέπεη λα ρνξεγεζεί ή φρη ε ηδηφηεηα, ζε ζπλάξηεζε κε ην 

απνηέιεζκα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ· 

- ζε πεξίπησζε πνπ δελ παξέρεηαη ε ηδηφηεηα ΑΔΟ, πιήξεο θαη αλαιπηηθή αλαθνξά 

ησλ αηηηψλ πνπ δελ παξέρεηαη ε ηδηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ άιια θξάηε κέιε, αλαθέξνληαο θαηά πφζνλ 

απηέο ειήθζεζαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο «ελεκέξσζεο» ή/θαη «δηαβνχιεπζεο»· 
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- κηα εηθφλα φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηνπ ΑΔΟ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ 

παξέρεηαη ηδηφηεηα ΑΔΟ, θάζε ζχζηαζε γηα παξαθνινχζεζε ή/θαη επαλεθηίκεζε (βι. 

κέξνο 5 «Γηαρείξηζε ησλ αδεηψλ» ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ).  

 

 

πλεπψο, ε ηειηθή έθζεζε θαη ηα έγγξαθα ειέγρνπ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά έγγξαθα, ηα 

νπνία απνηππψλνπλ ην ζπλνιηθφ έξγν πνπ έρεη ήδε επηηειεζζεί (αλάιπζε θηλδχλνπ, 

ζρεδηαζκφο ειέγρνπ, έιεγρνη θαη επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηνχληνο, πιεξνθνξίεο 

πνπ ειήθζεζαλ απφ άιια θξάηε κέιε, ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

θ.ιπ.) κε ζπλνπηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ελψ επίζεο πεξηέρεη ζαθείο αλαθνξέο ζε 

κειινληηθέο ελέξγεηεο. |   

 

Πξηλ απφ ηε ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζεο θαη ησλ εγγξάθσλ ειέγρνπ, εάλ ππάξρεη 

νπνηαδήπνηε αζάθεηα, ν ειεγθηήο πξέπεη λα επαλαβεβαηψζεη κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε.   

 

 

Σκήκα IV - Απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο 

3.IV.1. Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

Η απφθαζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηδηφηεηαο ΑΔΟ βαζίδεηαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαη αλαιχνληαη κέζσ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο 

αδεηνδφηεζεο, απφ ηελ παξαιαβή ηεο ππνβαιιφκελεο αίηεζεο κέρξη ηελ πιήξε νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε νη ηεισλεηαθέο αξρέο λα ιάβνπλ ηελ απφθαζε, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη θαησηέξσ παξάγνληεο: 

 

- φιεο νη πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο γλψξηδε ε αξκφδηα αξρή γηα ηνλ αηηνχληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εληχπνπ αίηεζεο ΑΔΟ καδί κε ην ζπκπιεξσκέλν SAQ, θαζψο 

θαη θάζε άιιε ζπλαθή πιεξνθνξία. Δλδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα ειεγρζνχλ εθ λένπ απηέο 

νη πιεξνθνξίεο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα επηθαηξνπνηεζνχλ, ψζηε λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ελδερφκελεο κεηαβνιέο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ επέιζεη θαηά ην 

δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή θαη απνδνρή ηεο αίηεζεο, κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο 

αδεηνδφηεζεο θαη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο· 

- φια ηα ζπλαθή ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ νη ειεγθηέο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο εζσηεξηθήο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ, ηα νπνία έρνπλ πξνέιζεη απφ ηελ νκάδα / ηηο νκάδεο ειεγθηψλ ζε άιιεο 

αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Η πιήξεο 

ηεθκεξίσζε ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ή άιιν θαηάιιειν 

έγγξαθν/ηξφπνο ζπληζηάηαη σο ν θαηαιιειφηεξνο κεραληζκφο γη' απηφλ ηνλ ζθνπφ· 

- ηα απνηειέζκαηα θάζε άιιεο αμηνιφγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

αηηνχληνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα άιινπο ιφγνπο ειέγρνπ. 

 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, πξηλ λα ιάβεη ηελ ηειηθή απφθαζε, ε ΣΑΔ ελεκεξψλεη ηνλ 

αηηνχληα, ηδίσο φηαλ ηα ελ ιφγσ ζπκπεξάζκαηα ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηθή 

απφθαζε. ε ηέηνηα πεξίπησζε, παξέρεηαη ζηνλ αηηνχληα ε επθαηξία λα δηαηππψζεη ηελ 

άπνςή ηνπ, λα απαληήζεη ζηελ πξνβιεπφκελε απφθαζε θαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθέο 
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πιεξνθνξίεο, κε ηελ πξφζεζε λα επηηεπρζεί κηα ζεηηθή απφθαζε (άξζξν 22 παξάγξαθνο 6 

ΔΣΚ).  

 

Γηα λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο λα επηθέξεη κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο, ζηα άξζξα 8 παξάγξαθνο 1 θαη 13 παξάγξαθνο 2 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ νξίδεηαη 

πξνζεζκία 30 εκεξψλ. Πξέπεη λα δεισζεί ζηνλ αηηνχληα, φηη εάλ δελ απαληήζεη εληφο ηεο ελ 

ιφγσ πξνζεζκίαο, απηφ ζα εθιεθζεί σο παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ έλα πξφζσπν αλαθέξεη φηη επηζπκεί λα παξαηηεζεί απφ ην 

δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, απηφ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα δηαηεξείηαη, σο 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ φηη δφζεθε ζηνλ αηηνχληα ε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη.  

 

Δάλ, κε βάζε ηηο παξαζρεζείζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο απνθαζίζνπλ λα κεηαβάινπλ ηελ αξρηθή απφθαζή ηνπο, ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθά ν αηηψλ.  

 

 

3.IV.2. Λήςε ηεο απφθαζεο 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαησηέξσ παξάγνληεο: 

 

- θάζε θξάηνο κέινο θαζνξίδεη, ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο ηνπ νξγάλσζεο, ηελ εηδηθή 

ππεξεζία ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη αξκφδηα λα απνθαζίζεη αλ ζα παξαρσξεζεί ή φρη 

ε ηδηφηεηα ΑΔΟ· 

- φηαλ ιεθζεί ε απφθαζε, ε ηειηθή έθζεζε ηεο αξκφδηαο νκάδαο (ή ησλ αξκφδησλ 

νκάδσλ) ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηε ζπκκφξθσζε ή 

κε κε ηα εηδηθά θξηηήξηα ΑΔΟ, φπσο αλαιχζεθαλ αλσηέξσ·  

- ηα θξάηε κέιε έρνπλ πξνζεζκία 120 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα λα ιάβνπλ ηελ 

απφθαζε (άξζξν 23 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΔΣΚ). Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί 

ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 απφ ηελ ΣΑΔ θαηά 60 επηπιένλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο, εάλ δελ είλαη ζε ζέζε 

λα ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ 120 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Πξηλ απφ ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ησλ 120 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ν αηηψλ πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο (άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ηεο 

ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)·  

 εάλ ην δεηήζεη ν αηηψλ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ζπκθσλίαο κε ηελ νηθεία 

ηεισλεηαθή αξρή. Όζν δηαξθεί ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, ν αηηψλ επηθέξεη 

πξνζαξκνγέο, κε ζηφρν ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηηο αλαθνηλψλεη ζηελ 

ηεισλεηαθή αξρή. Η δεηνχκελε πεξίνδνο παξάηαζεο πξέπεη λα είλαη ινγηθή ζε 

ζρέζε κε ηε θχζε ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ (άξζξν 22 

παξάγξαθνο 3 ηξίην εδάθην ηνπ ΔΣΚ)· 

 απφ ηελ ΣΑΔ, ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απαξαίηεησλ πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αηηνχληα. Ο αηηψλ πξέπεη λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο 

εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. 

Ο αηηψλ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιήςεο απφθαζεο. 

(Άξζξν 13 παξάγξαθνο 1 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)· 

 απφ ηελ ΣΑΔ εληφο πεξηφδνπ 30 εκεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

αηηνχληα ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο. Ο αηηψλ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ 

παξάηαζε. (Άξζξν 13 παξάγξαθνο 2 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)· 

 απφ ηελ ΣΑΔ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΣΑΔ έρεη δψζεη παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο δηαβνχιεπζεο άιιεο ηεισλεηαθήο αξρήο.  Η πξνζεζκία γηα ηε 
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ιήςε ηεο απφθαζεο παξαηείλεηαη γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν φζε ε 

παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ δηαβνχιεπζεο. Ο αηηψλ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιήςεο απφθαζεο (άξζξν 13 παξάγξαθνο 3 ηεο 

ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)·  

 απφ ηελ ΣΑΔ, εάλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο δηελεξγνχλ έξεπλεο κε βάζε ζνβαξνχο 

ιφγνπο ππνςίαο γηα παξαβίαζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Η δηάξθεηα ηεο 

παξάηαζεο απηήο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ελλέα κήλεο. Ο αηηψλ 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ παξάηαζε, εάλ απηφ δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο έξεπλεο 

(άξζξν 13 παξάγξαθνο 4 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)· 

 απφ ηελ ΣΑΔ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθθξεκνχλ πνηληθέο δηαδηθαζίεο, γεγνλφο 

πνπ εγείξεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ ν αηηψλ, ή  ηα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α), β) θαη γ) ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη ηνπο ηεισλεηαθνχο θαλφλεο, θαη δελ ππάξρεη θακία 

θαηαγξαθή ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληα. Η πξνζεζκία γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

παξαηείλεηαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ  

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ (άξζξν 28 

παξάγξαθνο 2 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ).  

 

 

3.IV.3. Δλεκέξσζε ηνπ αηηνχληνο 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηνλ αηηνχληα γηα ηα αθφινπζα:  

- ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο (άξζξν 22 παξάγξαθνο 2 δεχηεξν εδάθην ηνπ ΔΣΚ)· 

- ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιήςεο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28 ηεο 

ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ· 

- ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιήςεο απφθαζεο ιφγσ εξεπλψλ ησλ ηεισλεηαθψλ 

αξρψλ, αλ θάηη ηέηνην δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ελ ιφγσ έξεπλεο (άξζξν 13 

παξάγξαθνο 4 ηειεπηαία πξφηαζε ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)· 

- ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιήςεο απφθαζεο γηα δηαβνχιεπζε (άξζξν 13 

παξάγξαθνο 3 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)· 

- ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιήςεο απφθαζεο ιφγσ αηηήκαηνο πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ (άξζξν 13 παξάγξαθνο 1 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)· 

- ηελ παξάηαζε ιφγσ ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αθξφαζεο απφ ηνλ αηηνχληα 

(άξζξν 13 παξάγξαθνο 2 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ)· 

- αθφκα θαη αλ δελ δεηείηαη ξεηψο απφ ηε λνκνζεζία, ζα ήηαλ ζσζηφ λα ελεκεξψλεηαη   

 ν αηηψλ αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν αηηψλ δεηεί παξάηαζε 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνζαξκνγέο, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ (άξζξν 22 παξάγξαθνο 3 ηξίην εδάθην ηνπ 

ΔΣΚ)· 

- αθφκα θαη αλ δελ δεηείηαη ξεηψο απφ ηε λνκνζεζία, ζα ήηαλ ζσζηφ λα ελεκεξψλεηαη  

 ν αηηψλ θαη γηα ηελ παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ ιήςεο απφθαζεο φηαλ εθθξεκνχλ 

πνηληθέο δηαδηθαζίεο (άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ).  

 

Η ΣΑΔ ελεκεξψλεη επίζεο ηνλ αηηνχληα γηα ηελ ηειηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή ηνπ. 

ην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθάζηνηε απφθαζε απφξξηςεο αίηεζεο 

πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 44 ηνπ ΔΣΚ. Πξηλ απφ ηελ απνδνρή ηεο απφθαζεο απφξξηςεο κηαο αίηεζεο, δίλεηαη 
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ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ε επθαηξία λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ (άξζξν 22 παξάγξαθνο 6 ηνπ 

ΔΣΚ).  

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γξαπηψο κε 

νπνηνλδήπνηε ζρεηηθφ ηξφπν (π.ρ. κέζσ ππνινγηζηή, κε email, κε επηζηνιή θ.ιπ.). 

 

 

3.IV.4. Πξνζθπγέο 

Σν άξζξν 44 ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη «θάζε πξφζσπν έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθεχγεη θαηά 

νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ιακβάλεηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ην αθνξά άκεζα θαη αηνκηθά». Σν πξφζσπν πνπ πξνζθεχγεη γηα 

ηεισλεηαθφ ζέκα πξέπεη λα ππνβάιεη ηελ πξνζθπγή κε ηε κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ε εζληθή λνκνζεζία. 

 

3.IV.5. Πξνζεζκίεο  

Σν θαησηέξσ δηάγξακκα παξέρεη κηα απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ πξνζεζκηψλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ:  
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ΜΔΡΟ 4, Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ 

 
Σκήκα 1 – Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο AEO, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα κε ηα θξηηήξηα AEO. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δηφηη, φηαλ παξαρσξεζεί, ε άδεηα 

ΑΔΟ ηζρχεη ζε φιε ηελ ΔΔ. Δπίζεο, αλαγλσξίδεη φηη πνιινί νηθνλνκηθνί θνξείο εκπιέθνληαη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα ζε πνιιά δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε ζε φιε ηελ 

ΔΔ, θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ AEO ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο 

ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζσ δηαδηθαζηψλ 

απνηειεζκαηηθήο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 

Η λνκνζεζία αλαζέηεη εγεηηθφ ξφιν ζηελ ΣΑΔ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνδνρή ηεο 

αίηεζεο θαη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ΑΔΟ. Ωζηφζν, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ δηαδξακαηίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία. Έρνπλ ζεζπηζηεί δχν 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ 

παξνρή ζηελ ΣΑΔ φισλ ησλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε ηεο ζσζηήο απφθαζεο. 

 

 

4.I.1. Γηαδηθαζία ελεκέξσζεο 

χκθσλα κε ην άξζξν 30 παξάγξαθνο 1 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ε ΣΑΔ θαζηζηά ηηο πιεξνθνξίεο 

δηαζέζηκεο ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ην 

αξγφηεξν εληφο 7 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ηα ινηπά θξάηε κέιε γλσξίδνπλ φηη κηα ζπγθεθξηκέλε αίηεζε έρεη γίλεη απνδεθηή. Έηζη, 

κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αηηνχληα ή ζε πεξίπησζε πνπ ε ΣΑΔ ηνχο έρεη δεηήζεη λα ιάβνπλ 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα (δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο).  

 

Η δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα πινπνηείηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ΔΟS, ην νπνίν 

νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ. Πξνηείλεηαη ζηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίδνπλ ηε 

δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ ζην ζχζηεκα, γηα λα βεβαηψλνληαη φηη γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε 

φισλ ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ελδηαθέξνληαη. πληζηάηαη ε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ ζην ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ ζε εβδνκαδηαία βάζε.  

 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ φηη θάζε ηεισλεηαθή αξρή ζα πξέπεη επίζεο λα δηελεξγεί ειέγρνπο 

ζην EOS, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη εάλ ππάξρνπλ ζπλαθείο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ ΣΑΔ ή φρη. Οπνηεζδήπνηε ζπλαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αηηνχληα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα AEO θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΣΑΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ηελ νξζή απφθαζε βάζεη φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

γεγνλφησλ. χκθσλα κε ην άξζξν 31 παξάγξαθνο 4 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ηα θξάηε κέιε έρνπλ 

πεξηζψξην 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη' αλψηαην, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο κέζσ ηνπ EOS, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ δηαζέζηκεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηελ ΣΑΔ. Η έγθαηξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη 

ζηα θξάηε κέιε πνιχηηκν ρξφλν θαη πφξνπο. 

 

Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη ζπλήζσο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο· σζηφζν, ε 

δηαδηθαζία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή, αθφκε θαη κεηά ηελ 
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έθδνζε ηεο άδεηαο. Δάλ θάπνην θξάηνο κέινο δηαζέηεη λέεο πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα ηηο 

απνζηείιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζηελ ΣΑΔ, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αληίθηππν 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθ κέξνπο ηνπ AEO. Απηφ είλαη εθηθηφ, θαζψο ην άξζξν 

35 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη νη ηεισλεηαθέο αξρέο (ηφζν ε ΣΑΔ φζν θαη νη ινηπέο 

ηεισλεηαθέο αξρέο) πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα. ε πεξίπησζε πνπ νη θνηλνπνηεζείζεο πιεξνθνξίεο είλαη ζπλαθείο θαη ζεκαληηθέο, 

ε ΣΑΔ κπνξεί λα μεθηλήζεη δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 

1 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ.  

 

Η ΣΑΔ ιακβάλεη ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε είηε θαηά ην ζηάδην ηεο αδεηνδφηεζεο 

είηε θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο άδεηαο. 

 

 

4.I.2. Γηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο 

χκθσλα κε ην άξζξν 31 παξάγξαθνο 1 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ «ε αξκφδηα γηα ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή δχλαηαη λα δηαβνπιεχεηαη κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο άιισλ 

θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν θπιάζζνληαη νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ή πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ νη έιεγρνη γηα ηελ εμέηαζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ 

ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ θψδηθα». 

 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο, ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο επίζεο 

εθθηλείηαη ζπλήζσο απφ ηελ ΣΑΔ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο. Ωζηφζν, απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

μεθηλήζεη νπνηεδήπνηε ζεσξεζεί απαξαίηεηε απφ ηελ ΣΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί εάλ 

ν AEO ζπλερίδεη λα ζπκκνξθψλεηαη ή φρη. Η δηαδηθαζία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε κηαο απφθαζεο (άξζξν 14 παξάγξαθνο 4 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ). 

Δηδηθφηεξα, φηαλ ε ΣΑΔ απνθαζίδεη λα θηλήζεη δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο, πξέπεη λα 

απνθαζίζεη εάλ είλαη απαξαίηεηε ή φρη ε δηαβνχιεπζε κε θάπνην άιιν (ή άιια) θξάηνο κέινο 

(θξάηε κέιε). Δάλ θξηζεί απαξαίηεηε, ε ΣΑΔ μεθηλά ηε δηαβνχιεπζε θαη αλακέλεη ηα 

απνηειέζκαηα· ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζπλερίδεη ηελ επαλεμέηαζε απηφλνκα, θαη φια ηα 

απνηειέζκαηα (αλαζηνιέο, αλαθιήζεηο, άδεηεο AEO πνπ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ) 

θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ θαηαρψξηζή ηνπο ζην ζχζηεκα EOS.  

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 31 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ε δηαβνχιεπζε είλαη ππνρξεσηηθή 

φηαλ 

- ε αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα AEO ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 1 

ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ηνπ ηφπνπ φπνπ ηεξνχληαη ή είλαη 

πξνζβάζηκεο νη θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ αηηνχληνο γηα ηεισλεηαθνχο 

ζθνπνχο· 

- ε αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα AEO ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο ΚΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ, ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ ν αηηψλ έρεη κφληκε 

επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε θαη φπνπ ηεξνχληαη ή είλαη πξνζβάζηκεο νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπ δηαρείξηζεο εληφο ηεο 

Έλσζεο· 

- κέξνο ησλ θαηαρσξίζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αίηεζε γηα ηελ 

ηδηφηεηα AEO ηεξείηαη ζε θξάηνο κέινο δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο κέινο ηεο αξκφδηαο 

γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεισλεηαθήο αξρήο· 
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- ν αηηψλ γηα ηελ ηδηφηεηα AEO δηαηεξεί απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή αζθεί άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηεισλεηαθέο ζπλαιιαγέο ζε θξάηνο κέινο δηαθνξεηηθφ απφ 

ην θξάηνο κέινο ηεο αξκφδηαο ηεισλεηαθήο αξρήο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, εάλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη κία ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηεισλεηαθέο ζπλαιιαγέο ζε άιιν θξάηνο κέινο· εάλ κέξνο ησλ ηεισλεηαθψλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπ δηεμάγεηαη ζε άιια θξάηε κέιε· ή γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζεκαληηθφ κέινο 

ηεο δηνίθεζεο πνπ έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζε άιια θξάηε κέιε, θ.ιπ. Η παξνχζα 

δηαβνχιεπζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ηεισλεηαθή αξρή ηεο νπνίαο δεηήζεθε ε γλψκε 

απαληάεη ζηελ ΣΑΔ αθφκε θαη εάλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ θαη ν αηηψλ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα ηα νπνία δεηήζεθε λα ειεγρζνχλ. Έηζη, δηαζθαιίδεηαη φηη ε ΣΑΔ έρεη φιεο ηηο 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο γηα λα ζηεξίμεη ηελ ηειηθή απφθαζε.  

 

Η ΣΑΔ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηελ απάληεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ νπνίσλ 

δεηήζεθε ε γλψκε, θαζψο απηή έρεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ αηηνχληνο θαη είλαη αξκφδηα λα 

ιάβεη ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ην ζχλνιν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ δεηήζεθε ε 

γλψκε ζεσξνχλ φηη δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα, αιιά ε ΣΑΔ ζεσξεί επαξθείο ηηο 

δηεπθξηλήζεηο πνπ παξείρε αθνινχζσο ν αηηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δεηεζεί 

εθ λένπ ε γλψκε ηνπ εκπιεθφκελνπ θξάηνπο κέινπο. 

 

Δάλ δελ ιεθζεί απάληεζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο, ε ΣΑΔ ζα ζπκπεξάλεη φηη πιεξείηαη ην 

θξηηήξην ή ηα θξηηήξηα γηα ηα νπνία δεηήζεθε δηαβνχιεπζε απφ ην θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ 

δεηήζεθε ε γλψκε (άξζξν 14 παξάγξαθνο 3 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ). 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 31 παξάγξαθνο 3 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ «νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

νινθιεξψλνπλ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο εληφο 80 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ε αξκφδηα γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή θνηλνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ ηεισλεηαθή αξρή ηεο νπνίαο 

δεηείηαη ε γλψκε».  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ε πξνζεζκία γηα ηε δηαβνχιεπζε 

είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

α) φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ειέγρσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ, ε ηεισλεηαθή αξρή 

ηεο νπνίαο δεηήζεθε ε γλψκε δεηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν· 

β) θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ ηεισλεηαθή αξρή ηεο νπνίαο δεηήζεθε ε 

γλψκε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλαηλεί ε δηαβνπιεπζείζα ηεισλεηαθή αξρή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο, ν αηηψλ πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηα θξηηήξηα AEO θαη ππνρξενχηαη λα ηηο 

θνηλνπνηήζεη ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ηεο νπνίαο δεηήζεθε ε γλψκε. 

 

Οη πξνζεζκίεο γηα ηε δηαβνχιεπζε, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο θαη ην ζπκπέξαζκα ζε 

πεξίπησζε κε απαληεζείζαο δηαβνχιεπζεο κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο επαλεμέηαζεο θαη παξαθνινχζεζεο κηαο απφθαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 

παξάγξαθνο 4 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ. 
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4.I.3. Σξφπνη επηθνηλσλίαο 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε «δηαδηθαζία ελεκέξσζεο» θαη ηε «δηαδηθαζία 

δηαβνχιεπζεο» ζα πξέπεη πξσηίζησο λα παξέρνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο EOS κε ρξήζε 

ησλ θαηάιιεισλ θσδηθψλ.  

 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ EOS. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη θαλείο πψο λα πξνρσξήζεη, είλαη 

ζεκαληηθφ λα εμεηάζεη εάλ πξφθεηηαη γηα επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ή φρη. Δμάιινπ, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη επαίζζεηεο, αιιά ιφγσ ηνπ κνξθφηππνχ ηνπο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή ηνπο 

κέζσ ηνπ EOS (κε δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, ζπλεκκέλα, θ.ιπ.). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα 

θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα δηαζέζηκα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζψπσλ επηθνηλσλίαο ηνπ δηθηχνπ AEO.  

 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, δελ είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ 

EOS, αλ θαη είλαη αζθαιέο, ιφγσ ηνπ κνξθφηππνχ ηνπο. Αθνινπζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ: ππφλνηεο γηα ζπκκεηνρή ηνπ AEO ζε νξηζκέλεο αζέκηηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθνί θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ AEO, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα γηα 

ην νπνίν θάζε απνθάιπςε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

είηε γηα ηα ηεισλεία (λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηνπο ειέγρνπο) είηε γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ δε κπνξνχλ λα αληαιιάζζνληαη κέζσ EOS 

ιφγσ ηνπ κνξθφηππνχ ηνπο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηεισλεηαθψλ θηλδχλσλ. 

 

Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο απφθαζεο, ε ΣΑΔ πξέπεη λα 

ζπληάμεη αηηηνινγεκέλε δηνηθεηηθή πξάμε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Δπνκέλσο, εάλ ε 

ηεισλεηαθή αξρή ηεο νπνίαο δεηήζεθε ε γλψκε απνθαλζεί φηη ν αηηψλ δελ πιεξνί κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε επλντθήο απφθαζεο, ηα 

απνηειέζκαηα, δεφλησο ηεθκεξησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα, δηαβηβάδνληαη ζηελ ΣΑΔ (άξζξν 

14 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν εδάθην ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ). 

 

 

Σκήκα ΙΙ – Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεισλεηαθψλ θαη άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ  

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, ε δηαβνχιεπζε θαη θαηά πεξίπησζε ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ θαη άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Σν 

επίπεδν θαη ε κνξθή ηεο δηαβνχιεπζεο θαη/ή ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε άιιεο 

θξαηηθέο αξρέο κπνξεί λα δηαθέξεη αλαιφγσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο πνπ ηε ξπζκίδεη.  

 

Η πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηε γεληθή πξνυπφζεζε φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 38 

παξάγξαθνο 1 ηνπ ΔΣΚ φηη ε ηδηφηεηα AEO ρνξεγείηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηηο άιιεο αξκφδηεο αξρέο. Η αλαγθαηφηεηα ηεο δηαβνχιεπζεο εμαξηάηαη απφ 

κηα ζεηξά δεηεκάησλ, π.ρ. ην είδνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ εκπνξεπκάησλ· ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ειέγρσλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, κε 

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ 

ν αηηψλ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ελδερνκέλσο ππέρεη δπλάκεη άιιεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

(π.ρ. κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο, εηδηθέο απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί).  
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Η δεχηεξε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιιεο 

αξκφδηεο αξρέο εκθαλίδεηαη φηαλ άιιεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Έλσζεο πξνβιέπνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ηδηφηεηαο AEO. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε ηεισλεηαθή λνκνζεζία νξίδεη 

πνηεο είλαη νη αξκφδηεο αξρέο θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ππνρξεσηηθή ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε απηέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο 

πξνβιεπφκελεο αλαγλψξηζεο.  

 

Μηα ηξίηε πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε εζληθφ επίπεδν 

κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο άδεηαο AEO πνπ εθθξεκεί θαη ηεο 

άδεηαο/πηζηνπνηεηηθνχ πνπ έρεη εθδνζεί απφ άιιε αξκφδηα θξαηηθή αξρή θαη/ή ηελ απνθπγή 

ηεο δηελέξγεηαο πεξηηηψλ δηπιψλ ειέγρσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

 

α) Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζηελ αξκφδηα 

εζληθή αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο  

 

Σν άξζξν 35 παξάγξαθνο 4 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη «εάλ ν AEOS είλαη εγθεθξηκέλν 

κεηαθνξηθφ γξαθείν ή γλσζηφο απνζηνιέαο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 300/2008 θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 

2015/1998 ηεο Δπηηξνπήο, ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ζέηεη ακέζσο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο 

εζληθήο αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, ηηο αθφινπζεο 

ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ AEO πνπ δηαζέηεη: 

ηελ άδεηα AEOS, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλάθιεζε ή ηελ αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο· 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ επηζεσξεζεί απφ 

ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο επηζεψξεζεο θαη ην θαηά πφζνλ ε 

επηζεψξεζε δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, επαλεμέηαζεο ή 

παξαθνινχζεζεο· 

ηπρφλ επαλαμηνινγήζεηο ηεο άδεηαο AEOS θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

Οη εζληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο, ζε ζπκθσλία κε ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, ζεζπίδνπλ ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 30» ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ.  

Καηά πεξίπησζε, ηδίσο φηαλ ε ηδηφηεηα AEO ζεσξείηαη σο βάζε γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ«ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή 

δχλαηαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα EOS ζηελ αξκφδηα εζληθή αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο. Η πξφζβαζε αθνξά ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

(a) ηηο άδεηεο AEOS, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηεο 

άδεηαο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλάθιεζε ή ηελ 

αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαζψο θαη 

ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο·  

β)  ηπρφλ επαλαμηνινγήζεηο ησλ αδεηψλ AEOS θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

Οη αξκφδηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο εζληθέο αξρέο, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ζρεηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή γλσζηνχ απνζηνιέα θαη εθαξκφδνπλ ηα 

θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ».  

 

β) Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο 

 
Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα δηαβηβάδνληαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο ζηηο εζληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή 

γλσζηνχ απνζηνιέα θαη ηπρφλ αιιαγέο εμεηάδνληαη δεφλησο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ρνξήγεζεο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηδηφηεηαο AEO.  

 

ην Παξάξηεκα ζεκεία 6.3.1.8 θαη 6.4.1.7 ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1998 ηεο 

Δπηηξνπήο πξνβιέπεηαη φηη ε αξκφδηα αξρή ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο θάζε 

πιεξνθνξία ζρεηηδφκελε κε ηελ ηδηφηεηα εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή γλσζηνχ 

απνζηνιέα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη ζπλαθήο κε ηελ θαηνρή άδεηαο AEOS.  

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο θαη ε αξκφδηα εζληθή αξρή πνιηηηθήο αεξνπνξίαο ζεζπίδνπλ θαη 

ζπκθσλνχλ απφ θνηλνχ ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ αληαιιαγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.  

 

 
γ) Λνηπνί ηνκείο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ  

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ή 

ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία, ζηνλ βαζκφ πνπ 

ζεσξνχληαη ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ.  

 

Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εζσηεξηθφ πξφγξακκα ζπκκνξθψζεσο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ 

αγαζψλ δηηηήο ρξήζεο, ην νπνίν έρεη παξφκνην ζηφρν κε ην πξφγξακκα ΑΔΟ, απνηειεί 

παξάδεηγκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πξνο φθεινο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, άιισλ 

θξαηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

Οη εζληθέο αξρέο πνπ ρνξεγνχλ άδεηεο γηα εκπνξεχκαηα δηηηήο ρξήζεο θαη νη εζληθέο 

ηεισλεηαθέο αξρέο παξνηξχλνληαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ ιάβεη άδεηα AEO θαη ηνπο θαηφρνπο ζπλνιηθήο άδεηαο εμαγσγήο, εθφζνλ απηφ 

επηηξέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
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ΜΔΡΟ 5, Γηαρείξηζε ησλ αδεηψλ 

Σκήκα Ι – Παξαθνινχζεζε  

5.I.1. Γεληθά 

Παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ηπρφλ κεηαβνιψλ 

 

Η ηαθηηθή παξαθνινχζεζε απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Θα 

πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη λα 

δείρλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηππψλνπλ θάζε 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα απηέο ηηο αιιαγέο.   

 

Δπίζεο, ππάξρεη κηα λνκηθή απαίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

ΔΣΚ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο AEO θνηλνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θάζε ζηνηρείν πνπ αλαθχπηεη κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη κπνξεί 

λα έρεη επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ή ην πεξηερφκελφ ηεο.  Παξφιν πνπ ζε κεγάιν βαζκφ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν AEO θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη εμαληιεηηθφο 

θαηάινγνο, ζην παξάξηεκα 4 ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ παξέρνληαη 

παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη ηεισλεηαθέο 

αξρέο.  

 

Ο AEO ελεκεξψλεη ηελ ηεισλεηαθή αξρή έθδνζεο γηα ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθή έγθξηζε, άδεηα ή πηζηνπνίεζε έρεη ρνξεγεζεί απφ άιιεο θξαηηθέο 

αξρέο θαη ελδέρεηαη λα έρεη αληίθηππν ζηελ άδεηα AEO (π.ρ. αλάθιεζε ηεο ηδηφηεηαο 

εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή γλσζηνχ απνζηνιέα). 

Ο AEO δηαζθαιίδεη φηη ηεξεί ηα πξσηφηππα έγγξαθα, κεηαμχ άιισλ ηεθκεξησκέλσλ 

επξεκάησλ θαη εθζέζεσλ εθ λένπ επηθπξψζεσλ, θαζψο απηά ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο. 

 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ΑΔΟ γλσξίδνπλ απηή ηελ ππνρξέσζε, ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή 

κπνξεί, γηα παξάδεηγκα: 

- ζηε γξαπηή απφθαζε, επηζηνιή θ.ιπ. πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ ΑΔΟ κεηά ηελ έθδνζε 

ηεο άδεηαο ΑΔΟ λα αλαθέξεη παξαδείγκαηα πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή, ππφ ηελ έλλνηα απηή ην παξάξηεκα 4 

ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη βνεζεηηθφ 

εξγαιείν·  

- λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ AEO ην αξκφδην πξφζσπν επηθνηλσλίαο ζηε δηνίθεζε ηεο 

ηεισλεηαθήο αξρήο γηα ηελ θνηλνπνίεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

άδεηά ηνπ·  

- λα απνζηείιεη κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (π.ρ. ζην κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κε ην νπνίν ε ηεισλεηαθή αξρή παξέρεη ην ινγφηππν ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα) ζηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ ΑΔΟ ζηελ εηαηξεία επηζεκαίλνληαο απηή ηελ 

ππνρξέσζε θαη παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα θνηλνπνίεζεο ζρεηηθψλ κεηαβνιψλ· 

- ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε αλαθνηλσζείζαο κεηαβνιήο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ηεισλεηαθήο αξρήο, λα απνζηείιεη «πξνεηδνπνηεηηθφ» κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ AEO ζηελ επηρείξεζε, 
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επηζεκαίλνληαο φηη νη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ είδνπο πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ 

αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή· 

-  λα απνζηέιιεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (π.ρ. ζε εηήζηα βάζε) ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην 

«ππελζχκηζεο» (κε ρξήζε νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ απφ ην SAQ) ζηνλ ππεχζπλν 

επηθνηλσλίαο ηνπ AEO (κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) ξσηψληαο ζρεηηθά κε 

ηηο πηζαλέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηα ζρεηηθά θξηηήξηα. 

 

Παξαθνινχζεζε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο 

 

Η παξαθνινχζεζε δηελεξγείηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζε ζπλερή βάζε, κεηαμχ άιισλ 

κέζσ παξαθνινχζεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ AEO θαη επηζθέςεσλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Η παξαθνινχζεζε ζηνρεχεη ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ νπνηαζδήπνηε 

έλδεημεο κε ζπκκφξθσζεο θαη νδεγεί ζηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ 

δπζθνιηψλ ή κε ζπκκφξθσζεο.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΔΣΚ, ε ηδηφηεηα 

AEO ππφθεηηαη ζε παξαθνινχζεζε. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

άδεηαο AEO δελ είλαη πεξηνξηζκέλε, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα αμηνινγνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε 

ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ηδηφηεηαο AEO.  

 

Παξάιιεια, ε παξαθνινχζεζε ζα νδεγήζεη επίζεο ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ AEO, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί αθφκε θαη λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα ζπζηήζνπλ ζηνλ AEO έλαλ θαιχηεξν, απνδνηηθφηεξν 

ηξφπν γηα ηε ρξήζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ ή ησλ ηεισλεηαθψλ θαλφλσλ γεληθφηεξα. 

 

πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή λα δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ηεο 

άδεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ AEO. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ φια ηα 

κέηξα ειέγρνπ πνπ έρνπλ ιάβεη. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, «νη ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή γηα θάζε παξάγνληα πνπ αλαθχπηεη κεηά 

ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ AEO, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηε δηαηήξεζε ή ζην 

πεξηερφκελφ ηεο.  

Η αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή θαζηζηά δηαζέζηκεο φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη 

ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία ν AEO αζθεί δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηεισλεηαθέο ζπλαιιαγέο. ε πεξίπησζε πνπ ε ηεισλεηαθή αξρή αλαθαιεί επλντθή 

απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί κε βάζε ηελ ηδηφηεηα AEO, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ηεισλεηαθή αξρή 

πνπ ελέθξηλε ηελ ηδηφηεηα. 

Δάλ ν AEOS είλαη εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν ή γλσζηφο απνζηνιέαο φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 300/2008 θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1998 ηεο Δπηηξνπήο, ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ζέηεη 

ακέζσο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο εζληθήο αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ AEO 

πνπ δηαζέηεη: 

α) ηελ άδεηα AEOS, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηεο 

άδεηαο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλάθιεζε ή ηελ 
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αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαζψο θαη 

ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο· 

β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

έρνπλ επηζεσξεζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, ηελ εκεξνκελία ηεο 

ηειεπηαίαο επηζεψξεζεο θαη ην θαηά πφζνλ ε επηζεψξεζε δηελεξγήζεθε 

ζηα πιαίζηα δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, επαλεμέηαζεο ή 

παξαθνινχζεζεο· 

γ) ηπρφλ επαλαμηνινγήζεηο ηεο άδεηαο AEOS θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

Οη εζληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο, ζε ζπκθσλία κε ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, ζεζπίδνπλ ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 30.  

Οη αξκφδηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο εζληθέο αξρέο, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή γλσζηνχ απνζηνιέα θαη εθαξκφδνπλ ηα 

θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ». 

 

Μνινλφηη ε λνκνζεζία δελ απαηηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο, γεληθά, ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο είλαη ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ 

παξαθνινχζεζεο απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή. Σν ελ ιφγσ ζρέδην κπνξεί λα ζπλνςίδεη 

φια ηα επξήκαηα θάζε ειέγρνπ θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, λα πξνηείλεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

(αθφκε θαη εάλ ν θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα βξεη δηαθνξεηηθή ιχζε αληί ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ).  

 

Η παξαθνινχζεζε ησλ θνξέσλ AEO απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή κπνξεί λα 

ζπλίζηαηαη: 

 ζηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ 

AEO· 

 ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ AEO, γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνηξνπή εκθάληζεο λέσλ θηλδχλσλ.  

 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηεισλεηαθέο αξρέο απνθαζίδνπλ λα νξγαλψζνπλ 

ηελ παξαθνινχζεζε, δειαδή σο μερσξηζηφ ζρέδην ή κέξνο ηεο ηειηθήο έθζεζεο, ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα αθφινπζα:  

 

-ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ – ε παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη θαηαξράο λα βαζίδεηαη 

ζηα πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ AEO, φπσο απηά αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ειεγθηέο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ 

κέηξσλ πνπ ζπληζηάηαη λα ιάβεη ν AEO·  

 

-ρξήζε ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνη 2 θαη/ή 3 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ πνπ αθνξά ηνπο 

θαηφρνπο πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, εθδνζέληνο βάζεη δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ, δηεζλνχο πξνηχπνπ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο ή 

επξσπατθνχ πξνηχπνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο θαη εγθεθξηκέλα 

κεηαθνξηθά γξαθεία ή γλσζηνχο απνζηνιείο – πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθέο πεξηζηάζεηο 
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πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

νη άιιεο ζρεηηθέο άδεηεο ή πηζηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ άιιεο θξαηηθέο αξρέο 

γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο AEO (π.ρ. RA, KC, θ.ιπ.)· 

 

- ζήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο – φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ν AEO είλαη λνκηθά 

ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή γηα θάζε ζεκαληηθή 

κεηαβνιή. Δίλαη πηζαλφ νη κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ν AEO λα νδεγήζνπλ ηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα επαλεμέηαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ν 

AEO λα θαηαλνεί ζαθψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν θνηλνπνίεζεο ελδερφκελσλ 

κεηαβνιψλ ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή. 

  
Δίλαη απαξαίηεην νη ηεισλεηαθέο αξρέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ δηαξθψο θαη 

δηεμνδηθά φηη ν θνξέαο εμαθνινπζεί λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη φισλ ησλ 

θηλδχλσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ή ηπρφλ κεηαβνιψλ ηεο θαηάζηαζεο (ππάξρνπλ λένη 

θίλδπλνη; Η πνηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ εμαθνινπζεί λα είλαη ην ίδην θαιή φζν ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ;). 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη πνπ επηηξέπνπλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα έρνπλ έγθαηξα 

ελδείμεηο γηα ελδερφκελνπο λένπο θηλδχλνπο / πιεξνθνξίεο, φπσο: 

- ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δειψζεσλ ηνπ AEO· 

- νη θπζηθνί έιεγρνη ησλ εκπνξεπκάησλ· 

- ε αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο εζσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ 

ηεισλείσλ· 

- νπνηνηδήπνηε έιεγρνη εθηφο απφ ηνπο ειέγρνπο παξαθνινχζεζεο ή επαλεμέηαζεο ηνπ 

AEO (δει. έιεγρνο βάζεη απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ή αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα 

εμνπζηνδνηεκέλνπ δηαρεηξηζηή απνζήθεο)· 

- αμηνιφγεζε ηπρφλ κεηαβνιψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλήζεηεο ηεο εηαηξείαο. 

 

- παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ - νη λένη θίλδπλνη ή νη λέεο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο. Δάλ έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θνξέαο δελ αληηκεησπίδεη ή δελ αληηκεησπίδεη πιένλ 

επαξθψο ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ε ηεισλεηαθή αξρή ελεκεξψλεη ηνλ θνξέα 

ζρεηηθά κε απηφ ην ζπκπέξαζκα. Ο θνξέαο ζα πξέπεη ηφηε λα ιάβεη βειηησηηθά κέηξα. 

Καη ζε απηήλ πεξίπησζε, ε αμηνιφγεζε ησλ βειηησηηθψλ κέηξσλ απνηειεί ππνρξέσζε 

ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο. Απηφ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη 

λα δηελεξγεζεί επαλεθηίκεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θξηηεξίσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ή φηη ζα 

πξέπεη λα αλαζηαιεί ή λα αλαθιεζεί ακέζσο ε ηδηφηεηα AEO.  

 

Οη ζρεδηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε αλάιπζε 

θηλδχλνπ πνπ δηελεξγείηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα (εμεηάζεηο πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο, 

δηαρείξηζε ηεο ρνξεγνχκελεο άδεηαο, θ.ιπ.). Γηάθνξνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ηηο 

επεξεάζνπλ:  

- ην είδνο ηεο θαηερφκελεο άδεηαο – ελψ ε παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, 

φπσο ε απνδεδεηγκέλε θεξεγγπφηεηα, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε ειέγρνπο 

εγγξάθσλ, ε παξαθνινχζεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηα 

AEOS ζα απαηηεί ζπλήζσο επηηφπηεο επηζθέςεηο· 

- ε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα – εάλ ππάξρνπλ ζπρλέο αιιαγέο ζηηο 

ηνπνζεζίεο, ηηο αγνξέο, ην θχξην πξνζσπηθφ, ηα ζπζηήκαηα θ.ιπ.· 

- ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ ηνπνζεζηψλ· 
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- ν ξφινο ηνπ AEO ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα – εάλ ν AEO έρεη θπζηθή πξφζβαζε 

ζε εκπνξεχκαηα ή ιεηηνπξγεί σο εθηεισληζηήο· 

- ε ζνβαξφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

εάλ γίλεηαη αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε εμσηεξηθφ θνξέα· 

- εάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ AEO έρνπλ ζπζηαζεί κέηξα παξαθνινχζεζεο 

ή ήζζνλνο ζεκαζίαο βειηηψζεηο ζηηο δηεξγαζίεο ή ηηο δηαδηθαζίεο. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε ζπρλφηεηα θαη ε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηνλ εμεηαδφκελν AEO θαη ηνπο ζπλαθείο θηλδχλνπο ηνπ. Δληνχηνηο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ θξηηεξίνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ζπληζηάηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηαο επίζθεςεο ζηνπο AEOS θαη' ειάρηζηνλ κία θνξά αλά ηξηεηία. 

 

Πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ 

νπνίν ρνξεγείηαη ε ηδηφηεηα AEO έρεη ηδξπζεί εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο νθείινπλ λα αζθνχλ ζηελή παξαθνινχζεζε θαηά ην 

πξψην έηνο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο AEO.   

 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο 

θαη εηδηθφηεξα ηπρφλ επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ AEO πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην πιαίζην ησλ ζπλνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηεισλεία. Οη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνπλ θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηπρφλ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ/παξαθνινχζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Η δηελέξγεηα δηπιψλ ειέγρσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 θαη/ή 3 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, είλαη 

δπλαηφλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ άιιεο θξαηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη νη δηπινί έιεγρνη ηφζν γηα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Απηέο νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηεθκεξηψλνληαη. Η 

ηεθκεξίσζε κπνξεί λα έρεη, γηα παξάδεηγκα, ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο, 

 κηθξφηεξε έθζεζε ειέγρνπ, 

 γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη επξήκαηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ, θ.ιπ.   

ηελ ηεθκεξίσζε αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ειέγρζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ.  

 

 

5.I.2. Άδεηα AEO πνπ θαιχπηεη δηάθνξεο ΜΔΔ 

Οη γεληθέο αξρέο παξαθνινχζεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5.I.1 ηζρχνπλ πάληνηε. 

Ωζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηδηφηεηα AEO ρνξεγείηαη ζε κεηξηθή εηαηξεία γηα δηάθνξεο 

ΜΜΔ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Η γεληθή αξρή φηη ε 

ΣΑΔ είλαη αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο AEO θαη έρεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία δηαηεξείηαη γηα ην ζηάδην δηαρείξηζεο ηεο εθδνζείζαο άδεηαο. Ωζηφζν, ζε απηέο 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε φηη ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο θαη 
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πιεξνθνξίεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα ηηο δηαζέηνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. Έρνληαο απηφ θαηά λνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο άδεηαο θαηά ηελ αλάπηπμε νπνησλδήπνηε 

δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηεο αξκφδηαο ηεισλεηαθήο αξρήο θαη ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο 

φπνπ βξίζθνληαη νη ρσξηζηέο ΜΜΔ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 35 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ. Καηά 

ηελ αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

  

- ζπληζηάηαη ε θαηάξηηζε ελφο εληαίνπ γεληθνχ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ 

AEO ζηνπ νπνίνπ ηελ επσλπκία ρνξεγείηαη ε ηδηφηεηα. Ωζηφζν, ζα βαζίδεηαη ζηα 

επηκέξνπο ζρέδηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ην εκπιεθφκελν θξάηνο 

κέινο· 

- ε ΣΑΔ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ γεληθφ ζπληνληζκφ θαη ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ, 

δειαδή λα δηαζθαιίζεη ηελ απνθπγή ηπρφλ πηζαλψλ επηθαιχςεσλ ή ηελ 

πξφβιεςε/δηελέξγεηα δηπιψλ ειέγρσλ· λα ζπιιέγεη φιεο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαη 

λα επηθαηξνπνηεί ηα ζρέδηα, θ.ιπ.·    

- νη ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη ΜΜΔ είλαη 

γεληθά ππεχζπλεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ κέξνπο ηνπ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο 

πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ΜΜΔ. Απηφ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ ΣΑΔ ζε 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε απηή λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαξηίζεη 

θαη λα ζπληνλίζεη ην γεληθφ ζρέδην παξαθνινχζεζεο. Δίλαη επίζεο ππεχζπλεο γηα 

ελδερφκελεο επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηε ΜΜΔ.  

- ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη ν AEO ζε νπνηαδήπνηε ηεισλεηαθή 

αξρή θαη έρνπλ δηαβηβαζηεί ζηελ ΣΑΔ.  

- ζρεηηθά επξήκαηα πνπ έρεη εληνπίζεη κηα ηεισλεηαθή αξρή ζε θάπνηα ΜΜΔ θαη ηα 

νπνία έρεη θνηλνπνηήζεη ζηελ ΣΑΔ. 

 

 

Σκήκα ΙΙ – Δπαλεμέηαζε  

χκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο νθείινπλ 

λα επαλεμεηάδνπλ εάλ ν δηθαηνχρνο άδεηαο AEO ζπλερίδεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ησλ AEO ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

«- φηαλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε ζρεηηθή ελσζηαθή λνκνζεζία πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε·  

 - φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ ηεο δηελεξγνχκελεο παξαθνινχζεζεο· 

- φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο 

απφθαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνο 2 ηνπ θψδηθα ή απφ άιιεο αξρέο».     

Αλαιφγσο κε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίo δηελεξγήζεθε ε επαλεμέηαζε, κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κεξηθή ή πιήξε επαλεμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ή πξνυπνζέζεσλ. 

 

5.II.1. Δπαλεμέηαζε ιφγσ αιιαγψλ ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ 

Απαηηείηαη επαλεμέηαζε, εάλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία ηεο Έλσζεο πνπ 

αθνξνχλ εηδηθά θαη έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηδηφηεηα AEO.  

Γηα παξάδεηγκα, αιιαγέο ησλ θξηηεξίσλ AEO κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ Δλσζηαθνχ 

Σεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ δηαηάμεψλ ηνπ, φπσο ην λέν θξηηήξην γηα ηα 

επαγγεικαηηθά πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. πλήζσο, ε 

λνκνζεζία απαηηεί ε επαλεμέηαζε λα δηελεξγείηαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβαηηθήο 



 

 120 

πεξηφδνπ.  

 

5.II.2. Δπαλεμέηαζε ιφγσ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηελεξγεζείζαο παξαθνινχζεζεο ή 

ιφγσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξείρε ν δηθαηνχρνο ηεο απφθαζεο ή νη άιιεο αξρέο     

Σν ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηε δηελέξγεηα επαλεμέηαζεο είλαη λα 

ππάξρνπλ εχινγεο ελδείμεηο φηη ν AEO δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα. Η έλδεημε απηή κπνξεί 

λα πξνθχςεη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο – σο απνηέιεζκα ηεο παξαθνινχζεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο· σο απνηέιεζκα άιισλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζαλ νη 

ηεισλεηαθέο ή άιιεο θξαηηθέο αξρέο· βάζεη πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ άιιεο 

ηεισλεηαθέο ή θξαηηθέο αξρέο· ιφγσ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ AEO 

θ.ιπ. Η ΣΑΔ είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εάλ απαηηείηαη 

επαλεμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη θξηηεξίσλ ή κφλν ησλ ζρεηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ή θξηηεξίσλ ηα νπνία αθνξά ε έλδεημε κε ζπκκφξθσζεο. Δίλαη πάληνηε 

πηζαλφ λα αλαθαιπθζεί αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλεμέηαζεο ελφο θξηηεξίνπ, φηη 

πξέπεη λα ειεγρζνχλ εθ λένπ θαη ηα ππφινηπα θξηηήξηα. 

Η επαλεμέηαζε δηελεξγείηαη απφ ηελ ΣΑΔ. Ωζηφζν, θάζε ηεισλεηαθή αξρή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη κηα εχινγε έλδεημε φηη νξηζκέλα θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη 

πιένλ απφ ηνλ AEO. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, παξαδείγκαηνο ράξε, εάλ:  

- κία ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ AEO βξίζθνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο απφ 

απηφ ηεο ΣΑΔ·  

- ν AEO αζθεί ζρεηηδφκελεο κε ηεισλεία δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε άιια θξάηε κέιε 

εθηφο ηνπο θξάηνπο κέινπο έθδνζεο ηεο άδεηαο AEO.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε ηεισλεηαθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί 

απηή ε έλδεημε ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ ΣΑΔ ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη 

απηή ζα απνθαζίζεη εάλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί επαλεμέηαζε θαη πνηεο άιιεο ηεισλεηαθέο 

αξρέο ζα εκπιαθνχλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε άδεηα εθδίδεηαη ζηε κεηξηθή εηαηξεία γηα δηάθνξεο ΜΜΔ, θάζε έλα 

απφ ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη δηάθνξεο ΜΜΔ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

απφ ηελ ΣΑΔ λα μεθηλήζεη δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή εηαηξεία ηδξχζεη λέα ΜΜΔ ή εθαξκφζεη δηαδηθαζία 

αλαδηάξζξσζεο ε νπνία έρεη επίπησζε ζηηο ΜΜΔ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ ΣΑΔ ε νπνία 

ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαλεμέηαζεο, εάλ είλαη 

απαξαίηεην.   

 

Μνινλφηη, γεληθά, ε επαλεμέηαζε πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί ελδέρεηαη λα δηαθέξεη θαηά 

πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα θνηλά ζηνηρεία:  

 

α) πεδίν εθαξκνγήο ηεο επαλεμέηαζεο – ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη 

λα ειεγρζνχλ ή επηβεβαησζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ιφγνπο ηεο επαλεμέηαζεο.  

β) κέζνδνο επαλεμέηαζεο – επαλεμέηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ κφλν κέζσ 

ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ ή ζε ζπλδπαζκφ κε επηηφπηα επίζθεςε, θαηά πεξίπησζε·   

γ) πξνζεζκία – δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα επαλεμέηαζεο. 

Ωζηφζν, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη ην αλ πξνβιέπεηαη επηηφπηα επίζθεςε θαη, ζπλήζσο, δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο πξνζεζκίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο 

απφθαζεο AEO·  
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δ) επαλεμεηάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή άιισλ θξαηώλ κειώλ – φηαλ ε επαλεμέηαζε 

ζπλεπάγεηαη επαλεμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ ζε άιια θξάηε κέιε, ηζρχνπλ νη θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο ζην κέξνο 4 «Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ» ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ 

νδεγηψλ. πλήζσο, ε ηεισλεηαθή αξρή ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο απνθαζίδεη εάλ 

απαηηείηαη επίζθεςε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επαλεμέηαζεο. Οη πξνζεζκίεο εληφο 

ησλ νπνίσλ πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ην άιιν θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε 

ηηο ζπλήζεηο πξνζεζκίεο γηα ηε δηαβνχιεπζε πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 31 ηεο ΔΠ 

ηνπ ΔΣΚ.  

ε)  άιιεο επεξεαδόκελεο ηεισλεηαθέο άδεηεο – φηαλ δηελεξγείηαη επαλεμέηαζε, 

ζπληζηάηαη λα δηαπηζηψλεηαη εάλ ν AEO θαηέρεη θαη άιιεο άδεηεο ή απινπζηεχζεηο 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα AEO, γηα παξάδεηγκα άδεηα 

ρξήζεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα απνθεχγεηαη θάζε πηζαλή δηπιή δηελέξγεηα εξγαζηψλ 

επαλεμέηαζεο φζνλ αθνξά ηνπο ηεισλεηαθνχο πφξνπο θαη ηνλ εκπιεθφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Ση) έθζεζε επαλεμέηαζεο – φζνλ αθνξά ηηο εθζέζεηο θαη ηα έγγξαθα, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη παξφκνηα πξνζέγγηζε κε απηήλ γηα ηνλ αξρηθφ έιεγρν. Δίλαη ζεκαληηθφ 

ε πξνηεηλφκελε ζπλαθφινπζε δξάζε λα απνηππψλεηαη ζηελ έθζεζε, δειαδή 

αλαζηνιή, αλάθιεζε, ιήςε κέηξσλ θαη πξνζεζκίεο.    

δ) δηαζεζηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ – είλαη απαξαίηεην ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επαλεμέηαζεο λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ φισλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, θαη θαηά πεξίπησζε άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ, κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο EOS, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ εκπιαθεί ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ή 

φρη. 

 

 

Σκήκα ΙΙΙ – Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ΔΣΚ, ε άδεηα AEO αλαθαιείηαη ή ηξνπνπνηείηαη ζε πεξίπησζε 

πνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο φξνπο ιήςεο απηήο ηεο απφθαζεο δελ επιεξνχλην ή δελ 

πιεξνχληαη πιένλ ή έρεη δεηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ AEO.  

 

Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζηελ αλάθιεζε ζην πιαίζην ησλ AEO γίλεηαη ζην κέξνο 5.V ησλ αλά 

ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ. 

 

ην πιαίζην ησλ ΑΔΟ, νη αιιαγέο ζηελ επσλπκία ή ηε δηεχζπλζε απνηεινχλ πηζαλά 

παξαδείγκαηα γηα ηξνπνπνηήζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κφλν κεηά απφ επαλεμέηαζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ (π.ρ. 

λέεο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξίπησζε AEOS).  

 

Η ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη ζηνλ AEO (άξζξν 28 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΔΣΚ). 

Κάζε ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη θαηά πεξίπησζε ζε άιιεο θξαηηθέο αξρέο, κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο 

EOS, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ εκπιαθεί ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ή φρη. 

 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν αηηψλ πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο 

αθνξνχλ ηελ αίηεζε ζηελ ΣΑΔ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ην ζχζηεκα EOS κε απηέο 

ηηο αιιαγέο.  
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Σκήκα IV – Αλαζηνιή 

Αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο AEO ζεκαίλεη φηη ε ρνξεγεζείζα άδεηα δελ ηζρχεη γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β) ηνπ ΔΣΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 16 

ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ «ε αξκφδηα γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή πξνβαίλεη ζε αλαζηνιή 

ηεο απφθαζεο αληί ηεο αθχξσζεο, αλάθιεζεο ή ηξνπνπνίεζεο εάλ: 

α.   ε ελ ιφγσ ηεισλεηαθή αξρή ζεσξεί φηη ελδερνκέλσο ππάξρνπλ επαξθείο ιφγνη 

γηα ηελ αθχξσζε, ηελ αλάθιεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο, αιιά δελ 

δηαζέηεη αθφκε φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνθαζίζεη επί ηεο 

αθχξσζεο, ηεο αλάθιεζεο ή ηεο ηξνπνπνίεζεο· 

β. ε ηεισλεηαθή αξρή ζεσξεί φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε ή φηη ν δηθαηνχρνο ηεο απφθαζεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη βάζεη ηεο απφθαζεο απηήο, θαη θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα δνζεί ζηνλ δηθαηνχρν ηεο απφθαζεο ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα ιάβεη 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ή ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο· 

γ. ν δηθαηνχρνο ηεο απφθαζεο δεηά ηελ ελ ιφγσ αλαζηνιή δηφηη δελ κπνξεί 

πξνζσξηλά λα εθπιεξψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ απφθαζε ή λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη βάζεη ηεο απφθαζεο απηήο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία β) θαη γ), ν δηθαηνχρνο ηεο απφθαζεο 

θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ή ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ». 

 

Καηά ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο ν AEO δελ πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζηα νθέιε πνπ παξέρεη ε 

ηδηφηεηα γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ AEO.  

 

Σν άξζξν 30 παξάγξαθνο 1 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη «φηαλ αλαζηέιιεηαη άδεηα AEO 

ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε νπνηνδήπνηε απφ ηα θξηηήξηα AEO, θάζε απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί 

ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιφγσ AEO θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ άδεηα AEO ελ γέλεη ή ζε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαζηνιή ηεο άδεηαο AEO αλαζηέιιεηαη απφ 

ηελ ηεισλεηαθή αξρή πνπ ηελ έιαβε».  

Σν άξζξν 30 παξάγξαθνο 2 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη «ε αλαζηνιή απφθαζεο πνπ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ε νπνία ειήθζε αλαθνξηθά κε AEO δελ 

νδεγεί απηφκαηα ζηελ αλαζηνιή ηεο άδεηαο AEO». 

Σν άξζξν 30 παξάγξαθνο 3 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ πξνβιέπεη φηη «εάλ κηα απφθαζε πνπ αθνξά 

πξφζσπν ην νπνίν είλαη ηφζν AEOS φζν θαη AEOC αλαζηαιεί ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν δ) ηνπ ΔΣΚ (πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα), ηφηε ε 

άδεηα AEOC ηνπ ελ ιφγσ θνξέα αλαζηέιιεηαη, αιιά ε άδεηα AEOS πνπ δηαζέηεη παξακέλεη ζε 

ηζρχ».  

Δάλ κηα απφθαζε πνπ αθνξά πξφζσπν ην νπνίν είλαη ηφζν AEOS φζν θαη AEOC αλαζηαιεί 

ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ ΔΣΚ 
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(ελδεδεηγκέλα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία), ηφηε ε άδεηα AEOS ηνπ ελ 

ιφγσ θνξέα αλαζηέιιεηαη, αιιά ε άδεηα AEOC πνπ δηαζέηεη παξακέλεη ζε ηζρχ.  

 

Η αλαζηνιή κπνξεί λα είλαη ην δπλεηηθφ επαθφινπζν κηαο εμέηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ή ηεο επαλεμέηαζεο ε νπνία δηαπίζησζε ζνβαξέο ειιείςεηο, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο δελ κπνξεί λα έρεη ππφ ηηο παξνχζεο πεξηζηάζεηο ηελ 

ηδηφηεηα, απφ άπνςε θηλδχλνπ. Η έλδεημε «κε ζπκκφξθσζε» κπνξεί επίζεο λα πξνθχςεη θαη 

σο απνηέιεζκα πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ άιια θξάηε κέιε ή άιιεο θπβεξλεηηθέο 

αξρέο, π.ρ. αξρέο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο. 

   

Πξηλ ιάβεη ηελ απφθαζε αλαζηνιήο, ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη 

ζηνλ AEO ηα επξήκαηά ηεο, ηηο εθηηκήζεηο θαη ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε, 

ελδέρεηαη λα απνθαζηζηεί αλαζηνιή ηεο άδεηαο, εάλ δελ δηνξζσζεί θαηάζηαζε. Παξέρεηαη 

ζηνλ AEO ην δηθαίσκα ηεο αθξφαζεο θαη ε δπλαηφηεηα λα επαλνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε. Η 

πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή παξαηεξήζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηνξζψζεσλ είλαη 30 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο (άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηεο 

ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ).   

  

Οη απαληήζεηο ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ πξνζεθηηθά απφ άπνςε θηλδχλνπ θαη εάλ δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη ε θαηάζηαζε δηνξζψζεθε, ε ηδηφηεηα ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα αθφκε 30 εκέξεο. Ο AEO πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη 

εγγξάθσο. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 6 ζηνηρείν γ) ηνπ ΔΣΚ, ε ηδηφηεηα κπνξεί λα 

αλαθιεζεί κε άκεζε ηζρχ εάλ απηφ απαηηείηαη απφ ην είδνο ή ηνλ βαζκφ ηεο απεηιήο γηα ηε 

δεκφζηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, γηα ηε δεκφζηα πγεία ή ην πεξηβάιινλ. Απηή ε δπλαηφηεηα 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πεξηνξηζκνχο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο 

άδεηαο ν νπνίνο πξνζσξηλά δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θξηηήξηα AEO, ν 

AEO ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηνλ ιφγν γηα απηφ ηνπ ην αίηεκα θαη, θαηά πεξίπησζε, λα 

πξνηείλεη ζρέδην δξάζεο ζην νπνίν ζα παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ θαη ην 

αλακελφκελν ρξνλνδηάγξακκα. Γηα παξάδεηγκα, ν θνξέαο βειηηζηνπνηεί ή αιιάδεη ηελ 

νινθιεξσκέλε βηνκεραληθή παξαγσγή κε ππνινγηζηή θαη, γηα θάπνην δηάζηεκα, δε ζα είλαη 

ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηα πξντφληα ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ο θνξέαο ζα δεηήζεη 

αλαζηνιή θαη ζα πξνηείλεη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε.  

 

Η αλαζηνιή ηεο άδεηαο είλαη δπλαηή εάλ ην ζρέδην δξάζεο θαη ν ιφγνο γηα ηελ αηηνχκελε 

ππεξεζία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εχινγνη. Δάλ φρη, ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ε δπλαηφηεηα 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο θαη' απαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ.   

 

Ωζηφζν, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αλαζηνιή κε πξσηνβνπιία 

ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο θαη κε πξσηνβνπιία ηνπ AEO είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη δηαηππψλεηαη 

ζαθψο ζηε λνκνζεζία (άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 ηεο ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ). πλεπψο, δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζθφπηκα απφ ηνλ AEO κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα αλαβάιιεη ηελ αλάθιεζε ή 

λα απνθχγεη ηελ πεξίνδν ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλάθιεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηνχ 

επηηξαπεί ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο.    
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Η αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη πνιχ πξνζεθηηθά ηηο επηπηψζεηο ηεο 

αλαζηνιήο. Η αλαζηνιή δελ επεξεάδεη ηεισλεηαθή δηαδηθαζία ε νπνία είρε μεθηλήζεη πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία αλαζηνιήο θαη ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε. 

  

Όηαλ πάςεη λα πθίζηαηαη ν ιφγνο ηεο αλαζηνιήο, ζα πξέπεη ε άδεηα λα ηίζεηαη εθ λένπ ζε 

ηζρχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή πξέπεη λα εμεηάδεη εάλ ζα 

έπξεπε λα αλαθιεζεί ε άδεηα. 

 

Σκήκα V – Αλάθιεζε 

Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αλάθιεζε πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ ΔΣΚ θαη ζην άξζξν 34 ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΔΣΚ, κηα επλντθή απφθαζε αλαθαιείηαη φηαλ 

α) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο φξνπο ιήςεο απηήο ηεο απφθαζεο δελ 

επιεξνχλην ή δελ πιεξνχληαη πιένλ· ή 

β) δεηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο απφθαζεο.  

 

Δάλ ε αλάθιεζε απνθαζηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή, δε ζα γίλεηαη δεθηή θακία 

λέα αίηεζε γηα άδεηα AEO γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο. 

 

Η αλάθιεζε ηεο άδεηαο AEO δελ επεξεάδεη νπνηαδήπνηε επλντθή απφθαζε πνπ έρεη ήδε 

ιεθζεί ζε ζρέζε κε ην ίδην πξφζσπν, εθηφο εάλ ε ηδηφηεηα AEO απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ελ ιφγσ επλντθή απφθαζε ή ε απφθαζε βαζίζηεθε ζε θξηηήξην AEO ην νπνίν πιένλ δελ 

ηθαλνπνηείηαη (άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ). 

Η αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε επλντθήο απφθαζεο πνπ έρεη ήδε ιεθζεί αλαθνξηθά κε ηνλ 

δηθαηνχρν ηεο άδεηαο δελ επεξεάδεη απηφκαηα ηελ άδεηα AEO ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ (άξζξν 

34 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ).  

Δάλ ην ίδην πξφζσπν είλαη ηφζν AEOS φζν θαη AEOC θαη ε άδεηα αλαθιεζεί ιφγσ κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν δ) ηνπ θψδηθα 

(πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα), ηφηε ε άδεηα AEOC αλαθαιείηαη, αιιά ε άδεηα AEOS παξακέλεη 

ζε ηζρχ (άξζξν 34 παξάγξαθνο 3 πξψην εδάθην ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ). 

Δάλ ην ίδην πξφζσπν είλαη ηφζν AEOS φζν θαη AEOC θαη ε άδεηα αλαθιεζεί ιφγσ κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ ΔΣΚ 

(ελδεδεηγκέλα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία), ηφηε ε άδεηα AEOS 

αλαθαιείηαη, αιιά ε άδεηα AEOC παξακέλεη ζε ηζρχ (άξζξν 34 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν 

εδάθην ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάθιεζε κε πξσηνβνπιία ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ είλαη 

απφθαζε ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηθαίσκα ζε αθξφαζε. Ωο εθ 

ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε επξήκαηα, ε δηελεξγεζείζα εμέηαζε θαη ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνιφγεζε ελδέρεηαη λα απνθαζηζηεί αλάθιεζε ηεο ηδηφηεηαο AEO αλαθνηλψλνληαη ζηνλ 

AEO, εθηφο εάλ έρεη ήδε αζθεζεί ην δηθαίσκα ζε αθξφαζε ζην πιαίζην ηεο πξνεγεζείζαο 

δηαδηθαζίαο αλαζηνιήο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο θαηά νηαζδήπνηε 

απφθαζεο αλάθιεζεο.  
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ΜΔΡΟ 6, Ακνηβαία αλαγλψξηζε 

Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο εζηηάδνπλ ζην γεληθφ ππφβαζξν θαη ηε δηαδηθαζία ησλ 

ζπκθσληψλ ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  

Σκήκα Ι – πκθσλίεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΔΔ  

Έσο ηψξα ε ΔΔ έρεη ζπλάςεη θαη εθαξκφδεη ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ πξνγξακκάησλ AEO 

κε ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηελ Ιαπσλία, ηελ Αλδφξα, ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Κίλα. Πεξαηηέξσ 

δηαπξαγκαηεχζεηο είηε δηεμάγνληαη ήδε είηε πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ ζην θνληηλφ κέιινλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔ παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζε κηα ζεηξά ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνγξάκκαηα AEO.  

Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο ΑΑ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο 

ΓΓ TAXUD ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm  

 

Σκήκα ΙΙ – ηάδηα δηαδηθαζίαο γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε  

Γηα ηελ ΔΔ, ηα αθφινπζα ζηάδηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο  

 Δπίζεκε δέζκεπζε γηα ζέζπηζε ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

 χγθξηζε λνκνζεζίαο 

 Δμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαη αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, κεηαμχ άιισλ εθαηέξσζελ επηηφπηεο επηζθέςεηο (βι. 6.VII ησλ αλά ρείξαο 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ – ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ επηζθέςεσλ 

παξαθνινχζεζεο/ειέγρνπ)   

 πκθσλία επί  

 ηνπ θεηκέλνπ ηεο ΑΑ  

πλήζσο, ην θείκελν ηεο ΑΑ πεξηέρεη ηα αθφινπζα απαξαίηεηα κέξε: Καηαγξάθεη ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ δχν πξνγξακκάησλ AEO, απαξηζκεί ηα ακνηβαία νθέιε πνπ ζα 

ρνξεγεζνχλ, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Πεξηέρεη ηα δεδνκέλα πνπ ππφθεηληαη 

ζηνπο θαλφλεο απηφκαηεο αληαιιαγήο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, πεξηέρεη 

δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο, κεηαμχ άιισλ θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαζηέιινληαη κνλνκεξψο ηα νθέιε   

 χζηεκα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ  

 

Σκήκα ΙΙΙ – Δθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε κεηά ηελ ππνγξαθή  ΑΑ  

Λφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ ΑΔΟ ζηελ ΔΔ πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη 

ηνπ εμίζνπ πςεινχ αξηζκνχ ζηηο ρψξεο εηαίξνπο ΑΑ, ε αλάπηπμε θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

κεραληζκνχ απηφκαηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΑΑ. Γειαδή, ε εθαξκνγή ηεο ΑΑ είλαη δπλαηφλ λα μεθηλήζεη κφλν αθνχ εηνηκαζηεί θαη 

ιεηηνπξγήζεη ν κεραληζκφο απηφκαηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm
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Μφιηο ζπλαθζεί ε ΑΑ, ζπλερίδεηαη ν δηάινγνο κε ηε ρψξα εηαίξν. Αληαιιάζζνληαη ζπρλά 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα νθέιε ηεο ΑΑ αλαζηέιινληαη κνλνκεξψο. ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΑ πεξηιακβάλνληαη νη θνηλέο δξάζεηο πξνβνιήο ζηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη ε εθπφλεζε θνηλψλ θεηκέλσλ ζπρλψλ 

εξσηήζεσλ πνπ επεμεγνχλ ηηο ηερληθέο πηπρέο ηεο ΑΑ.  

Οη ήδε ππάξρνπζεο ζπρλέο εξσηήζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΓ TAXUD 

ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_se

curity/aeo_mra/2015-11_aeo_china_faqs.pdf 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_se

curity/aeo_mra/faq.pdf 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη θαη νη δχν πιεπξέο δηαηεξνχλ ηα πξφηππά ηνπο ζρεηηθά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο AEO, ζπληζηάηαη ηδηαηηέξσο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο εθαηέξσζελ 

επηζθέςεηο παξαθνινχζεζεο.  

Σκήκα IV – Οθέιε ΑΑ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ ΔΔ γηα ηα κέιε πξνγξακκάησλ AEO 

ησλ εηαίξσλ (θαη αληίζηξνθα) 

Η ΔΔ πξνηείλεη ηα αθφινπζα νθέιε ΑΑ ζηνπο εηαίξνπο ηεο. Σα ελ ιφγσ νθέιε δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο πθηζηάκελεο απνθάζεηο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο· 

σζηφζν ε ΔΔ ζθνπεχεη λα επηθαηξνπνηήζεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα ελ ιφγσ νθέιε.  Σα ζπγθεθξηκέλα νθέιε πξνβιέπνληαη ζηηο 

επηκέξνπο ζπκθσλίεο. 

α) Ληγφηεξνη έιεγρνη αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο: θάζε ηεισλεηαθή αξρή ιακβάλεη ζεηηθά 

ππφςε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηελ άιιε 

ηεισλεηαθή αξρή, ηφζν ζηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ ηνπ γηα ηε κείσζε ησλ επηζεσξήζεσλ ή ησλ 

ειέγρσλ φζν θαη ζε άιια κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία.   

β) Αλαγλψξηζε επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία αίηεζεο: θάζε ηεισλεηαθή 

αξρή ιακβάλεη ππφςε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ 

ηελ άιιε ηεισλεηαθή αξρή πξνθεηκέλνπ ην κέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ηπγράλεη 

κεηαρείξηζεο αζθαινχο θαη αμηφπηζηνπ εηαίξνπ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο γηα αηηνχληεο ζην πιαίζην ηνπ δηθνχ ηεο 

πξνγξάκκαηνο.  

γ) Μεηαρείξηζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηεισληζκφ: θάζε ηεισλεηαθή αξρή ιακβάλεη 

ππφςε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηελ άιιε 

ηεισλεηαθή αξρή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην 

κέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά πξνηεξαηφηεηα κεηαρείξηζε, ηαρεία επεμεξγαζία, 

απινπζηεπκέλεο δηαηππψζεηο θαη ηαρεία παξαιαβή ησλ απνζηνιψλ. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_mra/2015-11_aeo_china_faqs.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_mra/2015-11_aeo_china_faqs.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_mra/faq.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_mra/faq.pdf
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δ) Μεραληζκφο ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: ακθφηεξα ηα κέξε 

θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνχ κεραληζκνχ ζπλέρεηαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη δηαθνπέο ζηηο ξνέο ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ νθείινληαη ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζπλαγεξκνχ αζθάιεηαο, ζε θιείζηκν ησλ 

ζπλφξσλ θαη/ή θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαηαζηάζεηο έθηαθηνπ θηλδχλνπ ή άιια έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά κεγάιεο θιίκαθαο, φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα 

επηζπεχζνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηε κεηαθνξά θνξηίσλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηα 

κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ε) Μειινληηθά νθέιε ΑΑ 

Οη ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζπλεξγάδνληαη ζηελά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ πηζαλά πξφζζεηα νθέιε γηα ηνπο ΑΔΟ δπλάκεη ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο γηα 

λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ην πξφγξακκα. 

Σκήκα V – Δθαξκνγή ησλ ΑΑ – Πψο σθειείηαη θαλείο απφ ηηο ΑΑ;  

Οη εηαηξείεο AEO κε ην ζηνηρείν ηεο αζθάιεηαο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηηο 

ΑΑ πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΔΔ πξέπεη λα ειέγμνπλ εάλ έρνπλ παξάζρεη ηε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηηο ρψξεο εηαίξνπο ΑΑ. Η γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε δεηείηαη ζε παξάξηεκα ηνπ SAQ θαη ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε AEO. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν αηηψλ/AEO κπνξεί λα παξάζρεη ή λα αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ αλά 

πάζα ζηηγκή. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ή αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο, ν AEO πξέπεη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηελ ΣΑΔ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ «αλαγλψξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο» νη εηαηξείεο ηεο ΔΔ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα 

AEO ζηελ ΔΔ κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ AEO νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ηνπο πνπ είλαη AEO ζε ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε ΔΔ έρεη ζπλάςεη 

ΑΑ (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο AEO) ζην ηκήκα 6.10 ηνπ SAQ. Όηαλ κηα εηαηξεία 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηδηφηεηα AEOS ή AEOC/AEOS ζηελ ΔΔ θαη έρεη επηρεηξεκαηηθνχο 

εηαίξνπο νη νπνίνη είλαη AEO ζε ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε ΔΔ έρεη ζπλάςεη ΑΑ, νη ελ ιφγσ 

επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη ζεσξνχληαη αζθαιείο θαη αμηφπηζηνη θαη γεληθά δελ ζα ηνπο δεηεζνχλ 

πξφζζεηεο απαηηήζεηο (δήισζε αζθάιεηαο, θ.ιπ.). 

Πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί απφ ηνπο «ιηγφηεξνπο ειέγρνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

θαη ηε κεηαρείξηζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηεισληζκφ» ν AEO πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη 

ηνλ αξηζκφ EORI ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ εηαίξν ηνπ ζηελ αληίζηνηρε ρψξα εηαίξν ΑΑ. Ο 

επηρεηξεκαηηθφο εηαίξνο θαηαρσξίδεη ηνλ αξηζκφ EORI ζην έληππν δηαζάθεζεο γηα ηε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηε ρψξα εηαίξν ΑΑ. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

ζηηο ζπρλέο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 6.III ησλ αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ 

νδεγηψλ.  
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Σκήκα VI – Μνλνκεξήο αλαζηνιή ησλ νθειψλ 

ην πιαίζην κηαο ΑΑ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν κία απφ ηηο ρψξεο εηαίξνπο 

λα αλαθαιχςεη πεξίπησζε πεξηζηαηηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ζην νπνίν 

εκπιέθνληαη εηαηξείεο AEO ηνπ άιινπ κέξνπο (π.ρ. θαηάζρεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζε 

εκπνξεπκαηνθηβψηην εηαηξείαο AEO). 

 

Γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο ΑΑ πεξηέρνπλ ηε λνκηθή βάζε ψζηε 

ακθφηεξεο νη πιεπξέο λα κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηα νθέιε ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ 

AEO (π.ρ. ελφηεηα III παξάγξαθνο 3 ηεο ΑΑ ΔΔ-Ιαπσλίαο).   

 

ηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζα δηεμαρζεί κεηαμχ ησλ θαζνξηζκέλσλ 

ππεχζπλσλ επηθνηλσλίαο ηεο Δπηηξνπήο (ΓΓ TAXUD) θαη ηεο ρψξαο εηαίξνπ ΑΑ, θαζψο 

θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπηηξνπήο (ΓΓ TAXUD) βάζεη ησλ 

ζπκθσλεκέλσλ κεραληζκψλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αζθαιψλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.   

 

 

Σκήκα VII – πζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή επίζθεςεο ειέγρνπ ή παξαθνινχζεζεο AEO 

ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ  

Οη επηηφπηεο επηζθέςεηο ειέγρνπ ή παξαθνινχζεζεο AEO απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά 

κέξε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ΑΑ κε ηηο ρψξεο εηαίξνπο, θαζψο θαη κέξνο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΑ.   

ηφρνο ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο AEO ηεο ΔΔ ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σέηνηεο επηζθέςεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο ΑΑ (ζηάδην 2) θαη ζην πιαίζην 

ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΑ, αθνχ ηεζεί ζε ηζρχ ε ΑΑ.  

Γεληθά, απηφ πνπ θπξίσο ελδηαθέξεη είλαη λα επηβεβαησζεί φηη ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηνπο 

AEO εθαξκφδεηαη θαηά νκνηφκνξθν ηξφπν απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.   

Η επίζθεςε απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε, αξρηθά απφ κηα εηζαγσγή ζηελ εζληθή νξγάλσζε θαη 

δνκή ησλ AEO θαη απφ κηα γεληθή εηθφλα ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε επίζθεςε. Σν 

δεχηεξν κέξνο αθνξά απηή θαζαπηή ηελ επίζθεςε ζηελ εηαηξεία. 

πδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο AEO ηεο ΔΔ ζε επίπεδν θξάηνπο 

κέινπο 

Σν θχξην ελδηαθέξνλ είλαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο AEO 

απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε ζε επίπεδν θξάηνπο κέινπο. 

Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε πεξίιεςε:  

 ηεο ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο γεληθφηεξα 
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 ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ AEO, π.ρ. αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην 

πξφγξακκα AEO ηεο ΔΔ (κε πιήξε θαη κεξηθή απαζρφιεζε), ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, 

πξνβνιή ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα 

 ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, κεηαμχ άιισλ ηεο αίηεζεο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απηναμηνιφγεζεο, ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο 

 ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπ  

 ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (θαηά ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε) 

 

Δπίζθεςε ζηελ εηαηξεία 

ηφρνο ηεο επίζθεςεο ζηελ εηαηξεία είλαη ε παξαηήξεζε ησλ ειεγθηψλ AEO ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηνχληνο ή θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο επίζθεςεο παξαθνινχζεζεο ζε κηα εηαηξεία AEO. Οη εθπξφζσπνη ηεο ρψξαο 

εηαίξνπ ΑΑ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηφπηα επίζθεςε σο παξαηεξεηέο.  

Δίλαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλνληαη νη εηαηξείεο γηα ην ζθνπφ ηεο άζθεζεο θαη λα γλσξίδνπλ 

φηη ζηφρνο είλαη λα επηβεβαησζεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο AEO ζην επηζθεπηφκελν 

θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζπλάδεη κε ηα πξφηππα ηεο ΔΔ  

Η επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηνχληνο / ηεο εηαηξείαο AEO ζπλήζσο έρεη ηελ 

αθφινπζε δνκή: 

 Η επίζθεςε ζα πξέπεη λα ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ν νπνίνο 

εηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ειεγθηψλ AEO θαη φρη ηεο 

εηαηξείαο:  

 Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε απηήλ ηελ επίζθεςε 

θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο:  

 Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηα ζπλήζε θαζήθνληά ηνπο 

 ζε πεξίπησζε ειέγρνπ θαηά ηελ αίηεζε AEO 

 ζε πεξίπησζε επίζθεςεο παξαθνινχζεζεο (πθηζηάκελε άδεηα AEO), δειαδή λα 

ππνβάιινπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηνπο 

AEO, λα δεηνχλ απφ ηελ εηαηξεία λα εμεγήζεη ή λα επηδείμεη ηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηάο 

ηεο)·  

 ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ρξφλνο ψζηε λα 

κεηαθξάδνληαη νη εξσηήζεηο ησλ ειεγθηψλ θαη νη απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο. Η εηαηξεία ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε απηή ηελ πξνζέγγηζε·   

 Οη παξαηεξεηέο (απφ ηε ρψξα εηαίξν ΑΑ) κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κφλν ζηηγκηαία 

εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ παξαθνινχζεζεο ησλ AEO ζηελ ΔΔ·  

 Η επίζθεςε επηθχξσζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε ζπζηάζεηο ζηνλ αηηνχληα·  

 Η άζθεζε ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία (ηκήκα 2.V ησλ 

αλά ρείξαο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ. 
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Δξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο                                                 

 

  Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο  ΑΔΟ 

  

0.1 

εκείσζε: πληζηάηαη λα κειεηήζεηε ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 
(TAXUD/Β2/047/2011-REV6) πξηλ ππνβάιεηε αίηεζε γηα ηδηφηεηα ΑΔΟ. Σν έγγξαθν είλαη δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν Europa ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

  

0.2 

Πνηα ηκήκαηα ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο εηαηξείαο ζαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ΑΔΟ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ;  
πκκεηείραλ θαη ηεισλεηαθέο αξρέο ή ηξίηα κέξε ζηε δηαδηθαζία (ζχκβνπινη, θ.ιπ.); 

  1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

  1.1.1. Αλαθέξαηε ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε, ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο. πκπεξηιάβεηε ηε 
δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο ζαο, εάλ ππάξρεη. 
Δάλ ε εηαηξεία ζαο αλήθεη ζε φκηιν, δψζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ θαη αλαθέξαηε εάλ νη άιιεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ: 
α) δηαζέηνπλ ήδε άδεηα ΑΔΟ· ή 
β) έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ, ε νπνία εμεηάδεηαη επί ηνπ παξφληνο απφ εζληθή ηεισλεηαθή αξρή. 
 
Δάλ ππνβάιεηε αίηεζε πνπ θαιχπηεη κφληκεο επηρεηξεκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο (PBE), αλαθέξαηε ηελ πιήξε επσλπκία, ηε δηεχζπλζε 
θαη ηνλ ΑΦΜ ηνπο. 
 
Δάλ ε εηαηξεία έρεη ζπζηαζεί κέζα ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία, πξνζδηνξίζηε εάλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε εηαηξείαο πνπ 
πξνυπήξρε (π.ρ. ελζσκάησζε ή πψιεζε επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο). ηελ πεξίπησζε απηή, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε 
ηελ αλαδηνξγάλσζε. 

  1.1.2. Αλαθέξαηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία (αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο ζαο):                                                                                                       
α) Πιήξε ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ ή θχξησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζνζηψλ κεξηδίσλ ηνπο 
β) Πιήξε ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή/θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  
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γ) Πιήξε ζηνηρεία ηνπ γλσκνδνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εάλ ππάξρεη, θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
δ) Πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππεπζχλνπ ηεο εηαηξείαο ζαο ή ηνπ αηφκνπ πνπ ειέγρεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζαο. 
Σα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νλνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη αξηζκφ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο 
(π.ρ. αξηζκφ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή αξηζκφ δηαβαηεξίνπ). 

  1.1.3. 
 
 

Αλαθέξαηε ην φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη αξκφδην για τελωνειακά κζματα. 

Σα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νλνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη αξηζκφ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο 
(π.ρ. αξηζκφ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή αξηζκφ δηαβαηεξίνπ).  

  1.1.4. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηελ εκπνξηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζδηνξίζηε ηε ζέζε ζαο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα 
(θαηαζθεπαζηήο εκπνξεπκάησλ, εηζαγσγέαο, εμαγσγέαο, εθηεισληζηήο, κεηαθνξέαο, πξάθηνξαο κεηαθνξψλ, θνξέαο δηαρείξηζεο 
ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, δηαρεηξηζηήο απνζήθεο, θ.ιπ.). Αλαθέξαηε φιεο ηηο ζέζεηο ζαο, εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία. 

 

 
 

1.1.5. Πξνζδηνξίζηε ηηο ηνπνζεζίεο ηεο εηαηξείαο ζαο πνπ εκπιέθνληαη ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλαθέξαηε ηηο δηεπζχλζεηο, ην 
φλνκα, ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλσλ θαη ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ αξκνδίσλ πξνζψπσλ θαη πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο 
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα αθφινπζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ): 
α) ζηνπο επηκέξνπο ηφπνπο εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζαο σο λνκηθή νληφηεηα (αλαθέξαηε θαηά πξνζέγγηζε ηνλ αξηζκφ 
ππαιιήισλ ζε θάζε ηκήκα) θαη 
β) ζηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ζαο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζε ηξίην 
κέξνο σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο.        

  1.1.6. Πξαγκαηνπνηείηε αγνξαπσιεζίεο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο; Ναη/Όρη 

  1.1.7. Πεξηγξάςηε ηελ εζσηεξηθή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο ζαο θαη ηα θαζήθνληα/αξκνδηφηεηεο θάζε ηκήκαηνο.  

  1.1.8. 
 

Αλαθέξαηε ηα νλφκαηα ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ (δηεπζπληψλ, πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ, πξντζηακέλνπ ινγηζηεξίνπ, 
πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ θ.ιπ.) ηεο εηαηξείαο θαη πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνπο θαλφλεο αλαπιήξσζεο ηνπο. 
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1.1.9. 
 
 
 
 
 

Πφζα άηνκα απαζρνιείηε ζηελ επηρείξεζή ζαο;  
 
Δπηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ 
 

o Πνιχ κηθξή 

o Μηθξή 

o Μεζαία 

o Μεγάιε 

 

  

1.1.10. 
 
 

α) Δάλ ζπκθσλείηε κε ηε δεκνζίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ ζηνλ θαηάινγν ησλ 

Δγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγίαο θαη Σεισλεηαθήο Έλσζεο, 

παξαθαινχκε λα δψζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο Δξσηεκαηνινγίνπ. 

 

β) Δάλ δίλεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή δηεζλψλ ζπκθσληψλ κε ηξίηεο ρψξεο γηα ζθνπνχο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηφηεηαο 

εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ην 

Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο Δξσηεκαηνινγίνπ. 

   
 

 . 

  

1.2. Όγθνο εξγαζηώλ 

 

  

1.2.1. 
 
 
 
 
 

α) Αλαθέξαηε ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε νξηζηηθψλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Δάλ πξφθεηηαη γηα 
λέα επηρείξεζε, ζεκεηψζαηε «Γελ ηζρχεη». 
β) Αλαθέξαηε ην εηήζην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε νξηζηηθψλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Δάλ 
πξφθεηηαη γηα λέα επηρείξεζε, ζεκεηψζαηε «Γελ ηζρχεη». 
 
 
 

  

1.2.2. 
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πνπ δελ είλαη ηδηφθηεηεο, αλαθέξαηε πνηνο ζαο ελνηθηάδεη/εθκηζζψλεη ηηο ελ ιφγσ 
εγθαηαζηάζεηο. 
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1.2.3. 
 
 
 
 

Γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε, αλαθέξαηε ηνλ θαη’ εθηίκεζε αξηζκφ θαη αμία ησλ δηαζαθήζεσλ πνπ ππνβάιαηε ζε ζρέζε 
κε ηα αθφινπζα. Δάλ πξφθεηηαη γηα λέα επηρείξεζε, ζεκεηψζαηε «Γελ ηζρχεη». 
• Δηζαγσγέο  
• Δμαγσγέο/Δπαλεμαγσγέο  
• Δηδηθά θαζεζηψηα  

  

1.2.4. 
 
 
 
 

Γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε, αλαθέξαηε ην θαη’ εθηίκεζε ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιαηε ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα.  
 
 
• Γαζκνί 
• Δηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο 
• ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή  
 
Δάλ πξφθεηηαη γηα λέα επηρείξεζή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο γηα ην δηάζηεκα πνπ 
δξαζηεξηνπνηήζηε.  Δάλ πξφθεηηαη γηα εληειψο λέα επηρείξεζε, ζεκεηψζαηε «Γελ ηζρχεη». 

  
1.2.5. 
 
 
 

α) Πξνβιέπνληαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ εηαηξεία ζαο θαηά ηελ επφκελε δηεηία;  Δάλ λαη, αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηηο αιιαγέο.  
β) Πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ παξνχζα εθνδηαζηηθή αιπζίδα γηα ηελ εηαηξεία ζαο θαηά ηελ επφκελε δηεηία;  Δάλ λαη, 
αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηηο αιιαγέο.  

  1.3. Πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηειωλεηαθά ζέκαηα 

 

  
1.3.1. 
 
 
 
 
 

 
α) Γηεθπεξαηψλεηε ηηο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο ζην φλνκά ζαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ζαο;  
β) Όζνλ αθνξά ηηο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο, εθπξνζσπείζηε απφ άιιν άηνκν; Δάλ λαη, απφ πνην θαη πψο (άκεζε ή έκκεζε 
αληηπξνζψπεπζε); Αλαθέξαηε νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ EORI ηνπ αληηπξνζψπνπ.  
γ) Δθπξνζσπείηε άιια άηνκα ζε ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο; Δάλ λαη, πνηα θαη πψο (άκεζε ή έκκεζε αληηπξνζψπεπζε); 
(εκεηψζαηε ηνπο πην ζεκαληηθνχο πειάηεο)  
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1.3.2. 
 
 
 
 
 

α) Πψο θαη απφ πνηνλ απνθαζίδεηαη ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ;  
β) Ση κέηξα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ιακβάλεηε ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ησλ δαζκνινγηθψλ θαηαηάμεσλ (π.ρ. έιεγρνη, έιεγρνη 
αμηνπηζηίαο, εζσηεξηθέο νδεγίεο εξγαζίαο / εζσηεξηθνί θαλνληζκνί, ηαθηηθή εθπαίδεπζε);  
γ) Κξαηάηε ζεκεηψζεηο γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο; 
δ) Παξαθνινπζείηε ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο;  
ε) Πνηεο πεγέο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε (π.ρ. βάζε δεδνκέλσλ δηαξθψλ ζηνηρείσλ γηα εκπνξεχκαηα); 

  
1.3.3. 
 
 
 
 

α) Πψο θαη απφ πνηνλ ππνινγίδεηαη ε δαζκνινγεηέα αμία;  
β) Ση κέηξα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ιακβάλεηε ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο (π.ρ. 
έιεγρνη, έιεγρνη αμηνπηζηίαο, εζσηεξηθέο νδεγίεο εξγαζίαο / εζσηεξηθνί θαλνληζκνί, ηαθηηθή θαηάξηηζε);  
γ) Παξαθνινπζείηε ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο;  
δ) Κξαηάηε ζεκεηψζεηο γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο; 

  

1.3.4. 
 
 

α) Αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηελ πξνηηκεζηαθή ή κε πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ.  
β) Ση εζσηεξηθέο ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηείηε ψζηε λα εμαθξηβψζεηε φηη ε ρψξα θαηαγσγήο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ έρεη 
δεισζεί ζσζηά;  
γ) Πεξηγξάςηε ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηε γηα ηελ έθδνζε απνδεηθηηθνχ πξνηηκήζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ θαηαγσγήο γηα 
εμαγσγή. 

  

1.3.5. 
 
 

Γηαθηλείηε εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε δαζκνχο αληηληάκπηλγθ ή αληηζηαζκηζηηθνχο δαζκνχο;  
 
 
Δάλ λαη, πξνζδηνξίζηε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηηο ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ ησλ νπνίσλ ηα εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζηνπο 
πξναλαθεξζέληεο δαζκνχο. 
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2. Ιζηνξηθό ζπκκόξθωζεο 

(άρθρο 39 ζηοιτείο α) ηοσ ΕΣΚ, άρθρο 24 ηης ΕΠ ηοσ ΕΣΚ, Καηεσθσνηήριες οδηγίες ΑΕΟ μέρος 2 ημήμα Ι) 

 

  

2.1. 
 
 
 
 
 
 

 Έρνπλ δηαπηζησζεί παξαβάζεηο ησλ ηεισλεηαθψλ θαη θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ζηελ εηαηξεία ζαο ή απφ ηηο ηεισλεηαθέο ή/θαη 
δεκνζηνλνκηθέο αξρέο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία; 
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο παξαβάζεηο.  
α) Πψο θνηλνπνηήζαηε ηηο παξαβάζεηο ζηηο αξκφδηεο θπβεξλεηηθέο αξρέο; 
β) Ση κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ιάβαηε γηα ηελ πξφιεςε ηέηνησλ παξαβάζεσλ ζην κέιινλ;  
γ) Κξαηάηε ζεκεηψζεηο γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο; 
 
Έρεη θαηαδηθαζηεί ε εηαηξεία ζαο γηα ζνβαξή παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ θψδηθα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα;  
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηελ παξάβαζε θαη πφηε είρε δηαπξαρζεί. Δπίζεο αλαθέξαηε ηε δηθαζηηθή απφθαζε. 
 

 

 
 

2.2. 
 
 
 

α) θνπεχεηε λα ππνβάιεηε ή έρεηε ήδε ππνβάιεη αίηεζε γηα θάπνηα άιιε ηεισλεηαθή άδεηα; Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. 
 
β) Έρνπλ απνξξηθζεί αηηήζεηο ζαο γηα έθδνζε αδεηψλ/πηζηνπνηεηηθψλ, ή έρνπλ αλαζηαιεί ή αλαθιεζεί ππάξρνπζεο άδεηεο ιφγσ 
παξαβάζεσλ ηεισλεηαθψλ θαλφλσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία; Ναη/Όρη.  
Δάλ λαη, πφζεο θνξέο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο; 

 

 
 
 

3. ύζηεκα ινγηζηηθώλ, εκπνξηθώλ θαη θαηά πεξίπηωζε, κεηαθνξηθώλ θαηαρωξίζεωλ 

(άρθρο 39 ζηοιτείο β) ηοσ ΕΣΚ, άρθρο 25 ηης ΕΠ ηοσ ΕΣΚ, Καηεσθσνηήριες οδηγίες ΑΕΟ μέρος 2 ημήμα ΙΙ) 

3.1. Διεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηεζε 

 

  3.1.1. 
 
 

Σν ινγηζηηθφ ζαο ζχζηεκα δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε απεηθφληζε ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ ησλ ηεισλεηαθψλ ζαο δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ 
ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ πξάμεσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ; 
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ δηαδξνκήο ειέγρνπ. 
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3.2. ύζηεκα ινγηζηηθώλ, εκπνξηθώλ θαη θαηά πεξίπηωζε, κεηαθνξηθώλ θαηαρωξίζεωλ 

 

  

3.2.1. 
 
 
 
 
 

Ση ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (πιηζκηθφ/ινγηζκηθφ) ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ επηρείξεζή ζαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα;  Δίλαη 
ελνπνηεκέλα απηά ηα δχν ζπζηήκαηα; 
 
Να παξαζρεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αθφινπζα:  
- ηνλ δηαρσξηζκφ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη ιεηηνπξγίαο  
- ηνλ δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ κεηαμχ ρξεζηψλ  
- ηνπο ειέγρνπο πξφζβαζεο (ηη έιεγρνη/ζε πνηνπο) 
- ηελ ηρλειαζηκφηεηα κεηαμχ επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπζηήκαηνο δηαζαθήζεσλ. 

  

3.2.2. 
 
 

Σα ζπζηήκαηα εθνδηαζηηθήο ζαο είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ελσζηαθψλ θαη κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ θαη λα 
ππνδεηθλχνπλ ηε ζέζε ηνπο; Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο. 
Δάλ δελ αζρνιείζηε κε κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, αλαθέξαηε «Γελ εθαξκφδεηαη». 

  

3.2.3. 
 
 

α) ε πνηα ηνπνζεζία πινπνηνχληαη νη ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηέο ζαο; 
β) Έρνπλ αλαηεζεί ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο; Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο (επσλπκία, 
δηεχζπλζε, ΑΦΜ) ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία ή εηαηξείεο ζηηο νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί θαη ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεζηε ηνπο ειέγρνπο 
πξφζβαζεο γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  

  3.3. ύζηεκα εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

  

3.3.1. 
 
 
 
 

Τπάξρνπλ εζσηεξηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην ινγηζηήξην θαη ζηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ, 
πσιήζεσλ, ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ, παξαγσγήο, δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη εκπνξεπκάησλ θαη εθνδηαζηηθήο; Ναη/Όρη.  
 
 
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηηο ζπλνπηηθά, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζήο ηνπο.   
Γηα παξάδεηγκα, ελέξγεηεο φπσο νδεγίεο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν ζθαικάησλ θαη κεραληζκφο θαη’ 
αληηπαξαβνιή ειέγρσλ. 
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3.3.2. 
 
 
 

Έρνπλ ππνβιεζεί ζε εζσηεξηθφ/εμσηεξηθφ έιεγρν νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζαο; Ναη/Όρη  
Πεξηιάκβαλε έιεγρν ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ; Ναη/Όρη. 
 
 
Δάλ λαη, πξνζθνκίζηε αληίγξαθν ηεο πην πξφζθαηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

  

3.3.3. 
 
 
 
 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ζαο (δηαξθή ζηνηρεία ή βαζηθά αξρεία). Πψο θαιχπηνπλ 
νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο απφ ηε δηθή ζαο πιεπξά:  
 
 
α) Δζθαικέλε ή/θαη ειιηπήο θαηαρψξηζε ζπλαιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα.  
β) Υξήζε κφληκα ιαλζαζκέλσλ ή κε επηθαηξνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ, φπσο αξηζκφο αληηθεηκέλσλ θαη δαζκνινγηθψλ θσδηθψλ.  
γ) Αλεπαξθήο έιεγρνο ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο ηνπ αηηνχληνο.  

  3.4. Ρνή εκπνξεπκάηωλ 

 

  3.4.1. 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο (πξαθηηθά θαη ζηα αξρεία) ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ, μεθηλψληαο απφ ηελ 
άθημε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, κέρξη ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ απνζηνιή. Πνηνο ηεξεί ηα αξρεία θαη πνχ θπιάζζνληαη; 

  3.4.2. 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, πεξηιακβαλφκελεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 
ζρεηηθψλ ειέγρσλ θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηπρφλ αζπκθσληψλ (π.ρ. θαηαγξαθή θαη απνγξαθή). 

  3.5. Σειωλεηαθέο δηαδηθαζίεο 

 

  

3.5.1. 
 
 
 
 
 

Τπάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο αθξίβεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ 
έρνπλ ππνβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ζαο, γηα παξάδεηγκα απφ εθηεισληζηή ή πξάθηνξα κεηαθνξψλ; Ναη/Όρη.  
 
 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο. 
 
 
Δάλ φρη, επαιεζεχεηε ηελ αθξίβεηα ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ; Ναη/Όρη. Δάλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν; 
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3.5.2. 
 
 
 
 

α) Η εηαηξεία ζαο δηαζέηεη θαλφλεο ή θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θνηλνπνίεζε παξαηππηψλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο (π.ρ. ππφλνηεο 
θινπήο, δηάξξεμεο ή ιαζξεκπνξίνπ φζνλ αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηεισλείν);  
Πξφθεηηαη γηα ηεθκεξησκέλεο νδεγίεο (π.ρ. νδεγίεο εξγαζίαο, εγρεηξίδηα, άιια έγγξαθα θαζνδήγεζεο);  
β) Καηά ην ηειεπηαίν έηνο, εληνπίζαηε παξαηππίεο (ή εηθαδφκελεο παξαηππίεο) ηηο νπνίεο θνηλνπνηήζαηε ζηηο αξκφδηεο αξρέο; 
Ναη/Όρη   

  

3.5.3. 
 
 

Γηαθηλείηε εκπνξεχκαηα πνπ απαηηνχλ εκπνξηθέο άδεηεο, π.ρ. θισζηνυθαληνπξγηθά, γεσξγηθά πξντφληα; Ναη/Όρη  
 
 
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο ζαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ αδεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ή/θαη 
ηελ εμαγσγή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. 

  

 
3.5.4. 
 
 

a) Γηαθηλείηε εκπνξεχκαηα πνπ απαηηνχλ άδεηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε απαγνξεχζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο;  

b) Γηαθηλείηε εκπνξεχκαηα πνπ απαηηνχλ άιιεο άδεηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο; 

c) Δάλ λαη, πξνζδηνξίζηε ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη αλαθέξαηε εάλ εθαξκφδεηε δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ελ 

ιφγσ αδεηψλ.   

 

  3.5.5. 
 
 
 
 
 

Γηαθηλείηε εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαλνληζκφ δηηηήο ρξήζεο (Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 428/2009); Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, εθαξκφδεηε εζσηεξηθφ πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο (ΔΠ); Ναη/Όρη.  
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηηο ζπλνπηηθά, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζήο ηνπο.   

 
 
 

3.6. Γηαδηθαζίεο εθεδξηθώλ αληηγξάθωλ, αλάθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο θαη αξρεηνζέηεζεο 

 

  

3.6.1. 
Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο ζαο γηα εθεδξηθά αληίγξαθα, αλάθηεζε θαη ιεηηνπξγία αλάγθεο, αξρεηνζέηεζε θαη αλάθηεζε 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζαο αξρείσλ. 

  3.6.2. Γηα πφζν θαηξφ δηαηεξνχληαη ηα δεδνκέλα ζην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη γηα πφζν θαηξφ αξρεηνζεηνχληαη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα;  

  

3.6.3. 
Η εηαηξεία δηαζέηεη ζρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο/αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο;  
Ναη/Όρη 
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  3.7. Πξνζηαζία ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάηωλ 

 

  

3.7.1. 
 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηα κέηξα πνπ έρεηε ιάβεη ψζηε λα πξνζηαηεχζεηε ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηά ζαο απφ κε 
εμνπζηνδνηεκέλε παξείζθξεζε (π.ρ. ηείρνο πξνζηαζίαο, πξφγξακκα πξνζηαζίαο απφ ηνχο, πξνζηαζία θσδηθψλ πξφζβαζεο, 
θ.ιπ.).  
β) Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δνθηκέο έλαληη παξείζθξεζεο; Δάλ λαη, πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηη ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα 
ειήθζεζαλ; 
γ) Αληηκεησπίζαηε ηπρφλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο κε ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαηά ην ηειεπηαίν έηνο; 

  

3.7.2. 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ρνξεγνχληαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα.  
β) Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο; 
γ) Τπάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή εζσηεξηθνί θαλνληζκνί γηα ην πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ζπζηήκαηνο; 
δ) Πψο παξαθνινπζείηε ηα κέηξα ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εηαηξεία ζαο;  

  3.7.3. 
 

α) Αλαθέξαηε ιεπηνκεξψο πνχ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο ζαο.  
β) Πεξηγξάςεηε ιεπηνκεξψο πψο πξνζηαηεχεηαη ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο ζαο. 

 

 
 

3.8. Αζθάιεηα ηεθκεξίωζεο 

 

  

3.8.1. 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηη κέηξα έρνπλ ιεθζεί (π.ρ. πεξηνξηζκφο δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ εθεδξηθνχ 
αληηγξάθνπ) ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ νη πιεξνθνξίεο / ηα έγγξαθα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, θαηάρξεζε, εθ 
πξνζέζεσο θαηαζηξνθή θαη απψιεηα. 

  3.8.2. 
 

Καηά ην ηειεπηαίν έηνο, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε έγγξαθα θαη, εάλ λαη, ηη κέηξα ειήθζεζαλ γηα 
λα κελ επαλαιεθζεί θάηη ηέηνην; 

  
3.8.3. 
 
 
 

Απαληήζηε ζπλνπηηθά ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο:  
α) Πνηεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ έρνπλ πξφζβαζε ζε ιεπηνκεξή δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ξνή ησλ εκπνξεπκάησλ;  
β) Πνηεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο ψζηε λα ηξνπνπνηνχλ ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα;  
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεθκεξηψλνληαη πιήξσο;  
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3.8.4. 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο απαηηήζεηο ζαο φζνλ αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο απφ ηνπο εκπνξηθνχο ζαο εηαίξνπο θαη 
άιια άηνκα κε ηα νπνία ζπλαιιάζζεζηε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηάρξεζε πιεξνθνξηψλ (π.ρ. απεηιή ηεο αιπζίδαο 
εθνδηαζκνχ κέζσ κε εμνπζηνδνηεκέλεο κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ απνζηνιήο). 

  4. Οηθνλνκηθή θεξεγγπόηεηα 

(Άρθρο 39 ζηοιτείο γ) ηοσ ΕΣΚ, άρθρο 26 ηης ΕΠ ηοσ ΕΣΚ, Καηεσθσνηήριες οδηγίες ΑΕΟ μέρος 2 ημήμα ΙΙΙ) 

  4.1. 
 

Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία πηψρεπζεο ή αθεξεγγπφηεηαο θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο ζαο; Ναη/Όρη. 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. 

  

4.2. 
 
 
 

Γηαζέηεη ε εηαηξεία ζαο ζηαζεξά ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 26 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ πνπ λα ηεο 
επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία;  Δάλ λαη, πξνζθνκίζηε 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία φπσο επηζηνιή απφ ηνπο ειεγθηέο ζαο ή έθζεζε ειέγρνπ, αληίγξαθν ηζνινγηζκνχ (θαζψο θαη ησλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ) –ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ινγηζηηθφο έιεγρνο– ζηνηρεία απφ ηελ ηξάπεδά ζαο ή 
ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζαο νξγαληζκφ. Δάλ φρη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. 

  

4.3. 

Δάλ είζηε λέα επηρείξεζε, λα ππνβάιεηε φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε π.ρ. 
πξφζθαηε θαηάζηαζε ηακεηαθήο ξνήο, πξνβιέςεηο ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο, εγθεθξηκέλα απφ ηνπο 
δηεπζπληέο/εηαίξνπο/κνλαδηθφ ηδηνθηήηε. 

  

4.4. 
Γλσξίδεηε θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ζαο θεξεγγπφηεηα ζην άκεζν κέιινλ; Ναη/Όρη. 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. 

 

 
 
 

5. Πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ 

(Άρθρο 39 ζηοιτείο δ) ηοσ ΕΣΚ, άρθρο 27 ηης ΕΠ ηοσ ΕΣΚ, Καηεσθσνηήριες οδηγίες ΑΕΟ μέρος 2 μήμα IV)  

5.1. Πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο 

 

  

5.1.1. Έρεηε εζείο ή ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζαο ζέκαηα πξαθηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζε 
ηεισλεηαθά ζέκαηα; Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ελ ιφγσ εκπεηξία.  
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  5.1.2. 
 
 
 
 

Πιεξείηε εζείο ή ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζαο ζέκαηα ην εγθεθξηκέλν απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ 
ηππνπνίεζεο πξφηππν πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηεισλεηαθά ζέκαηα; Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ πξφηππν πνηφηεηαο. 

 

5.2 

Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα 
 

 
5.2.1. 

 
Έρεηε εζείο ή ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζαο ζέκαηα νινθιεξψζεη επηηπρψο εθπαίδεπζε ε νπνία θαιχπηεη 
ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζπλάδεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ζαο ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη παξέρεηαη 
απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: 
(i) ηεισλεηαθή αξρή ελφο θξάηνπο κέινπο· 
(ii) εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλαγλσξηζκέλν, σο πξνο ηελ παξνρή παξφκνησλ πηζηνπνηήζεσλ, απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή απφ 
νξγαληζκφ θξάηνπο κέινπο ππεχζπλν γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο·  
(iii) επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή έλσζε αλαγλσξηζκέλε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ελφο θξάηνπο κέινπο ή δηαπηζηεπκέλε ζηελ 
Έλσζε γηα ηελ παξνρή παξφκνησλ πηζηνπνηήζεσλ;  
Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ νινθιεξψζαηε επηηπρψο εζείο ή ην άηνκν πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζαο ζέκαηα.   

   
 

 6. Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο  

(Άρθρο 39 ζηοιτείο ε) ηοσ ΕTK, άρθρο 28 ηης ΕΠ ηοσ ΕΣΚ, Καηεσθσνηήριες οδηγίες ΑΕΟ μέρος 2 ημήμα V) 

6.1. Γενικέσ πληροφορίεσ για την αςφάλεια και την προςταςία 
 

 
6.1.1 

 

Αλαθέξαηε ην φλνκα θαη ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.  

    

6.1.2. α) Έρεηε θαηαξηίζεη εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ γηα ηελ επηρείξεζή ζαο; Ναη/Όρη 
β) Τπάξρεη ζρέδην αζθάιεηαο γηα θάζε εγθαηάζηαζε (φπνπ απαηηείηαη);  Ναη/Όρη 
Πφζν ζπρλά αλαζεσξνχληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα; 
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6.1.3. 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πνηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο (εληφο ηεο εηαηξείαο ή θαηά ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζαο ζπλαιιαγέο κε πειάηεο, 
πξνκεζεπηέο θαη εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ) έρεηε εληνπίζεη ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα αζθάιεηαο ΑΔΟ. 

  6.1.4. Πψο εθαξκφδνληαη θαη πψο ζπληνλίδνληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ζηελ εηαηξεία ζαο θαη πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα κέηξα απηά; 

  6.1.5. 
 

Δάλ ε εηαηξεία ζαο δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εγθαηαζηάζεηο, ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο γίλεηαη θαηά ηξφπν 
ελαξκνληζκέλν ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο; Ναη/Όρη 

  6.1.6. 
 
 

α) Έρεηε νδεγίεο αζθάιεηαο; Πψο ηηο θνηλνπνηείηε ζην πξνζσπηθφ ζαο θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζαο;  
β) Πψο ηεθκεξηψλνληαη νη ελ ιφγσ νδεγίεο (εγρεηξίδην, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εξγαζίαο, πιεξνθνξηαθφ δειηίν, θ.ιπ.); 
 

  6.1.7. 
 
 
 

α) Αληηκεησπίζαηε ηπρφλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο; Ναη/Όρη.  
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηα πεξηζηαηηθά θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ πξφιεςε παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ ζην 
κέιινλ. 
β) Σεξείηε αξρεία ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη; Ναη/Όρη 

  

6.1.8. 
 
 
 
 
 
 
 

α) Έρεηε ήδε πηζηνπνηεζεί/αδεηνδνηεζεί/εγθξηζεί απφ άιιε δεκφζηα ππεξεζία ή αξρή (κεηαθνξψλ, πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, θ.ιπ.) 
γηα ζέκαηα αζθάιεηαο;  Ναη/Όρη. 
Δάλ λαη, πξνζθνκίζηε αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ/άδεηαο/έγθξηζεο θαη αλαθέξαηε ιεπηνκεξψο ηηο εγθαηαζηάζεηο/ηνπνζεζίεο 
πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα/έγθξηζε. 
β) Πξνζθνκίζηε θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεκέλσλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο πξνηχπσλ/αδεηψλ/εγθξίζεσλ πνπ ηεξείηε θαη αλαθέξαηε 
ηνπο ειέγρνπο/ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ηα ελ ιφγσ πξφηππα. 
γ) θνπεχεηε λα ππνβάιεηε ή έρεηε ήδε ππνβάιεη αίηεζε γηα θάπνην άιιν πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα/έγθξηζε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο (π.ρ. 
εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν, γλσζηφο απνζηνιέαο, θ.ιπ.); Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο.  

  6.1.9. Τπάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγεηε/εμάγεηε; 

  6.1.10. 
 
 

α) Υξεζηκνπνηείηε ηηο ππεξεζίεο εηαηξείαο παξνρήο αζθαιείαο; Δάλ λαη, πνηά εηαηξεία ρξεζηκνπνηείηε; 
β) Η ελ ιφγσ εηαηξεία έρεη δηελεξγήζεη εθηίκεζε-αμηνιφγεζε ησλ απεηιψλ γηα ηελ εηαηξεία ζαο; Δάλ λαη, λα πεξηγξαθνχλ κε 
ζπληνκία νη θίλδπλνη αζθαιείαο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα αζθαιείαο ΑΔΟ. 

  6.1.11. 
 
 

αο επηβάινπλ νη πειάηεο ζαο ή ε αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξεία θάπνηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο; Ναη/Όρη  
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. 
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 6.2. Αζθάιεηα θηηξίωλ 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 2) 

  
6.2.1. 
 
 
 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο πξνζηαηεχεηαη ε εμσηεξηθή πεξίκεηξνο ησλ εηαηξηθψλ ζαο εγθαηαζηάζεσλ. Πψο ειέγρεηαη ε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο; 
β) Πψο, απφ πνηνλ θαη κε πνηα ζπρλφηεηα ειέγρνληαη νη πεξηθξάμεηο θαη ηα θηίξηα; Πψο θαηαγξάθνληαη νη έιεγρνη θαη ηα 
απνηειέζκαηα; 
γ) Πψο αλαθέξνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο;  

  
6.2.2. 
 
 
 

 
α) Ση δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ππάξρνπλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζαο εγθαηαζηάζεηο;   
β) Πψο επηηεξνχληαη;   
γ) Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ ψξα/κέξα γηα θάζε ζεκείν πξφζβαζεο; 

  6.2.3. Φσηίδνληαη επαξθψο νη εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. ζπλερήο θσηηζκφο, αληρλεπηέο θίλεζεο, απηφκαηνη δηαθφπηεο κε αηζζεηήξεο); 

  6.2.4. 
 

Πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ θιεηδηψλ ζηελ εηαηξεία ζαο (π.ρ. ηνπνζεζία, πξφζβαζε, θαηαγξαθή); 
Τπάξρεη ζρεηηθή γξαπηή ηεθκεξίσζε; Ναη/Όρη 

  6.2.5. 
 
 
 
 
 
 

 
α) Δπηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε ηδησηηθψλ νρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο; 
β) Δάλ λαη, γηα πνηα άηνκα;  
γ) Πνηνο δίλεη ηελ έγθξηζε;  
δ) Διέγρνληαη ηα νρήκαηα (ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ);  
ε) Τπάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο; Ναη/Όρη 
 

  

6.3. Πξόζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 3) 

  6.3.1. 
 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο (θηίξηα, ρψξνη 
παξαγσγήο, απνζήθεο, θ.ιπ.) γηα πξνζσπηθφ, επηζθέπηεο, άιια άηνκα, νρήκαηα θαη εκπνξεχκαηα.  
β) Πνηνο ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο; 
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6.3.2. 
 
 

α) Πεξηγξάςεηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν/φρεκα εληνπηζηεί ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο (πεξηβάιισλ ρψξνο ή θηίξηα).  
β) Πψο θνηλνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο ζην πξνζσπηθφ (π.ρ. ζρέδην δξάζεο, εγρεηξίδην, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εξγαζίαο, 
εθπαίδεπζε); 

  6.3.3. 
 

Πξνζθνκίζηε ζρέδην ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάζε πεξηνρή ηεο εηαηξείαο ζαο πνπ εκπιέθεηαη ζε εθηεισληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(π.ρ. ζρέδην, ζθαξίθεκα), ζην νπνίν λα εληνπίδνληαη ηα φξηα, νη δίνδνη πξφζβαζεο θαη ε ζέζε ησλ θηηξίσλ, εάλ ππάξρεη.  

  6.3.4. 
 Δάλ ππάξρνπλ, αλαθέξαηε ηα νλφκαηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο. 

  

  6.4. Μνλάδεο θνξηίνπ (εκπνξεπκαηνθηβώηηα, αθαηξνύκελα ακαμώκαηα, θηβώηηα κεηαθνξάο) 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 4) 

  

6.4.1. 
 
 

Τπφθεηηαη ε πξφζβαζε ζηηο κνλάδεο θνξηίνπ ζε θαλφλεο/πεξηνξηζκνχο; Ναη/Όρη 
 
 
Δάλ λαη, πψο επηβάιινληαη νη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί; 

  

6.4.2. 
 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηα κέηξα πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφιεςε κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ή παξαβίαζεο ησλ κνλάδσλ 
θνξηίνπ (ηδηαίηεξα ζε αλνηθηνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο) (π.ρ. ζπλερήο επηηήξεζε, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη επαηζζεηνπνίεζή 
ηνπ ζηνπο θηλδχλνπο, ηηο ζθξαγίδεο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε κε 
εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο).  

  6.4.3. 
 
 

α) Υξεζηκνπνηείηε ζθξαγίδεο γηα λα εκπνδίζεηε ηελ παξάλνκε παξαβίαζε ησλ εκπνξεπκάησλ; Δάλ λαη, ηη είδνπο; Ιθαλνπνηνχλ 
ζπγθεθξηκέλα πξφηππα νη ελ ιφγσ ζθξαγίδεο (π.ρ. ISO);   
β) ε πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθξαγίδεο, πψο εμαζθαιίδεηε φηη ηα εκπνξεχκαηα δελ παξαπνηνχληαη; 

  6.4.4. 
 

Ση κέηξα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνλ έιεγρν ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ (π.ρ. δηαδηθαζία επηά ζεκείσλ ειέγρνπ:  εκπξφζζην 
ηνίρσκα, αξηζηεξή πιεπξά, δεμηά πιεπξά, δάπεδν, νξνθή/ζηέγε, εζσηεξηθέο/εμσηεξηθέο ζχξεο, εμσηεξηθή/θάησ πιεπξά);   
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6.4.5. 
 
 
 
 

Απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο:  
α) Πνηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο/δηαρεηξηζηήο ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ;  
β) Πνηνο ζπληεξεί/επηδηνξζψλεη ηηο κνλάδεο θνξηίνπ;  
γ) Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα ηαθηηθήο ζπληήξεζεο;  
δ) Διέγρνληαη νη εμσηεξηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο;  

  6.5. Γηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 4) 

  

6.5.1. 
 
 
 
 
 
 

α) Ση κεηαθνξηθά κέζα ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ε εηαηξεία ζαο;  
β) Η εηαηξεία ζαο πξαγκαηνπνηεί κφλε ηεο φιεο ηηο κεηαθνξέο ηεο ή ρξεζηκνπνηεί επίζεο θαη εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ 
(π.ρ. πξάθηνξεο κεηαθνξψλ/κεηαθνξείο);  
γ) Πψο ηεθκεξηψλεηε φηη ν πξάθηνξαο κεηαθνξψλ/κεηαθνξέαο πιεξνί ηα απαηηνχκελα πξφηππα αζθάιεηαο (π.ρ. κέζσ 
πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο, δειψζεσλ ή ζπκθσληψλ);  
δ) Λακβάλεηε άιια κέηξα γηα κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε ππεξγνιάβνπο κε ζηφρν ηελ ηήξεζε ησλ 
πξνηχπσλ αζθάιεηαο;  
Δάλ ην θξίλεηε ζθφπηκν, πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεηε ζρεηηθά. 

  

  6.6. Δηζεξρόκελα εκπνξεύκαηα 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 4) 

  6.6.1. 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ.  
β) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο. 

  

6.6.2. 
Δίλαη ελεκεξσκέλνη νη ππάιιεινί ζαο ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη πψο δηαζθαιίδεηαη 
ε ζπκκφξθσζε; 

  

6.6.3. 
 
 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο δηεμάγνληαη νη έιεγρνη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ζθξαγίδσλ ησλ εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ. 
β) Σα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα είλαη ζθξαγηζκέλα φηαλ απαηηείηαη; Ναη/Όρη 
γ) Γηαθηλεί ε εηαηξεία ζαο ζπγθεθξηκέλα είδε εκπνξεπκάησλ πνπ απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα αζθάιεηαο (π.ρ. αεξνκεηαθεξφκελν 
θνξηίν / αεξνπνξηθφ ηαρπδξνκείν); 
Δάλ λαη, ηη πάγηεο δηαδηθαζίεο/κέηξα ηζρχνπλ; 
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6.6.4. 
 

Σα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα θέξνπλ ζήκαλζε θαη εάλ λαη, πψο; 
 

  6.6.5. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία θαηακέηξεζεο θαη δχγηζεο ησλ εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ. 

  6.6.6. 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο, πφηε θαη απφ πνηνλ ειέγρνληαη ηα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα κε βάζε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη 
πψο θαηαρσξνχληαη ζηα αξρεία ζαο. 

  6.6.7. 
 
 

α) Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, ηελ παξαιαβή ηνπο 
θαη ηε γεληθή δηνίθεζε; Ναη/Όρη 
β) Τπάξρνπλ ελνπνηεκέλνη κεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ; Ναη/Όρη. Δάλ λαη, πψο πινπνηνχληαη; 

  6.7. Απνζήθεπζε εκπνξεπκάηωλ 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 4) 

  6.7.1. Πεξηγξάςηε ζε πνηεο ηνπνζεζίεο έρεηε θαζνξίζεη ρψξνπο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

  6.7.2. 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ζέζεο απνζήθεπζεο γηα ηα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα.  
β) Έρεηε ρψξνπο εμσηεξηθήο απνζήθεπζεο; Ναη/Όρη. Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηνπο ζπλνπηηθά. 

  

6.7.3. 
 

Τπάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο απνγξαθήο θαη αληηκεηψπηζεο ηπρφλ παξαηππηψλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ απνγξαθή; 
Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο ζαο. 

  

6.7.4. 
 
 

Σα εκπνξεχκαηα κε δηαθνξεηηθά επίπεδα επηθηλδπλφηεηαο απνζεθεχνληαη μερσξηζηά; Ναη/Όρη 
α) Πεξηγξάςηε ηα θξηηήξηα γηα μερσξηζηή απνζήθεπζε (π.ρ. επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, εκπνξεχκαηα κεγάιεο αμίαο, ρεκηθά, φπια, 
αεξνκεηαθεξφκελν θνξηίν/αεξνπνξηθφ ηαρπδξνκείν).  
β) Πεξηγξάςηε πψο εμαζθαιίδεηε φηη ηα εκπνξεχκαηα θαηαρσξνχληαη ακέζσο ζην ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο/ζηα αξρεία ηεο 
απνζήθεο. 

  

6.7.5. 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο πξνζηαηεχνληαη ηα εκπνξεχκαηα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
απνζήθεο.  
β) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο. 
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6.7.6 
 

Δάλ ε απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ αλαηίζεηαη ζε ηξίηα κέξε, πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο θαη πνχ απνζεθεχνληαη ηα 
εκπνξεχκαηα, θαζψο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ επηηήξεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

  6.8. Παξαγωγή εκπνξεπκάηωλ 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 4) 

  6.8.1. 
 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πνηεο πεξηνρέο/ρψξνη έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ.  
β) Δάλ ε παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθφ εηαίξν (π.ρ. εξγαζίεο θαζφλ, άκεζεο παξαδφζεηο), πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά 
πψο εμαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ (π.ρ. ζπκβφιαηα). 

  

6.8.2. 
 
 

Τπάξρνπλ κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξεπκάησλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηελ δψλε παξαγσγήο; 
Ναη/Όρη.   
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πνηα είλαη ηα ελ ιφγσ κέηξα θαη εάλ ππάξρνπλ γξαπηψο. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ειέγρεηαη ε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο. 

  6.8.3. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη αλαθέξαηε εάλ ππάξρνπλ γξαπηψο. 

  

6.8.4. 
Δάλ ε ζπζθεπαζία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο αλαηίζεηαη ζε ηξίηα κέξε, πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ 
εκπνξεπκάησλ. 

  6.9. Φόξηωζε εκπνξεπκάηωλ 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 4) 

  6.9.1. 
 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο θφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ εηαηξεία ζαο (π.ρ. θαηαλνκή 
αξκνδηνηήησλ, έιεγρνη εκπνξεπκάησλ θαη κέζσλ κεηαθνξάο, θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ, παξνρή πιεξνθνξηψλ, θ.ιπ.).  
β) Τπάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο; Ναη/Όρη 

  
6.9.2. 
 
 
 

α) Σα εμεξρφκελα εκπνξεχκαηα ή νρήκαηα είλαη ζθξαγηζκέλα; Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, πψο θαη απφ πνηνλ ηνπνζεηνχληαη θαη ηη είδνπο ζθξαγίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη;  
β) Αλαθέξνληαη αξηζκνί ζθξαγίδσλ ζηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα εκπνξεχκαηα; Ναη/Όρη 
γ) Πψο ηεξείηε αξρείν ησλ ζθξαγίδσλ ζαο; 

  6.9.3. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ πειαηψλ γηα ηε θφξησζε. 
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6.9.4. 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξνο θφξησζε εκπνξεχκαηα θαη ε δηαδηθαζία 
θφξησζεο δελ παξακέλνπλ πνηέ ρσξίο επηηήξεζε. 

  6.9.5. 
 

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα ησλ εμεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ (π.ρ. κε κέηξεζε, δχγηζε); Ναη/Όρη 
Δάλ λαη, πψο θαη απφ πνηνλ; 

  6.9.6. 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο, πφηε θαη απφ πνηνλ ειέγρνληαη ηα εμεξρφκελα εκπνξεχκαηα, κε βάζε ηηο παξαγγειίεο θαη ηνπο 
θαηαιφγνπο θφξησζεο, θαη δηαγξάθνληαη απφ ηα αξρεία ηεο απνζήθεο. 

  

6.9.7. 
Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνλ εληνπηζκφ παξαηππηψλ ζρεηηθά κε ηελ θφξησζε 
ησλ εκπνξεπκάησλ. 

  6.10. Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα επηρεηξεκαηηθνύο εηαίξνπο 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 5) 

 
 

 
 
 

6.10.1. 
 
 
 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ε εηαηξεία ζαο επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε 
εθνδηαζηηθή αιπζίδα (αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πξηλ απφ ηελ απνδνρή ή ηελ ππνβνιή παξαγγειηψλ). 

 
 

6.10.2. 
 
 

α) Ση κέηξα έρεηε ιάβεη ψζηε λα βεβαησζείηε φηη νη επηρεηξεκαηηθνί ζαο εηαίξνη δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθνχ ηνπο κεξηδίνπ 
ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα (π.ρ. δειψζεηο αζθάιεηαο, ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, εκπνξηθνί εηαίξνη κε δηθή ηνπο ηδηφηεηα ΑΔΟ);  
β) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο. 

  

  6.10.3. 
 

Καηά ην ηειεπηαίν έηνο εληνπίζαηε παξαβάζεηο ησλ ζπκθσληψλ αζθάιεηαο κε ηνπο εηαίξνπο ζαο; Ναη/Όρη.  
Δάλ λαη, ηη κέηξα ιάβαηε; 

  6.11. Αζθάιεηα πξνζωπηθνύ 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 6) 
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6.11.1. 
 
 

α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ε πνιηηηθή ζαο γηα ην πξνζσπηθφ αληηκεησπίδεη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο; Πνηνο 
είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ηνκέα απηφ;  
β) Οη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαηαγξάθνληαη;  Ναη/Όρη.   
γ) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο. 

  

6.11.2. 
 
 
 
 
 

ε ηη βαζκφ ππφθεηληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ζε ειέγρνπο αζθάιεηαο (π.ρ. αζηπλνκηθνχο ειέγρνπο γηα λα 
επηβεβαησζεί φηη έρνπλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν): 
α) λένη ππάιιεινη πνπ ζα εξγαζηνχλ ζε επαίζζεηνπο ηνκείο απφ άπνςε αζθάιεηαο 
β) αξραηφηεξνη ππάιιεινη πνπ ζα κεηαηεζνχλ ζε επαίζζεηνπο ηνκείο απφ άπνςε αζθάιεηαο. 
 
 
Πψο δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί απφ ηελ εηαηξεία παχεη λα έρεη θπζηθή ή ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ή ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο; 

  
6.11.3. 
 
 
 
 

Παξέρεηαη ζηνπο ππαιιήινπο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο; Ναη/Όρη. Δάλ λαη: 
α) Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο;  
β) Πξνζθέξεηε εηήζηα επαλεθπαίδεπζε; Ναη/Όρη. 
γ) Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ή παξέρεηαη απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε;  
δ) Τπάξρνπλ γξαπηά αξρεία γηα ηελ ελ ιφγσ εθπαίδεπζε; Ναη/Όρη. 

  
6.11.4. 
 
 
 
 

Απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο:  
α) Πξνζδηνξίζηε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηε έθηαθηνπο ππαιιήινπο;  
β) Οη ελ ιφγσ ππάιιεινη ειέγρνληαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθάιεηαο;  
Δάλ λαη, πψο θαη απφ πνηνλ;  
Τπάξρνπλ νδεγίεο αζθάιεηαο θαη γηα ηνπο ελ ιφγσ ππαιιήινπο; 

  6.12. Δμωηεξηθέο ππεξεζίεο 

(Καηεσθσνηήριες οδηγίες AEO μέρος 2 ημήμα V σποημήμα 7,  Παράρηημα 2 ζημείο 4.12 ηων καηεσθσνηηρίων οδηγιών AEO) 

  

6.12.1. 
 
 
 
 
 

Υξεζηκνπνηείηε «εμσηεξηθέο ππεξεζίεο» κε ζχκβαζε, γηα παξάδεηγκα γηα κεηαθνξέο, θχιαθεο αζθάιεηαο, θαζαξηζκφ, πξνκήζεηεο, 
ζπληήξεζε θ.ιπ.; Ναη/Όρη. Δάλ λαη: 
α) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηη ππεξεζίεο παξέρνπλ θαη ζε πνηνλ βαζκφ (γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηηο 
πξνεγνχκελεο ελφηεηεο).  
β) Τπάξρνπλ γξαπηέο ζπκθσλίεο κε ηνπο παξφρνπο ησλ εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο; Ναη/Όρη.  
γ) Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο. 



Παξάξηεκα 1Α 
ηεο TAXUD/B2/047/2011-REV6 

 151 

Παράρτημα 1 
πγθαηάζεζε γηα δεκνζίεπζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ΑΔΟ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φνξνινγίαο θαη Σειωλεηαθήο Έλωζεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πγθαηαηίζεκαη λα δεκνζηεπζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ ζηνλ θαηάινγν ησλ Δγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 
Φνξέσλ. 
 
Τπνγξαθή…………………………………….......... 
Ιδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο………………………… 
(Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ Γηεπζπληή/Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο/Ιδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αιιά 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη φπσο παξέρεηαη ε ζπγθαηάζεζε εγγξάθσο απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ άηνκν) 
Ηκεξνκελία:…………………………………………. 

 
πγθαηάζεζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή 
δηεζλώλ ζπκθωληώλ κε ηξίηεο ρώξεο γηα ζθνπνύο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο ηεο ηδηόηεηαο εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη κέηξωλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα 
 

 
 
 
 

πγθαηαηίζεκαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή δηεζλψλ 
ζπκθσληψλ κε ηξίηεο ρψξεο γηα ζθνπνχο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηφηεηαο εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ αζθάιεηα. 
 
Τπνγξαθή……………………………………………… 
Ιδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο…………………………... 
(Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ Γηεπζπληή/Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο/Ιδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αιιά 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη φπσο παξέρεηαη ε ζπγθαηάζεζε εγγξάθσο απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ άηνκν) 
Ηκεξνκελία: ……………………………..................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ηε πεξίπησζε πνπ δψζαηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε, παξαθαιείζηε φπσο παξέρεηε θαη ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο (κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο): 
 
Δπσλπκία: ………………………………………………………. 
Οδφο θαη αξηζκφο: ……………………………………………… 
Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο θαη πφιε: ………………………….... 
 
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ιαηηληθνί ραξαθηήξεο φπσο θσδηθνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf 

 

http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf
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Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο γηα  

ην εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο ΑΔΟ 
 
 

ηφρνο ηνπ SAQ ΑΔΟ είλαη λα ζαο βνεζήζεη σο αηηνχληεο λα θαηαλνήζεηε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ θαη 

λα παξέρεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζάο θαη ηελ επηρείξεζή ζαο, πέξαλ εθείλσλ πνπ παξείραηε θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζήο ζαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην SAQ ΑΔΟ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άιισλ αδεηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλα ή φια ηα θξηηήξηα 

ΑΔΟ. Οη παξνχζεο νδεγίεο ζάο βνεζνχλ αθελφο λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ SAQ θαη αθεηέξνπ ζαο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ νξίζεη νη ηεισλεηαθέο αξρέο θαη ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξείηε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ΑΔΟ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 26 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2446 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ινπιίνπ 2015 γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ιεπηνκεξείο 

θαλφλεο ζρεηηθνχο κε νξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα (ΚΔΠ ηνπ ΔΣΚ), πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη 

αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (AEO), ν αηηψλ πξέπεη, καδί κε ηελ αίηεζε, λα πξνζθνκίζεη έλα 

εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο (SAQ), ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

 

1. Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΣΚ) θαη ηηο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ηνπ (εθηειεζηηθή πξάμε θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε), θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ. θνπφο ηνπ είλαη λα 

απινπζηεχζεη θαη λα επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία αίηεζεο γηα άδεηα ΑΔΟ.  

 

Δπηπιένλ, καδί κε ην έληππν ηεο αίηεζεο, επηηξέπεη ζηελ ηεισλεηαθή δηνίθεζε λα απνθηήζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή γεληθή εηθφλα ηνπ 

αηηνχληα, επηηαρχλνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αίηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ 

ην εξσηεκαηνιφγην θαηά ηξφπν νξζφ θαη λα απαληήζνπλ ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζή ηνπο. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ, επηζθεθζείηε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν Europa ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ εζληθψλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ.  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_de.htm
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Πξνηνχ ππνβάιεηε ηελ αίηεζε, ζπληζηάηαη λα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο ΑΔΟ. 

 

2. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ΑΔΟ ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή (ν ηξφπνο 

ππνβνιήο εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο ησλ επηκέξνπο ηεισλεηαθψλ αξρψλ).   

 

ε πεξίπησζε πνπ έρεηε ηπρφλ απνξίεο ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην ή ηελ αίηεζε, ζπληζηάηαη λα επηθνηλσλείηε κε ηελ αξκφδηα 

ηεισλεηαθή αξρή πξνηνχ ηα ππνβάιεηε.  

 

3. ε θάζε επηκέξνπο ηκήκα ηνπ, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αλακέλεηαη λα θαλνχλ ρξήζηκα ζηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο. Ωζηφζν, νξηζκέλα ζέκαηα επεξεάδνπλ κφλν ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Απηφ 

εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηχπν ηεο άδεηαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ε εηαηξεία ζαο. Γελ ρξεηάδεηαη λα απαληήζεηε ζε εξσηήζεηο πνπ 

δελ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζή ζαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, εηζάγεηε ηε θξάζε «Γελ ηζρχεη» θαη πξνζζέζηε έλα ζχληνκν ζρφιην 

επεμεγψληαο ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε εξψηεζε δελ αθνξά ηελ επηρείξεζή ζαο. Μπνξείηε γηα παξάδεηγκα λα αλαθέξεηε ην ηκήκα ηεο 

δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείζηε ή ηνλ ηχπν ηεο άδεηαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ε εηαηξεία ζαο. 

πκβνπιεπηείηε ηνλ εηδηθφ πίλαθα ζην Παξάξηεκα 2 ησλ επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ δηαθνξεηηθνχο θνξείο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αλάινγα κε ην είδνο άδεηαο πνπ δεηείηαη. 

 

Δάλ ππάγεζηε ήδε ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθψλ απινπζηεχζεσλ ή έρεηε ιάβεη άιιεο ηεισλεηαθέο άδεηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη 

έλα ή πεξηζζφηεξα θξηηήξηα ΑΔΟ, ηφηε αξθεί απιψο λα αλαθέξεηε ηηο ελ ιφγσ απινπζηεχζεηο ή άδεηεο. 

 

Δάλ ε εηαηξεία ζαο έρεη ζηελ θαηνρή ηεο πηζηνπνηεηηθά, εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ή άιια ζπκπεξάζκαηα εκπεηξνγλσκφλσλ (φπσο, 

νηθνλνκηθέο αλαζθνπήζεηο, δηεζλή πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.), είηε πξνζθνκίζηε ηα είηε αλαθέξεηέ ηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, 

αλαηξέμηε ζην αληίζηνηρν ηκήκα ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ πνπ αλαθέξεηαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ζηα ζρεηηθά θξηηήξηα, θαη 

ζεκεηψζηε ην ζηελ απάληεζε ηεο αληίζηνηρεο εξψηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, εάλ θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηα αλαθέξεηε, νη ελ ιφγσ 

πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ ρξήζηκεο γηα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία.  

 

Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη, αλάινγα κε ην ΚΜ ζαο, ελδέρεηαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Απηφ εμαξηάηαη 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε πξφζβαζε ή φρη νη ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ επηκέξνπο ΚΜ (γηα παξάδεηγκα, κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ). Απηφ θπξίσο αθνξά ην Σκήκα 2 (Ιζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο), 4 (Οηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα) θαη 5 

(Πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ) ηνπ SAQ. Η αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ηνπ ΚΜ ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε 

αίηεζε ζα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή.  
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4. Αο ζεκεησζεί φηη νη επηκέξνπο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε κεκνλσκέλα, αιιά ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θξηηήξην. Μία αλεπαξθήο απάληεζε ζε κηα επηκέξνπο εξψηεζε δελ ζα νδεγήζεη ζε 

απφξξηςε ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ηδηφηεηαο ΑΔΟ, εθφζνλ ην θξηηήξην πιεξείηαη ζε άιιν ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο (ζε γεληθέο γξακκέο). 

 

5. Ιζρχνπλ νη ίδηνη φξνη θαη ηα ίδηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ΑΔΟ γηα φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. Ωζηφζν, νη ηεισλεηαθέο 

αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο [π.ρ. κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ)], ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο εηαηξείαο, 

ηε δνκή, ηνπο βαζηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ηεο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε 

εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θνξέσλ, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο γηα 

παξάδεηγκα, ρσξίο λα απάδεη πξνο ηηο απαηηήζεηο. 

 

6. Η ρνξήγεζε άδεηαο ΑΔΟ βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο αξρέο κε άιια δηεζλή πξφηππα θαη ζε ηπρφλ εζσηεξηθά πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πξνο ηα νπνία ζπκκνξθψλεηαη ε εηαηξεία. Ωο αηηψλ, νθείιεηε λα θαζηεξψζεηε δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηεισλεηαθά 

ζέκαηα, θαζψο επίζεο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο (φπνπ απαηηείηαη). Καηά ηελ επηηφπηα απηνςία, 

ε εηαηξεία ζαο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φηη εθαξκφδεη επαξθείο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ ή/θαη άιισλ δεηεκάησλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, θαη φηη δηελεξγνχληαη επαξθείο εζσηεξηθνί έιεγρνη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ. Η εζσηεξηθή πνιηηηθή ή/θαη νη νδεγίεο πξέπεη λα είλαη 

θαηαγεγξακκέλεο ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. Πξέπεη λα είλαη γλσζηέο εληφο ηεο εηαηξείαο, λα θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο 

ρξήζηεο θαη θπζηθά λα επηθαηξνπνηνχληαη ζπλερψο. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ην πξψην βήκα ζπλδέεηαη κε ηα εζσηεξηθά πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Οη απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ζχλνςε ησλ εθαξκνδφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ, έηζη ψζηε 

νη ηεισλεηαθέο αξρέο λα απνθηήζνπλ κηα γεληθή εηθφλα ηεο επηρείξεζήο ζαο. Γηα λα απαληήζεηε ζην εξσηεκαηνιφγην θαη λα 

πξνεηνηκαζηείηε γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ θξηηεξίσλ ΑΔΟ, βεβαησζείηε φηη ζηε δηαδηθαζία ζπκκεηέρνπλ φια ηα θχξηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζήο ζαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα, φπσο ηα ηκήκαηα εθηεισληζκνχ, εθνδηαζηηθήο, ινγηζηεξίνπ, 

πιεξνθνξηθήο, αγνξψλ, πσιήζεσλ, αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο.  

 

7. ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εξσηεκαηνιφγην κπνξείηε λα αλαθέξεηε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ή ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε 

ηεισλεηαθά ζέκαηα ή/θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξνζδηνξίζηε ην φλνκα ή ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, ην νπνίν ζα ζαο δεηεζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαηά ηελ επηηφπηα απηνςία. Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

κπνξείηε επίζεο καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην, λα ππνβάιεηε θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα (ν ηξφπνο ππνβνιήο εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζέζηκεο 

ππνδνκέο ησλ επηκέξνπο ηεισλεηαθψλ αξρψλ).   
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8. Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή καδί κε ηελ αίηεζε, ζε ειεθηξνληθή (θαηά 

πξνηίκεζε) ή έληππε κνξθή. 

 

9. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθνκίδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αίηεζεο εκπίπηνπλ ζηε λνκνζεζία πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη απνηεινχλ 

αληηθείκελν εκπηζηεπηηθήο κεηαρείξηζεο.  
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Σκήκα I – Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία  

(άξζξν 38 ηνπ ΔΣΚ) 

 

ηφρνο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο είλαη λα παξάζρεη ζηελ ηεισλεηαθή αξρή κηα γεληθή εηθφλα ηεο εηαηξείαο. Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κε γεληθφ ηξφπν θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απνηχπσκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηηνχληνο ηε ζηηγκή ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο. Αλαθέξαηε αλ νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε θνηλνπνηεζεί ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ή ηελ εκεξνκελία πνπ 

παξαζρέζεθε ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία. 

 

Τπνηκήκα 1.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία   

 

1.1.1 

ηηο εξσηήζεηο (α) θαη (β), αλαθέξαηε ηελ άδεηα θαη ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηεο αίηεζεο (επσλπκία θαη αξηζκφ EORI, ηεισλεηαθή αξρή 

έθδνζεο θαη αξηζκφ θαηαρψξηζεο).  

 

Δάλ ηζρχεη, αλαθέξαηε ηη κνηξάδεζηε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο, γηα παξάδεηγκα, αλ κνηξάδεζηε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, αλ έρεηε 

θνηλά κέηξα αζθάιεηαο ή θνηλέο ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο, αλ ζπζηεγάδεζηε θ.ιπ. 

 

1.1.2 

ηελ εξψηεζε (α), αλαθέξαηε κφλν ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο εηαηξείαο. 

 

1.1.3 

Σν άηνκν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα είλαη ην άηνκν εληφο ηεο εηαηξείαο ή θάπνην άιιν ζπκβεβιεκέλν άηνκν πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο. 

 

1.1.4 

Γειψζηε ηνλ θσδηθφ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηεο δηεζλνχο θσδηθνπνίεζεο NACE αλαζεψξεζε 2 (ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ) γηα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηέο ζαο. Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αλαηξέμηε 

ζην κέξνο 1 ηκήκα II ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ΑΔΟ.   

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2
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Υξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε θαη ππφδεημε ηνπ ξφινπ ζαο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα21: 

 

α) θαηαζθεπαζηήο εκπνξεπκάησλ (MF): Σν πξφζσπν πνπ θαηαζθεπάδεη εκπνξεχκαηα. 

 

Ο θσδηθφο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ηα πξντφληα. Γελ θαιχπηεη πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απιψο εκπιέθεηαη ζην εκπφξην ησλ πξντφλησλ (π.ρ. εμαγσγή, εηζαγσγή).  

 

β) εηζαγσγέαο (IM): Σν πξφζσπν ην νπνίν θαηαζέηεη, ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαηίζεηαη απφ εθηεισληζηή ή άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ε δηαζάθεζε εηζαγσγήο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ θπξηφηεηα ή ζην νπνίν 

απνζηέιινληαη ηα εκπνξεχκαηα. 

 

Ο θσδηθφο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηελ θπξηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε 

εθηεισληζηψλ/ηεισλεηαθψλ αληηπξνζψπσλ, παξαθαιείζζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ θσδηθφ «εθηεισληζηήο».  

 

γ) εμαγσγέαο (EX): Σν πξφζσπν ην νπνίν θαηαζέηεη, ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαηίζεηαη, ε δηαζάθεζε εμαγσγήο θαη ην νπνίν, 

θαηά ηε ζηηγκή απνδνρήο ηεο ελ ιφγσ δηαζάθεζεο, έρεη ηελ θπξηφηεηα ή έρεη παξεκθεξέο δηθαίσκα δηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

εκπνξεπκάησλ.  

 

ηελ πεξίπησζε εθηεισληζηψλ/ηεισλεηαθψλ αληηπξνζψπσλ, παξαθαιψ ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ θσδηθφ «εθηεισληζηήο». 

 

δ) εθηεισληζηήο (CB): Ο εθηεισληζηήο ή ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο πνπ ρεηξίδεηαη άκεζα ηεισλεηαθά ζέκαηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

εηζαγσγέα ή εμαγσγέα. 

 

Ο θσδηθφο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εθηεισληζηέο/αληηπξφζσπνη θαη γηα άιινπο ζθνπνχο 

(π.ρ. αληηπξφζσπνο κεηαθνξέα). 

 

ε) κεηαθνξέαο (CA): Σν πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ή αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κεηαμχ θαηνλνκαδφκελσλ ζεκείσλ. 

 

ζη) πξάθηνξαο κεηαθνξψλ (FW): Σν πξφζσπν πνπ δηεπζεηεί ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 

                                                 
21

 Υξήζε θσδηθψλ σο UN/EDIFACT Party function code qualifier  
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δ) ελνπνηεηήο/παγησηήο (CS): Σν πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ ελνπνίεζε δηαθφξσλ απνζηνιψλ, πιεξσκψλ, θ.ιπ. 

 

ε) θνξέαο δηαρείξηζεο ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ (TR): Σν πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζαιάζζησλ πινίσλ-

ζθαθψλ. 

 

ζ) δηαρεηξηζηήο απνζήθεο (WH): Σν πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζε απνζήθε.  

 

Απνζήθε δε ζεσξείηαη αλαγθαζηηθά ε απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θσδηθφο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ 

νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίνη είλαη δηαρεηξηζηέο άιισλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο (π.ρ. πξνζσξηλή ελαπφζεζε, ειεχζεξε δψλε, 

θ.ιπ.). 

 

η) άιινη: π.ρ. ρεηξηζηήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (CF), ιηκελεξγάηεο (DEP), λαπηηιηαθή γξακκή εμππεξέηεζεο (HR). 

 

ε πεξίπησζε πνπ έρεηε πέξαλ ηνπ ελφο ξφινπ ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα, παξαθαιείζζε λα ππνδείμεηε θαη λα ζπκπεξηιάβεηε ηνπο 

ζρεηηθνχο θσδηθνχο μερσξηζηά.   

 

1.1.5 

Αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (εάλ δηαζέηεηε πεξηζζφηεξεο 

απφ πέληε εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο κφλν γηα ηηο πέληε βαζηθφηεξεο 

εγθαηαζηάζεηο) θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ππφινηπσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηνπ ηχπνπ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο ΑΔΟ πξνζηεζνχλ λέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε ηεισλεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλαθέξαηε πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο απηψλ.  

 

1.1.6 

ηφρνο ηεο εξψηεζεο είλαη λα θαζνξηζηεί αλ έρεηε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο (αγνξαπσιεζία εκπνξεπκάησλ, φρη ππεξεζηψλ) κε ηηο 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζαο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ αγνξάδεηε φια ηα εκπνξεχκαηά ζαο απφ ηε κεηξηθή ζαο εηαηξεία ζηηο ΗΠΑ ή εάλ 

εηζάγεηε εκπνξεχκαηα εθ κέξνπο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα δηαλέκεηε ζε απηέο πνπ ε έδξα ηνπο βξίζθεηαη ζηα ΚΜ. Καηά 

ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο, πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ιεπηνκεξψο ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο. 

 

1.1.7 
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ε απηφ ην ζεκείν, κπνξείηε λα ππνβάιεηε ιεπηνκεξέο νξγαλφγξακκα κε ηηο δηάθνξεο δηεπζχλζεηο/ηκήκαηα ηεο επηρείξεζήο ζαο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο/αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη ηελ αιπζίδα δηνίθεζεο. 

 

1.1.8 

Δάλ δελ ην έρεηε θάλεη ήδε ζηηο εξσηήζεηο 1.1.2 (β) θαη (γ), αλαθέξαηε πιήξεο φλνκα θαη δηεχζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη αξηζκφ 

εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή εζληθφ αξηζκφ αζθάιηζεο).  

 

Οη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζεο πξνζσξηλήο ή βξαρππξφζεζκεο απνπζίαο βαζηθνχ ππαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ, φπσο ηνπ δηεπζπληή ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ ή ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ γηα ηηο εηζαγσγέο, αλαιχνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία θαιχπηνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη απφ πνηνλ. 

 

1.1.9 

Αλαθέξαηε (θαηά πξνζέγγηζε) ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ ζαο ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, αλαθέξαηε εάλ ε 

εηαηξεία ζαο εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, 

ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ΔΔ L 124/2003. Ο παξαθάησ πίλαθαο βαζίδεηαη ζηελ αλσηέξσ ζχζηαζε:  

 

 

Καηεγνξία εηαηξείαο Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ Κχθινο εξγαζηψλ ή χλνιν ηζνινγηζκνχ 

Μεγάιε ≥ 250 νηηδήπνηε νηηδήπνηε 

Μεζαία < 250 ≤ 50 εθαη. επξψ ≤ 43 εθαη. επξψ 

Μηθξή < 50 ≤ 10 εθαη. επξψ ≤ 10 εθαη. επξψ 

Πνιχ κηθξή < 10 ≤ 2 εθαη. επξψ ≤ 2 εθαη. επξψ 

 

 

 

Τπνηκήκα 1.2 Όγθνο εξγαζηψλ 

 

1.2.1   

Δάλ ε εηαηξία ζαο έρεη ιηγφηεξα απφ ηξία έηε δξαζηεξηφηεηαο, αλαθέξαηε ηα δεηνχκελα κεγέζε γηα ηα έηε πνπ δξαζηεξηνπνηείζηε. Δάλ ε 

εηαηξεία είλαη ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, ζεκεηψζαηε «Γελ ηζρχεη». 

 

1.2.2  



Παξάξηεκα 1Β 
ηεο TAXUD/B2/047/2011 –REV6 

 160 

Αλαθέξαηε ηελ πεξηνρή ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε, αιιά νη νπνίεο δελ είλαη ηδηφθηεηεο (αλ δηαζέηεηε πάλσ 

απφ πέληε εγθαηαζηάζεηο, ηφηε αλαθέξαηε ηηο πέληε  βαζηθφηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο 

θαη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε άιια ΚΜ). 

 

1.2.3   

Όζνλ αθνξά ηνπο εθηεισληζηέο/εθπξνζψπνπο ηξίησλ κεξψλ, ζπκπεξηιάβεηε φιεο ηηο δηαζαθήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην φλνκά ζαο θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

 

Παξάδεηγκα: 

 

 Δηζαγσγέο Δμαγσγέο 

Δηδηθά θαζεζηψηα 

(δηαρσξίδνληαη ζε δηακεηαθφκηζε, 

απνζήθεπζε, εηδηθή ρξήζε, 

κεηαπνίεζε) 

 αξηζκφο αμία αξηζκφο αμία αξηζκφο αμία 

2013 2200 
9,6 εθαη. 

επξψ 
400 

2,6 

εθαη. 

επξψ 

150 0,8 εθαη. επξψ 

2014 2500 

10,3 

εθαη. 

επξψ 

350 

2,2 

εθαη. 

επξψ 

100 0,4 εθαη. επξψ 

2015 2400 

10,2 

εθαη. 

επξψ 

340 

2,1 

εθαη. 

επξψ 

100 0,5 εθαη. επξψ 

 

1.2.4   

Γηα ηνπο εθηεισληζηέο/εθπξνζψπνπο ηξίησλ κεξψλ, ζπκπεξηιάβεηε ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη κέζσ πειαηψλ ή επθνιηψλ πιεξσκήο. 

Παξάδεηγκα: 

 Γαζκνί Δηδηθφο θφξνο 

θαηαλάισζεο 

ΦΠΑ 

2

0

300 εθαη. 

επξψ 

1,75 εθαη. 

επξψ 

2,32 εθαη. 

επξψ 
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1

3 

2

0

1

4 

400 εθαη. 

επξψ 

1,87 εθαη. 

επξψ 

2,12 εθαη. 

επξψ 

2

0

1

5 

380 εθαη. 

επξψ 

1,85 εθαη. 

επξψ 

2,10 εθαη. 

επξψ 

 

1.2.5   

Γλσζηέο κειινληηθέο αιιαγέο είλαη αιιαγέο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο, ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

ΑΔΟ ή ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Γηα παξάδεηγκα, εδψ πεξηιακβάλνληαη αιιαγέο ζην βαζηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, άλνηγκα λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο εθνδηαζηηθψλ ππεξεζηψλ θ.ιπ. 

  

 

Τπνηκήκα 1.3 Πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία  

 

1.3.1   

ηηο εξσηήζεηο (β) θαη (γ), εάλ ε αίηεζε ηνπ εηαίξνπ/ησλ εηαίξσλ ζαο γηα ρνξήγεζε ηδηφηεηαο ΑΔΟ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ, 

αλαθέξαηε ηελ άδεηα ή/θαη ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηεο αίηεζεο (επσλπκία θαη αξηζκφ EORI, ηεισλεηαθή αξρή έθδνζεο θαη αξηζκφ 

θαηαρψξηζεο).   

 

1.3.2   

ηελ εξψηεζε (α), αλαθέξαηε ην φλνκα θαη ηε ζέζε ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ ζαο ή εάλ 

ρξεζηκνπνηείηε άιιε εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηελ επσλπκία ηεο.  

 

ηηο εξσηήζεηο (β) θαη (δ), ηδίσο εάλ ρξεζηκνπνηείηε άιιε εηαηξεία, κε πνηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηε φηη εθηειεί ηελ εξγαζία πνπ έρεη 

αλαιάβεη νξζά θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο; 
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ηελ εξψηεζε (β), αλαθέξαηε αλ δηαηεξείηε αξρείν πξντφλησλ ζην νπνίν θάζε θσδηθφο είδνπο ζπλδέεηαη κε έλαλ θσδηθφ εκπνξεχκαηνο 

κε ηνλ θαηάιιειν δαζκνινγηθφ ζπληειεζηή θαη ζπληειεζηή ΦΠΑ. 

 

ηελ εξψηεζε (γ), εάλ εθαξκφδνληαη κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηφηε θαηά ηελ απηνςία ησλ ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ ζα πξέπεη λα 

απνδείμεηε φηη αλαζεσξείηε πιήξσο θαη ζε ηαθηηθή βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο, θαηαγξάθεηε ηπρφλ αιιαγέο θαη ελεκεξψλεηε ζρεηηθά 

ηα εκπιεθφκελα κέξε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ηελ εξψηεζε (δ), αλαθέξαηε πψο, απφ πνηνλ θαη κε ηη ζπρλφηεηα αλαζεσξνχληαη νη θαηαηάμεηο θαη επηθαηξνπνηείηαη ην αξρείν 

πξντφλησλ, θαζψο θαη ηπρφλ άιια ζρεηηθά αξρεία, αιιά θαη εάλ ελεκεξψλνληαη ηα άηνκα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο αιιαγέο π.ρ. 

εθηεισληζηήο, ηκήκα αγνξψλ. 

 

ηελ εξψηεζε (ε), αλαθέξαηε επίζεο εάλ ρξεζηκνπνηείηε δεζκεπηηθέο δαζκνινγηθέο πιεξνθνξίεο (ΓΓΠ).   

 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ελδέρεηαη λα ζαο δεηεζεί λα ζέζεηε ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ειέγρνπ: 

 

 ιεπηνκέξεηεο/θαηαιφγνπο ή αξρεία ησλ πξντφλησλ ζαο κε ηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο θαη ηα πνζνζηά ησλ δαζκψλ κε ηνπο νπνίνπο 

επηβαξχλνληαη· 

 ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο π.ρ. επηθαηξνπνηεκέλν δαζκνιφγην, ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο γηα ηελ θαηάηαμε 

ησλ εκπνξεπκάησλ ζαο. 

 

1.3.3   

(α) Αλαθέξαηε ην φλνκα θαη ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ή εάλ ρξεζηκνπνηείηε θάπνηα άιιε εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηελ επσλπκία ηεο.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο (β) θαη (δ), εάλ ρξεζηκνπνηείηε θάπνηα άιιε εηαηξεία, πψο δηαζθαιίδεηε φηη εθηειεί ηελ εξγαζία πνπ έρεη 

αλαιάβεη ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο; 

  

(β) Σα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα:  

 ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη,  

 ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ εθηίκεζεο, φηαλ απαηηνχληαη,  
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 ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηεο δαζκνινγεηέαο θαη θνξνινγεηέαο (ΦΠΑ) αμίαο,  

 ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο,  

 ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα αδείαο γηα ηα εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα πνπ είλαη πιεξσηέα είηε άκεζα είηε έκκεζα 

απφ ηνλ αγνξαζηή σο φξνο ηεο πψιεζεο,  

 δηαθαλνληζκνχο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ κέξνο ηεο φπνηαο επαθφινπζεο κεηαπψιεζεο, δηάζεζεο ή ρξήζεο πιεξψλεηαη άκεζα ή 

έκκεζα ζηνλ πσιεηή,  

 θφζηε πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή (αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή) ζρεηηθά κε πξνκήζεηεο ή έμνδα κεζηηείαο (κε 

εμαίξεζε πξνκήζεηεο αγνξάο), ή  

 θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηε ζπζθεπαζία, πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηνλ αγνξαζηή δσξεάλ ή ζε κεησκέλν θφζηνο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε πξνο εμαγσγή ησλ εηζαγφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ. 

 

(γ) Δάλ εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηφηε θαηά ηελ απηνςία ησλ ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ  

  ζα πξέπεη λα απνδείμεηε φηη αλαζεσξείηε πιήξσο θαη ζε ηαθηηθή βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο,   

  θαηαγξάθεηε ηπρφλ αιιαγέο θαη ελεκεξψλεηε ζρεηηθά ηα εκπιεθφκελα κέξε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

1.3.4   

Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε (β), νη εζσηεξηθέο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη:  

 ε ρψξα εμαγσγήο δηθαηνχηαη πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα επηβαξπλζνχλ κε πξνηηκεζηαθφ δαζκφ· 

 ηθαλνπνηνχληαη νη άκεζεο απαηηήζεηο κεηαθνξάο/κε παξαπνίεζεο·  

 ππάξρεη έγθπξν θαη πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ ή δήισζε ηηκνινγίνπ γηα ηελ ππαγσγή ζε πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο· 

 ην πηζηνπνηεηηθφ ή ε δήισζε ηηκνινγίνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνζηνιή θαη πιεξνχληαη νη θαλφλεο θαηαγσγήο· 

 δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ/δήισζεο ηηκνινγίνπ· 

 ε ππαγσγή ζε πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο θαηά ηελ εηζαγσγή δεηείηαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ/δήισζεο 

ηηκνινγίνπ· 

 ηα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά/δειψζεηο ηηκνινγίσλ θπιάζζνληαη σο παξαζηαηηθά ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ κε αζθαιή ηξφπν. 
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ηελ εξψηεζε (γ), ζηελ πξνζέγγηζή ζαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηε ππφςε ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηε φηη: 

 

 ηα εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο γηα πξνηηκεζηαθφ δαζκφ εμαγσγήο, π.ρ. πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο· 

 φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά/εθηηκήζεηο/θνζηνινγήζεηο/πεξηγξαθέο δηαδηθαζηψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ πξνηηκεζηαθή 

θαηαγσγή θαη ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ/δήισζεο ηηκνινγίνπ θπιάζζνληαη σο παξαζηαηηθά ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ κε 

αζθαιή ηξφπν· 

 ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά, π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ ή δήισζε ηηκνινγίνπ, είλαη ππνγεγξακκέλα θαη έρνπλ εθδνζεί εληφο πξνζεζκηψλ 

απφ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν· 

 δειψζεηο ηηκνινγίσλ δελ εθδίδνληαη γηα θνξηία κεζαίαο θαη πςειήο αμίαο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ 

ηεισλεηαθή αξρή· 

 ηα κε ρξεζηκνπνηεκέλα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ απνζεθεπηεί κε αζθάιεηα· 

 ηα πηζηνπνηεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ εμαγσγή, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ ηεισλεηαθή αξρή. 

 

1.3.5   

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξαηε: 

 

 ηηο ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ, ή/θαη 

 ηηο επσλπκίεο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία πξέπεη λα θαηαβάιεηε δαζκνχο 

αληηληάκπηλγθ ή αληηζηαζκηζηηθνχο δαζκνχο. 
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Σκήκα ΙΙ – Ιζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο  

(άξζξν 39 ζηνηρείν α) ηνπ ΔΣΚ, άξζξν 24 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ22, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ κέξνο 2 ηκήκα Ι, Παξάξηεκα 2 ζεκείν 1 ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ AEO) 

 

Σεκείσζε: Σύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, ην ηζηνξηθό ζπκκόξθσζεο ηεο εηαηξείαο ζαο πξνο ηελ ηεισλεηαθή θαη 

θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εξσηήζεηο 1.1.2, 1.1.3 θαη 1.1.8 αθνξνύλ ηα ηξία ηειεπηαία έηε πξηλ από 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, δελ πξέπεη λα έρεηε δηαπξάμεη ζνβαξή παξάβαζε ή επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο 

ηεο ηεισλεηαθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ωζηόζν, ην ηζηνξηθό ζπκκόξθσζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθό εάλ νη 

παξαβάζεηο είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ή ηνλ όγθν ησλ ζρεηηθώλ πξάμεσλ/δξαζηεξηνηήησλ θαη δελ 

δεκηνπξγνύλ ακθηβνιίεο σο πξνο ην ζπλνιηθό επίπεδν ζπκκόξθσζήο ζαο.   

Σε απηό ην πιαίζην, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα ιάβνπλ ππόςε ηνπο: 

ην ζύλνιν ησλ παξαηππηώλ/ζθαικάησλ ζε αζξνηζηηθή βάζε 

 ηε ζπρλόηεηά ηνπο ώζηε λα θαζνξηζηεί αλ πξόθεηηαη γηα ζπζηεκαηηθό πξόβιεκα 

 ην ελδερόκελν πξόζεζεο απάηεο ή ακέιεηαο  

 εάλ θνηλνπνηήζαηε ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο νηθεηνζειώο ην ζθάικα/ηηο παξαηππίεο πνπ έρεηε δηαπηζηώζεη  

 εάλ ιάβαηε δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε κειινληηθώλ ζθαικάησλ. 

Επίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, ην άηνκν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εξσηήζεηο 1.1.2, 1.1.3 θαη 1.1.8 δελ πξέπεη λα έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα ζνβαξά πνηληθά αδηθήκαηα ζπλδεόκελα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. 

 

 

2.1 α)   
Παξαδείγκαηα παξαβίαζεο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο: 

 

- Απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ επηέκβξην 2015 – ρξήζε εζθαικέλνπ θσδηθνχ λνκίζκαηνο γηα εηζαγσγέο απφ Κίλα, κε απνηέιεζκα ηελ 

ππεξεθηίκεζε δαζκψλ θαη ΦΠΑ θαηά πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζε 5.500 επξψ. 

                                                 

22
 Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 2015/2447 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα  
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- Γεθέκβξηνο 2015 – δελ ππνβιήζεθε ηξηκεληαία δήισζε αλαζηνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ελεξγεηηθήο ηειεηνπνίεζεο. 

 

Παξαδείγκαηα παξαβίαζεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο: 

- Ιαλνπάξηνο 2016 – παξάλνκε παξαγσγή ή δηχιηζε πεηξειαίνπ θαη εμφξπμε. 

 

Δάλ δηαπηζηψζαηε πνιιά ζθάικαηα, αλαθέξαηε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ θαη παξαζέζαηε ζχληνκε πεξίιεςε ησλ θχξησλ αηηηψλ πξφθιεζήο 

ηνπο. 

 

2.1 β)  

Παξαδείγκαηα κέηξσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί σο απνηέιεζκα ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο 2.1α): 

 

- 6.10.2015 - ηξνπνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ νχησο ψζηε λα κελ νινθιεξσζνχλ νη θαηαρσξίζεηο έσο φηνπ δηελεξγεζεί 

έιεγρνο ηνπ δεισζέληνο λνκίζκαηνο. 

- ππνβνιή εθθξεκψλ δειψζεσλ. Οη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο δήισζεο γηα αλαζηνιή ηνπ θαζεζηψηνο ελεξγεηηθήο ηειεηνπνίεζεο 

αλαζεσξήζεθαλ θαη πιένλ πεξηιακβάλνπλ ηξηκεληαίνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο θαη θνηλνπνηήζεθαλ ζην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ. 

 

Σα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη θαλνληθά λα πεξηιακβάλνπλ:  

 

 ηνλ δηνξηζκφ αξκφδηνπ ππαιιήινπ ηεο επηρείξεζεο ν νπνίνο ζα αλαθέξεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή ζε άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο 

παξαηππίεο/ζθάικαηα, θαζψο θαη ππφλνηεο γηα εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα· 

 ηηο απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη 

λα θαηαρσξίδνληαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ επηθαηξφηεηα ησλ θαηαρσξίζεσλ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε 

αξρείσλ π.ρ. ησλ δηαζαθήζεσλ/δειψζεσλ πξνο ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη άιιεο θαλνληζηηθέο αξρέο, θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηνπο φξνπο ηεο έγθξηζεο/άδεηαο· 

 ηε ρξήζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηηθψλ πφξσλ γηα ηνλ έιεγρν/ηελ επαιήζεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζαο· 

 ηνπο ηξφπνπο θνηλνπνίεζεο απαηηήζεσλ/αιιαγψλ ζην πξνζσπηθφ· 

 ηε ζπρλφηεηα κειινληηθψλ αλαζεσξήζεσλ· 

 δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη. 
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2.2  

Γηα παξάδεηγκα: 

 

Μάηνο 2015 – απφξξηςε αίηεζεο γηα ιεηηνπξγία απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ιφγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθήο αλάγθεο. 

Ινχληνο 2016 – αλάθιεζε ηεο άδεηαο εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηφπν ιφγσ ηεο θαη’ επαλάιεςε κε ππνβνιήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαζαθήζεσλ. 

 

Η απφθαζε γηα απφξξηςε/αλαζηνιή/αλάθιεζε νπνηαζδήπνηε αίηεζεο/άδεηαο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα απφξξηςε ηεο αίηεζεο ΑΔΟ 

απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

 

 

Σκήκα ΙΙΙ - Λνγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο  

(άξζξν 39 ζηνηρείν β) ηνπ ΔΣΚ, άξζξν 25 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ κέξνο 2 ηκήκα ΙΙ, Παξάξηεκα 2 ζεκείν 2 ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ AEO) 

 

Γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) έσο δ) ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, πξέπεη λα δηαηεξείηε ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ. Γηα λα κπνξνχλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο λα πξνβαίλνπλ 

ζηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο, ππνρξενχζηε λα επηηξέπεηε ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ηε θπζηθή θαη –ζε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα 

ή νη θαηαρσξίζεηο ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή– ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο θαηαρσξίζεηο ζαο. 

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, πξέπεη λα δηαζέηεηε ζχζηεκα 

εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν δηαθξίλεη ηα εκπνξεχκαηα ζε ελσζηαθά ή κε ελσζηαθά θαη ππνδεηθλχεη/πξνζδηνξίδεη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ ηνπνζεζία ηνπο, κνινλφηη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε άδεηαο AEOS.  

 

Τπνηκήκα 1: Διεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηηζε 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί απαηηνχλ ηελ χπαξμε Διεγθηηθήο/ινγηζηηθήο ηρλειάηηζεο ζηα απηνκαηνπνηεκέλα ηνπο ζπζηήκαηα 

γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Η ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηηζε είλαη κέζνδνο ή ζχζηεκα δηαζηαχξσζεο θάζε ινγηζηηθήο εγγξαθήο κε ηελ 

πεγή ηεο, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηάο ηεο. Η πιήξεο ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηηζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ηρλειάηεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηε ξνή ησλ πξντφλησλ πνπ εηζέξρνληαη, έσο ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ έμνδφ ηνπο 

απφ ηελ επηρείξεζή ζαο. ηελ πιήξε ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηηζε, ηεξείηαη ηζηνξηθφ αξρείν ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηρλειάηηζεο θάπνηνπ δεδνκέλνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζην αξρείν κέρξη ηε ζηηγκή εμφδνπ ηνπ.  
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Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 

 γεληθφ θαζνιηθφ 

 βηβιίν πσιήζεσλ 

 βηβιίν αγνξψλ 

 ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο 

 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφο, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θαηάζηαζε 

 κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ) 

 δηαρεηξηζηηθνί ινγαξηαζκνί 

 

Σν ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 

 επεμεξγαζία εληνιψλ πψιεζεο 

 επεμεξγαζία εληνιψλ αγνξάο 

 θαηαζθεπή 

 απνγξαθή – θχιαμε, απνζήθεπζε 

 απνζηνιή/κεηαθνξά 

 θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ/πειαηψλ 

 

3.1  

Η ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηηζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 

 πσιήζεηο 

 αγνξέο θαη εληνιέο αγνξάο  

 έιεγρν απνγξαθήο 

 απνζήθεπζε (θαη κεηαθηλήζεηο κεηαμχ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο) 
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 θαηαζθεπή  

 πσιήζεηο θαη εληνιέο πψιεζεο 

 ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο θαη ηεθκεξίσζε 

 απνζηνιή 

 κεηαθνξά 

 ζέκαηα ινγηζηηθήο π.ρ. έθδνζε ηηκνινγίσλ, ρξεσζηηθά θαη πηζησηηθά ζεκεηψκαηα, εκβάζκαηα/πιεξσκέο 

 

Τπνηκήκα 3.2: Λνγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο  

 

3.2.1  

Αλαθέξαηε αλ ρξεζηκνπνηείηε:  

 

a) ππνινγηζηηθφ πιηθφ, φπσο: 

 

 ζηήξημε απνθιεηζηηθά ζε απηφλνκν πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (PC)  

 PC ζπλδεδεκέλα κέζσ δηθηχνπ 

 ζχζηεκα ππνινγηζηψλ ζπλδεφκελσλ κε «εμππεξεηεηή» (server) 

 ζχζηεκα ζπλδεφκελν κε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο 

 άιια 

 

β) ινγηζκηθφ, φπσο πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ην νπνίν δίλεη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε, π.ρ. Windows, UNIX θ.ιπ. 

 

γ) ζπζηήκαηα, φπσο (αλαθέξαηε ην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή): 

 

 πιήξσο ελνπνηεκέλε ιχζε ERP  

 ζπλδπαζκφ εθαξκνγψλ ινγηζηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ εθνδηαζηηθήο  

 ιχζε επηρεηξεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ΜΜΔ  
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 ιχζε ινγηζκηθνχ εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. 

 

Σεκείσζε: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο, ζα πξέπεη λα επηδείμεηε: 

 ηνλ βαζκφ ηεο κεραλνξγάλσζεο 

 ηε δηαζέζηκε ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

 ηνλ δηαρσξηζκφ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη εξγαζηψλ 

 ηνλ δηαρσξηζκφ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ρξεζηψλ 

 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη ε πξφζβαζε ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ηπρφλ πξνζαξκνγέο ζην ηππνπνηεκέλν παθέην 

 θαηάινγν ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην γεληθφ θαζνιηθφ 

 εάλ ην ζχζηεκα θάλεη ρξήζε ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ επαιήζεπζεο 

 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαρσξίδνληαη ππνρξεψζεηο σο πξνο δαζκνχο/εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο/ΦΠΑ ζην γεληθφ θαζνιηθφ 

 εάλ ππάξρεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλά παξηίδεο 

 εάλ ηα αξρεία ηεο απνζήθεο ζπλδένληαη κε ηα νηθνλνκηθά αξρεία 

      ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεζηε ηηο θαηαρσξίζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ ηεξνχληαη απφ εμσηεξηθφ πάξνρν ινγηζκηθνχ 

 

3.2.3  

Δάλ νη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θαζνξηζκφο ησλ δηαξθψλ ζηνηρείσλ ή ε πιεθηξνιφγεζε δεδνκέλσλ, δηαρσξίδνληαη θαη 

εθηεινχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εγθαηαζηάζεηο, αλαθέξαηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζηηο επηκέξνπο εγθαηαζηάζεηο. 

 

 

Τπνηκήκα 3.3 πζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ζη) ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε αλάινγε κε ην 

είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο ζαο, θαηάιιειε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη εζσηεξηθνχο ειέγρνπο 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα απνηξέπνληαη θαη λα εληνπίδνληαη παξάλνκεο ή παξάηππεο ζπλαιιαγέο.  

 

3.3.1  
Καηά ηελ απηνςία ησλ ειεγθηψλ, ζα πξέπεη λα απνδείμεηε φηη αλαζεσξείηε πιήξσο θαη ζε ηαθηηθή βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ζαο, 

θαηαρσξίδεηε ηπρφλ αιιαγέο θαη ελεκεξψλεηε ζρεηηθά ηα εκπιεθφκελα κέξε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
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3.3.2  
Παξαδείγκαηα εηδψλ ειέγρνπ: 

 

 εζσηεξηθφο έιεγρνο εληφο ηεο εηαηξείαο ζαο ή απφ ηε κεηξηθή ζαο εηαηξεία· 

 εμσηεξηθνί έιεγρνη απφ πειάηεο, αλεμάξηεηνπο ινγηζηέο/ειεγθηέο, ηεισλεηαθέο αξρέο ή άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο.  

 

Δπίζεο, θαηά ηελ επηηφπηα απηνςία ζα πξέπεη λα ζέζεηε ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο εθζέζεηο, θαζψο θαη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έρεηε ιάβεη γηα ηπρφλ δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο. 

 

3.3.3  

Σα δηαξθή ζηνηρεία ή νη βαζηθνί θάθεινη είλαη νη θχξηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο, π.ρ. νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο πειαηψλ, 

πξνκεζεπηέο, αξρεία πξντφλησλ κε πεξηγξαθέο ησλ εκπνξεπκάησλ, θσδηθνί εκπνξεχκαηνο, θαηαγσγή θ.ιπ. 

 

 

Τπνηκήκα 3.4 Ρνή εκπνξεπκάησλ  
 

3.4.1  

Η δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, πξηλ θαη θαηά ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ: 

 επεμεξγαζία εληνιψλ αγνξάο· 

 επηβεβαίσζε παξαγγειίαο· 

 απνζηνιή/κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ· 

 απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα δηθαηνινγεηηθά· 

 κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηα ζχλνξα ζε εζάο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πειαηψλ ζαο· 

 παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πειαηψλ ζαο· 

 πιεξσκή/εμφθιεζε·  

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο, πφηε θαη απφ πνηνλ θαηαρσξνχληαη ηα εκπνξεχκαηα ζηα αξρεία ηεο απνζήθεο. 

 

  Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ: 

 ζαθή θαζνξηζκφ ρψξνπ γηα ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ· 

 αζθαιή απνζήθεπζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ·  
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 εάλ ε απνγξαθή ηνπ απνζέκαηνο γίλεηαη θαηά αμία ή/θαη πνζφηεηα·  

 χπαξμε δηαδηθαζίαο θαη ζπρλφηεηα απνγξαθήο απνζεκάησλ· 

 εάλ ρξεζηκνπνηείηε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζαο, ξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αξρείσλ ηεο απνζήθεο ζαο θαη ησλ αξρείσλ απνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε· 

 εάλ ρξεζηκνπνηείηε εγθαηάζηαζε γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζαο. 

 

  Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ εκπνξεπκάησλ:  

 θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο εξγαζηψλ· 

 ηξφπν αίηεζεο πξνκήζεηαο απνζεκάησλ θαη παξάδνζήο ηνπο απφ ηελ απνζήθε·  

 δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηήξεζε αξρείσλ· 

 θσδηθνχο ζχλζεζεο ησλ πξντφλησλ· 

 θαηαρψξηζε ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ κε ρξεζηκνπνηεκέλσλ απνζεκάησλ ζηα αξρεία ηεο απνζήθεο· 

 ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο ζηελ παξαγσγή. 

 

  Σέινο, θαηά ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ:  

 παξαιαβή παξαγγειίαο πειάηε θαη έθδνζε εληνιήο εξγαζηψλ ή αγνξάο· 

 ελεκέξσζε ηεο απνζήθεο γηα ηελ εληνιή πψιεζεο/ρνξήγεζε άδεηαο παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ·  

 νδεγίεο πξνο ηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε/απνζεθεπηή, αλ ηα εκπνξεχκαηα απνζεθεχνληαη αιινχ· 

 ζπιινγή· 

 ζπζθεπαζία·  

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο, πφηε θαη απφ πνηνλ ελεκεξψλνληαη ηα αξρεία ηεο απνζήθεο. 

 

3.4.2  

Η δηαδηθαζία γεληθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, θαηά ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ: 

 ζπκθσλία κεηαμχ ηεο εληνιήο αγνξάο θαη ησλ παξαιεθζέλησλ εκπνξεπκάησλ· 

 ξπζκίζεηο γηα επηζηξνθή/απφξξηςε εκπνξεπκάησλ·  

 ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη ηελ αλαθνξά απνθιίζεσλ απφ ηηο παξαγγειίεο·  

 ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε εζθαικέλσλ θαηαρσξίζεσλ ζηα αξρεία ηεο απνζήθεο· 

 ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ:  
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 θαηαρψξηζε θαη έιεγρν ησλ απνζεκάησλ· 

 εληνπηζκφ θνηλνηηθψλ θαη κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ (δελ ηζρχεη γηα AEOS)· 

 ηξφπν κεηαθνξάο θαη θαηαρψξηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ρψξσλ εληφο ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ ζπλφινπ 

εγθαηαζηάζεσλ· 

 ξπζκίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζξαχζεο, θζνξάο ή θαηαζηξνθήο εκπνξεπκάησλ, απσιεηψλ θαη κεηαβνιψλ ησλ 

απνζεκάησλ.  

 

Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο:  

 παξαθνινχζεζε θαη δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, π.ρ. ζπληειεζηέο απφδνζεο· 

 πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεζηε παξαηππίεο, απνθιίζεηο, απφβιεηα, παξάγσγα θαη απψιεηεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο· 

 πνηνηηθφ έιεγρν ησλ κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ θαη θαηαρψξηζε ησλ απνηειεζκάησλ· 

 αζθαιή απφξξηςε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Σέινο, θαηά ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ:  

 δειηία απνζηνιήο/ζπιινγήο· 

 κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο πειάηεο ζαο ή ζηα ζχλνξα γηα (επαλ)εμαγσγή· 

 έθδνζε ηηκνινγίσλ πψιεζεο· 

 νδεγίεο πξνο ηνλ εθηεισληζηή γηα (επαλ)εμαγσγή θαη έθδνζε/δηαζεζηκφηεηα/έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ· 

 απφδεημε παξαιαβήο/απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ· 

 δηαδηθαζία γηα ηα επηζηξεθφκελα εκπνξεχκαηα – έιεγρνο, θαηακέηξεζε θαη απνγξαθή· 

 ζεκεηψκαηα πιεξσκήο θαη πηζησηηθά ζεκεηψκαηα· 

 ρεηξηζκφ παξαηππηψλ, ειιηπψλ απνζηνιψλ θαη απνθιίζεσλ. 
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Τπνηκήκα 3.5 Σεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο 

 

Γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, πξέπεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

λα δηαζέηεηε ηθαλνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ πνπ ρνξεγνύληαη ζύκθσλα κε κέηξα εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο ή ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο γεσξγηθώλ πξντόλησλ. 

 

Γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ζ) ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηε φηη νη 

αξκφδηνη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ηελ νδεγία λα ελεκεξψλνπλ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φηαλ εληνπίδνληαη δπζθνιίεο ζρεηηθέο κε ηε 

ζπκκφξθσζε θαη ζεζπίδεη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δπζθνιίεο. 

 

3.5.1  
Ωο εηζαγσγείο, εμαγσγείο, δηαρεηξηζηέο απνζήθεο, νη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 

 ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο ηεο πιεξφηεηαο, αθξίβεηαο θαη έγθαηξεο θαηάζεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ ζαο δηαζαθήζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηελέξγεηαο δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ· 

 επίδεημε ή δηαζεζηκφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ· 

 επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία (νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο) ησλ εθηεισληζηψλ / ηξίησλ κεξψλ (εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε· 

 ηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ ησλ εθηεισληζηψλ ζαο, π.ρ. δηελέξγεηα ειέγρνπ αμηνπηζηίαο θαη θαηαιιειφηεηαο πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο· 

 ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη· 

 ζπκβφιαηα κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εθηεισληζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ ηεο εθπξνζψπεζεο, π.ρ. 

άκεζε, έκκεζε· 

 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρεηε ζαθείο θαη θαηαλνεηέο νδεγίεο ζηνπο εθηεισληζηέο ζαο· 

 ηνλ ηξφπν ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ (π.ρ. άδεηεο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) ζηνλ εθηεισληζηή ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επίδεημεο 

θαη ηεο αξρεηνζέηεζεο/επηζηξνθήο·  

 ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβνχλ νη εθηεισληζηέο, αλ νη νδεγίεο δελ είλαη ζαθείο· 

 έιεγρν/επαιήζεπζε εθ κέξνπο ζαο φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ εθηεισληζηή ζαο· 

 ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ηνπ εθηεισληζηή ζαο γηα ηπρφλ ζθάικαηα/ηξνπνπνηήζεηο ζε νινθιεξσκέλεο θαηαρσξίζεηο· 

 δηεπζέηεζε παξαηππηψλ· 

 εθνχζηα γλσζηνπνίεζε ηπρφλ ζθαικάησλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 
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Ωο αληηπξφζσπνη ηξίησλ κεξψλ, νη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 

 ζπκβφιαηα κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ ηεο αληηπξνζψπεπζεο, π.ρ. άκεζε, 

έκκεζε· 

 ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο ηεο πιεξφηεηαο, αθξίβεηαο θαη έγθαηξεο θαηάζεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ 

εζάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηελέξγεηαο δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ· 

 άκεζε επίδεημε ή δηαζεζηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ· 

 ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ηνπο φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ·  

 ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζείηε εάλ νη νδεγίεο ησλ πειαηψλ ζαο δελ είλαη ζαθείο ή εάλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ είλαη αλαθξηβή· 

 ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζείηε εάλ δηαπηζηψζεηε ζθάικαηα/ηξνπνπνηήζεηο ζε νξηζηηθνπνηεκέλεο θαηαρσξίζεηο· 

 εθνχζηα γλσζηνπνίεζε ηπρφλ ζθαικάησλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

 

3.5.2  
ηελ πεξίπησζε πνπ νη νδεγίεο είλαη θαηαγεγξακκέλεο, ηφηε θαηά ηελ απηνςία ησλ ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ ζα πξέπεη λα απνδείμεηε φηη 

επηθαηξνπνηείηε πιήξσο θαη ζε ηαθηηθή βάζε ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο, θαηαρσξίδεηε ηπρφλ αιιαγέο θαη ελεκεξψλεηε ζρεηηθά ηα εκπιεθφκελα 

κέξε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

3.5.3  

Αλ εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, ηφηε θαηά ηελ απηνςία ησλ ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ ζα πξέπεη λα 

απνδείμεηε φηη επηθαηξνπνηείηε πιήξσο θαη ζε ηαθηηθή βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο, θαηαρσξίδεηε ηπρφλ αιιαγέο θαη ελεκεξψλεηε 

ζρεηηθά ηα εκπιεθφκελα κέξε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

3.5.4  

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ηα) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ν αηηψλ εθαξκφδεη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηθαλνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε αδεηψλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πνπ ζπλδένληαη κε απαγνξεχζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο, (π.ρ. εκπάξγθν, επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, θ.ιπ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο θαη ησλ ππφινηπσλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ ιφγσ απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. Γηα εκπνξεχκαηα δηηηήο ρξήζεο, αλαηξέμηε ζηελ εξψηεζε 3.5.5. 
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3.5.5  

ε πεξίπησζε πνπ δηαθηλείηε εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαλνληζκφ δηηηήο ρξήζεο (Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 428/2009), πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεηε θαηάινγν κε ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. Θα πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψζεηε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο 

εάλ εθαξκφδεηε εζσηεξηθφ πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο (ΔΠ).  

 

 

Τπνηκήκα 3.6 Γηαδηθαζίεο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ, αλάθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο θαη αξρεηνζέηεζεο 

  

Γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηε 

ηθαλνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ θαη γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο απψιεηαο 

πιεξνθνξηψλ. 

 

3.6.1  

ηηο δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε ην κέζν ζην νπνίν απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα, ην κνξθφηππν ηνπ ινγηζκηθνχ ππφ ηνλ 

νπνίν απνζεθεχνληαη, αλ έρνπλ ππνζηεί ζπκπίεζε θαη ζε πνην ζηάδην. Δάλ απαζρνιείηε ηξίην κέξνο, αλαθέξαηε ηηο ξπζκίζεηο, ηε 

ζπρλφηεηα θαη ην ζεκείν θχιαμεο ησλ αληηγξάθσλ αζθάιεηαο θαη ησλ αξρεηνζεηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 

Τπνηκήκα 3.7 Πξνζηαζία ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

 

Γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν η) ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεηε θαηάιιεια 

κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζαο ζπζηήκαηνο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε παξείζθξεζε θαη γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ εγγξάθσλ ζαο.  

 

3.7.1  
ηελ εξψηεζε (α), νη ελέξγεηέο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην αζθάιεηαο κε κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζαο ζπζηήκαηνο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θαη απφ ζθφπηκε θαηαζηξνθή ή απψιεηα πιεξνθνξηψλ· 

 ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην αλ ρξεζηκνπνηείηε πνιιαπιά ζπζηήκαηα ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ειέγρνληαη·  

 ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ζαο (ε επζχλε δελ 

ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφλν άηνκν, αιιά ζε πνιιά, ψζηε λα κπνξνχλ λα αιιεινπαξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο)·  



Παξάξηεκα 1Β 
ηεο TAXUD/B2/047/2011 –REV6 

 177 

 ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα ηείρε πξνζηαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνχο θαη άιια θαθφβνπια ινγηζκηθά (malware)· 

 ζρέδην ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο / αλάθηεζεο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο· 

 πάγηεο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ, θαζψο θαη αλάθηεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δεδνκέλσλ, 

έπεηηα απφ δηαθνπή ιφγσ αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο· 

 εκεξνιφγηα φπνπ θαηαρσξνχληαη νη ρξήζηεο θαη νη ελέξγεηέο ηνπο·  

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ δηελεξγείηαη πεξηνδηθή δηαρείξηζε εππαζεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ πνηνλ. 

 

ηελ εξψηεζε (β), αλαθέξαηε ηε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ειέγρσλ γηα κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεζηε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 

 

3.7.2  
Η πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ εθρψξεζεο δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ ηξφπν παξνρήο εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη ην επίπεδν πξφζβαζεο ζηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα (ε πξφζβαζε ζε 

επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα γηα αιιαγέο/πξνζζήθεο 

ζηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο),  

 ην κνξθφηππν ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο, ηε ζπρλφηεηα αιιαγήο ηνπ θαη ην άηνκν πνπ εθδίδεη λένπο θσδηθνχο πξφζβαζεο, θαζψο θαη 

 ηελ θαηάξγεζε/δηαηήξεζε/επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. 

 

 

 

Τπνηκήκα 3.8 Αζθάιεηα ηεθκεξίσζεο 

 

3.8.1  
Οη ελέξγεηέο ζαο πξέπεη ζπλήζσο λα πεξηιακβάλνπλ: 

 

 θαηαρψξηζε θαη δεκηνπξγία εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ζάξσζε θαη νη κηθξνδηαθάλεηεο, 

θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζε·  

 επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην αζθάιεηαο, κε κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εγγξάθσλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε θαη απφ ζθφπηκε θαηαζηξνθή ή απψιεηα πιεξνθνξηψλ·  
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 δηαδηθαζία αξρεηνζέηεζεο θαη αζθαινχο θαη πξνζηαηεπκέλεο απνζήθεπζεο εγγξάθσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη αξκνδηφηεηεο 

γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο· 

 ρεηξηζκφ πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ εγγξάθσλ. 

 

3.8.2  
Σα κέηξα ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:  

 

 έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο σο πξνο ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θαη θαηαρψξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ· 

 ζρέδην ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο / αλάθηεζεο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο· 

 ηεθκεξησκέλα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έρεηε ιάβεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

Σκήκα ΙV – Οηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα  

(άξζξν 39 ζηνηρείν γ) ηνπ ΔΣΚ, άξζξν 26 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ κέξνο 2 ηκήκα ΙΙΙ, Παξάξηεκα 2 ζεκείν 3 ησλ 

νδεγηψλ AEO) 

 

Ωο θεξεγγπφηεηα λνείηαη κηα πγηήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ είλαη επαξθήο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ζαο, ιακβαλνκέλσλ 

δεφλησο ππφςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζαο δξαζηεξηφηεηαο ηα ηειεπηαία ηξία έηε. Δάλ έρνπλ παξέιζεη 

ιηγφηεξα απφ ηξία έηε απφ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ζαο, ε νηθνλνκηθή ζαο θεξεγγπφηεηα θξίλεηαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο (βι. εξψηεζε 4.3). Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ αηηνχληα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε 

ΑΔΟ. Σπρφλ γλσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε θεξεγγπφηεηά ζαο ζην άκεζν κέιινλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ 

ζηελ εξψηεζε 4.4. 

 

4.1  
Αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο γηα δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο, πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο πνπ έρνπλ θηλεζεί θαηά ηεο εηαηξείαο ζαο ή ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

 

4.2  
Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ελδέρεηαη λα αθνξνχλ θαη ηπρφλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή πξνβιέςεηο, ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  
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Τπφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, κπνξεί λα απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή γηα κηα επηρείξεζε λα έρεη αξλεηηθή θαζαξή ζέζε, γηα παξάδεηγκα 

φηαλ κηα εηαηξεία ηδξχεηαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία γηα ζθνπνχο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, νπφηε νη ππνρξεψζεηο κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε δάλεην απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ή απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Τπφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ε αξλεηηθή θαζαξή 

ζέζε ελδερνκέλσο δελ απνηειεί έλδεημε φηη ε επηρείξεζε δελ είλαη ηθαλή λα πιεξψζεη ηηο λφκηκεο νθεηιέο ηεο. Δλδέρεηαη νη ηεισλεηαθέο 

αξρέο λα δεηήζνπλ πεξαηηέξσ απνδείμεηο, φπσο δέζκεπζε ηνπ δαλεηζηή, ή εγγχεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ή ηξαπεδηθή επηζηνιή γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απαίηεζεο, ή, εάλ ε εηαηξεία απνηειεί αηνκηθή επηρείξεζε ή πξνζσπηθή εηαηξεία, θαηάινγν πξνζσπηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σεκείσζε: Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νηθνλνκηθήο ζαο θεξεγγπόηεηαο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ελδέρεηαη λα ζαο δεηήζνπλ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ. Καηά ηελ απηνςία, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

ελδέρεηαη λα ειέγμνπλ ην ζύλνιν ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ή ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηώλ εηώλ. Επηπιένλ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ελδέρεηαη λα δεηήζνπλ λα δνπλ ηνπο πην πξόζθαηνπο δηαρεηξηζηηθνύο 

ινγαξηαζκνύο, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πην επηθαηξνπνηεκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 
 

 

Σκήκα V - Πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ  

(Άξζξν 39 ζηνηρείν δ) ηνπ ΔΣΚ, άξζξν 27 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ κέξνο 2 ηκήκα IV) 

 

εκείσζε: 

 

Σν παξφλ ηκήκα αθνξά ηα πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζην πιαίζην ηνπ ΑΔΟ. πκπιεξψλεηαη κφλν 

εθφζνλ ππνβάιεηε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο AEOC.  

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 27 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, εζείο ή ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζαο ζέκαηα 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεζηε ζε έλα απφ ηα αθφινπζα πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο: απνδεδεηγκέλε πξαθηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

εηψλ ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα ή πξφηππν πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηεισλεηαθά ζέκαηα εγθεθξηκέλν απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο. 

Δλαιιαθηηθά, εζείο ή ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζαο ζέκαηα πξέπεη λα έρεηε νινθιεξψζεη επηηπρψο εθπαίδεπζε 

πνπ θαιχπηεη ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζπλάδεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ζαο ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θνξείο πνπ εκθαλίδνληαη ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ.   

 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα είλαη ην άηνκν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1.1.3 ηνπ SAQ 

θαη ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 
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5.1.1.  
Οη πηζαλνί ηξφπνη γηα λα απνδείμεηε ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο 

ζην κέξνο 2 ηκήκα IV ππνηκήκα 2.1 ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ΑΔΟ. 

 

5.1.2.  
Καηά ηε ζχληαμε ησλ επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ, δελ είραλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο γηα ηα πξφηππα πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ηεισλεηαθά ζέκαηα πξνο έγθξηζε απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο.  

 

5.2.1. 
Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ θαιχπηεη ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζπλάδεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ζαο ζε 

ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεκεηψλεηαη φηη ελδερνκέλσο λα κελ πξνζθέξεηαη αλάινγε εθπαίδεπζε ζε φια ηα θξάηε κέιε. Ο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ΔΔ.  

 

 

Σκήκα VI – Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο  

(Άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ ΔΣΚ, άξζξν 28 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ κέξνο 2 ηκήκα 5, Παξάξηεκα 2 ζεκείν 4 ησλ 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ AEO) 

 

εκείσζε: 

 

Σν παξφλ ηκήκα αθνξά ην θξηηήξην αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ΑΔΟ. πκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ ππνβάιεηε 

αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο AEOS. Η απηναμηνιφγεζε γηα ηελ ελ ιφγσ απαίηεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηηνχληα. 

 

Θα πξέπεη λα επηδείμεηε πςειφ επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, εζσηεξηθά αιιά θαη ζην 

πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζαο δξαζηεξηνηήησλ κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηε ζέζε ζαο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

 

Απηφ δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (βι. θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ). 
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πλήζσο, ζην παξφλ ηκήκα αλακέλνπκε επαξθέο επίπεδν θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ νπνία (α) πξνζδηνξίδεηαη κε 

ζαθήλεηα ηφζν ν αξκφδηνο ππάιιεινο φζν θαη ν αλαπιεξσηήο / νη αλαπιεξσηέο ηνπ θαη (β) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαπιεξσηή λα 

αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο ηνπ αξκνδίνπ.  

 

Όιεο νη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δεηνχληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ΑΔΟ. 

 

ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα επηδείμεηε, ηδίσο γηα ηελ εξψηεζε 6.1.2 (α) θαη (β), ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε: 

 ηε ζέζε ζαο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

 ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο ζαο, θαη 

 ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απεηιέο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. 

 

 

 

Τπνηκήκα 6.1 – Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία  

 

6.1.1. χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, πξέπεη λα νξηζηεί ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο, αξκφδηνο γηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία αθνξνχλ κφλν ην θξηηήξην ΑΔΟ. εκεηψλεηαη φηη 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ «αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία», θαζψο απηή δελ εκπίπηεη ζην πιαίζην ηνπ θξηηεξίνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.  

 

6.1.2 (α)  

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ φηη ζα έρεη θαηαξηηζηεί ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ είηε απφ εζάο είηε απφ εηαηξεία 

αζθάιεηαο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηε ηηο ππεξεζίεο ηεο. Η αδπλακία επίδεημεο ηεο ελ ιφγσ εθηίκεζεο θαηά ηελ απηνςία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απηφκαηε ζχζηαζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. 

Η εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηέο ζαο. 

ηφρνο ηεο είλαη ν εληνπηζκφο θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην ηκήκα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία ζαο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

απεηιψλ. Θα πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν ζαο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα: 

 

 θπζηθέο απεηιέο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα εκπνξεχκαηα·  
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 δεκνζηνλνκηθέο απεηιέο· 

 ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ζηελ εθνδηαζηηθή ζαο αιπζίδα. 

 

Η εθηίκεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα παξαθάησ: 

 ηα εκπνξεχκαηά ζαο·  

 εηδηθή δηαρείξηζε γηα αεξνκεηαθεξφκελν θνξηίν / αεξνπνξηθή απνζηνιή εάλ ηζρχεη (πξφζβαζε, ρεηξηζκφο, απνζήθεπζε, 

θ.ιπ.)· 

 ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θηίξηα απνζήθεπζεο, θαηαζθεπήο θ.ιπ.· 

 ην κφληκν θαη ην έθηαθην πξνζσπηθφ, ηνπο ππεξγνιάβνπο· 

 ηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο, θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ· 

 ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ηα έγγξαθα· 

 πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί πξφζθαηα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο. 

 

Θα πξέπεη επίζεο λα θαηαδείμεηε πφζν ζπρλά αλαζεσξείηε θαη επηθαηξνπνηείηε ηα έγγξαθα, ελψ ζηηο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ θαη ε ζπρλφηεηα ησλ κειινληηθψλ αλαζεσξήζεσλ. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα 

δεηήζνπλ επίζεο ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ πψο θαη πφηε θνηλνπνηείηε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηζθέπηεο. 

 

6.1.2 (β) 
Αδπλακία επίδεημεο ζρεδίνπ αζθάιεηαο ή εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη απεηιψλ θαηά ηελ απηνςία ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζε πξφσξε δηαθνπή ηεο απηνςίαο ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο. 

Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηε πξφγξακκα αλαζεψξεζεο ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο, ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη γξαπηψο νη ηξνπνπνηήζεηο ζαο 

θαη ζα θέξνπλ εκεξνκελία θαη ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ. 

 

6.1.3  
Θα πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ηνπιάρηζηνλ ηνπο πέληε κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο πνπ έρεηε εληνπίζεη. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ φηη 

έρεηε ήδε ζπκπεξηιάβεη ηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ θαη έρεηε πξνβεί ζε αμηνιφγεζή ηνπο σο πξνο ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ, ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηέο ηνπο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο. Παξαδείγκαηα: 

 ιαζξεκπφξην παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ 

 λφζεπζε πξντφλησλ 

 παξαπνίεζε εκπνξεπκάησλ γηα εμαγσγή 

 κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θ.ιπ. 
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6.1.4  

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο. Θα πξέπεη λα νξίζεηε αξκφδην ππάιιειν θαη ηα θαζήθνληά ηνπ. Θα πξέπεη λα νξηζηεί θαηάιιειν άηνκν εληφο ηεο εηαηξείαο 

κε γεληθή επζχλε γηα φια ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη κε ηελ αλαγθαία εμνπζηνδφηεζε λα εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο εθφζνλ 

ρξεηάδεηαη. Δάλ δελ ηζρχεη απηφ, ππνδείμηε ηα δηάθνξα ηκήκαηα πνπ εκπιέθνληαη, θαζψο θαη ην γεληθφ ηνπο ζπληνληζκφ θαη δηαρείξηζε.  

Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο αζθάιεηαο, ν αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε ζχκβαζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη 

ην επίπεδν θαη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ παξέρεηαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ΑΔΟ, φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ παξφληνο 

ηκήκαηνο.  

Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη εμεγήζεηο θαη λα αθνινπζεί επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε φισλ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. Απηφ ην άηνκν είλαη ζπλήζσο ππεχζπλν γηα ηε ζχληαμε ησλ 

εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εξσηήζεηο 6.1.2 (α) θαη (β).  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο ζα είλαη επαξθείο, νχησο ψζηε ν ππάιιεινο πνπ ζα θιεζεί λα αλαπιεξψζεη ηνλ 

αξκφδην ππάιιειν λα κπνξεί λα επσκηζηεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζην απαηηνχκελν θαζήθνλ. 

 

6.1.5  

Μνινλφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο είλαη πηζαλφ λα αθνξνχλ ηηο αλάγθεο επηκέξνπο εγθαηαζηάζεσλ, νη δηαδηθαζίεο γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ κέηξσλ κπνξεί λα είλαη ελαξκνληζκέλεο ζε φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα δελ είλαη ελαξκνληζκέλα, ηφηε νη ηεισλεηαθέο αξρέο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα δηελεξγήζνπλ 

πεξηζζφηεξεο απηνςίεο.  

 

6.1.6 (α) & (β) 

Θα πξέπεη λα έρεηε θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ παξαθηλνχλ ην πξνζσπηθφ θαη, εάλ είλαη δπλαηφ, θαη ηνπο επηζθέπηεο λα 

αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα, φπσο κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, θινπή, ρξήζε κε ειεγκέλνπ 

πξνζσπηθνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξφπν αλαθνξάο, ην πξφζσπν πνπ έρεη αλαιάβεη απηφ ην θαζήθνλ θαη πνχ 

βξίζθεηαη ην πξφζσπν απηφ. Δπηπξφζζεηα, νη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ πψο θαη απφ πνηνπο δηεξεπλψληαη ηα πεξηζηαηηθά, 

θαζψο θαη ηα άηνκα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ νη αλαθνξέο. 

Δάλ απαληήζαηε «Όρη», αλαθέξαηε πψο θαη πφηε ζθνπεχεηε λα επηιχζεηε ην δήηεκα.  

Δάλ ε απάληεζε είλαη «Ναη», ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν πνπ θνηλνπνηείηε ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο ζην πξνζσπηθφ θαη 

δηαζθαιίδεηε φηη ην πξνζσπηθφ έρεη ιάβεη γλψζε. Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ησλ νδεγηψλ αζθάιεηαο 

ζηνπο επηζθέπηεο ζαο. 
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Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ εξψηεζε 6.3.2. 

Οη αλαθνξέο ζηηο νδεγίεο γηα ηελ «Αζθάιεηα» δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο νδεγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ιφγνπο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο, θαη απηφ ζα πξέπεη λα δηαζαθελίδεηαη ζε επηζθέπηεο θαη πξνζσπηθφ. 

 

6.1.7 (α) & (β) 

Η ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αθνξά ηελ αζθάιεηα ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη φρη πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο.  

Γηα παξάδεηγκα:  

 απψιεηεο ζηελ απνζήθε 

 παξαβίαζε ησλ ζθξαγίδσλ 

 βιάβεο ζηηο ζπζθεπέο παξεκπφδηζεο ηεο παξαπνίεζεο 

Δάλ έρνπλ αλαθεξζεί ηέηνηα πεξηζηαηηθά, νη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ φηη έρεηε αλαζεσξήζεη θαη ηξνπνπνηήζεη ηηο ηζρχνπζεο 

δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο νχησο ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα. Δπίζεο, ζα δεηεζνχλ απνδείμεηο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν θνηλνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηζθέπηεο ζαο. 

Δάλ θαηφπηλ αλαζεψξεζεο ηξνπνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ηφηε νη ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη 

γξαπηψο σο αλαζεψξεζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαη ην ζηνηρείν / ηα ζηνηρεία πνπ αλαζεσξήζεθε/αλαζεσξήζεθαλ. 

 

6.1.8 (α), (β) &(γ)  

Βεβαησζείηε φηη έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο ηα πξσηφηππα έγγξαθα, θαζψο θαη ηελ έθζεζε εθηίκεζεο, εάλ ππάξρεη, θαζψο ζα ζαο δεηεζνχλ 

απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε. Σν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαηά 

ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Γηα παξάδεηγκα: 

 εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν (πηζηνπνηεηηθφ θαη έθζεζε εθηίκεζεο) 

 γλσζηφο απνζηνιέαο (πηζηνπνηεηηθφ θαη έθζεζε εθηίκεζεο) 

 TAPA (Technology Asset Protection Association – πηζηνπνηεηηθφ θαη έθζεζε εθηίκεζεο) 

 ISO (πηζηνπνηεηηθφ θαη εγρεηξίδην πνηφηεηαο) 

 ISPS 

 

6.1.9 

ηελ απάληεζή ζαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε γηα παξάδεηγκα ιεπηνκέξεηεο γηα επηθίλδπλα ρεκηθά, εκπνξεχκαηα πςειήο αμίαο ή πξντφληα 

εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο θαη λα δειψζεηε αλ πξαγκαηνπνηείηε εηζαγσγέο/εμαγσγέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζε ηαθηηθή ή 

κε ηαθηηθή βάζε.  
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Γηα παξάδεηγκα: 

 εηδηθέο ζπζθεπαζίεο 

 εηδηθέο απαηηήζεηο απνζήθεπζεο 

Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ εξψηεζε 6.5.1 (δηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο). 

 

6.1.10 (α) & (β) 
ηελ απάληεζή ζαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο / ησλ εηαηξεηψλ θαη λα αλαθέξεηε πφζα 

ρξφληα ζαο παξέρεη/-νπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο/ηνπο σο εηαηξεία/-εο αζθάιεηαο, θαζψο θαη αλ ζαο παξέρεη/παξέρνπλ  άιινπ είδνπο ππεξεζίεο.  

Δάλ ε εηαηξεία έρεη θαηαξηίζεη εθηίκεζε απεηιψλ, ζηελ απάληεζή ζαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη αλ νη θίλδπλνη πνπ εληνπίζηεθαλ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πνπ θαιχπηεη ε εξψηεζε 6.1.2 (α).  

ηα έγγξαθα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εκεξνκελία/εκεξνκελίεο θαηάξηηζεο ηεο εθηίκεζεο θαη πινπνίεζεο ηπρφλ ζπζηάζεσλ. Σν 

έγγξαθν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαηά ηελ απηνςία. 

 

6.1.11  
ηελ απάληεζή ζαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ πειαηψλ/αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο, π.ρ. εηδηθή ζπζθεπαζία ή απαηηήζεηο απνζήθεπζεο. 

Δάλ δηαζέηεηε κεγάιν εχξνο πξντφλησλ θαη απαηηήζεσλ, πξνο ην παξφλ αξθεί κηα πεξίιεςε. Καηά ηελ απηνςία ζα δηελεξγεζεί πην 

ιεπηνκεξήο εμέηαζε. 

 

Τπνηκήκα 6.2 – Αζθάιεηα θηηξίσλ  

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη ηα θηίξηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ άδεηα AEOS παξέρνπλ πξνζηαζία απφ παξάλνκεο δηεηζδχζεηο 

θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ απνηξέπνπλ ηελ παξάλνκε είζνδν. 

 

6.2.1 (α), (β) & (γ) 

Η ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαιχπηεη ηελ νξαηή εμσηεξηθή πεξίκεηξν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ζαο, φπσο θξάθηεο θαη πχιεο. Οη ηεισλεηαθέο 

αξρέο αλακέλνπλ φηη φια ηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά παξάζπξα, πχιεο θαη θξάθηεο αζθαιίδνληαη, γηα παξάδεηγκα κε κεραληζκνχο 

θιεηδψκαηνο, θαη κε ελαιιαθηηθά κέηξα ειέγρνπ ή παξαθνινχζεζεο ηεο πξφζβαζεο, φπσο εζσηεξηθά/εμσηεξηθά αληηδηαξξεθηηθά 

ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ ή ζπζηήκαηα ηειεφξαζεο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο (CCTV). 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ (α) έσο (γ) ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο, ηε ζπρλφηεηα 

ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ ζηα θηίξηα θαη ηνπο θξάθηεο θαη ηνλ ηξφπν αλαθνξάο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 
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αζθάιεηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην έγγξαθν πνπ απαηηείηαη γηα ηηο εξσηήζεηο 6.1.2. (α) ή (β). Παξαπέκςηε εδψ ζηελ 

θαηάιιειε παξάγξαθν, ελφηεηα ή ζειίδα (αλαζεψξεζε/εκεξνκελία) ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ.  

 

6.2.2 (α) & (β) 

Θα πξέπεη λα θαηαξηίζεηε θαηάινγν κε φια ηα ζεκεία πξφζβαζεο, θαηά πξνηίκεζε κε παξαπνκπέο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο, φπνπ ζα 

πεξηιακβάλεηε εμφδνπο θηλδχλνπ κε πξφζβαζε ζε ζθάιεο, δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ πξνζβάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα (εθ)θφξησζε θαη 

ησλ πξνζβάζεσλ γεληθήο ρξήζεο, ζεκεία εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ρψξνπο αλάπαπζεο ησλ νδεγψλ, θαζψο επίζεο θαη ην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ην γξαθείν ηεο ππεξεζίαο αζθάιεηαο/θπιάθην. 

Θα πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν πνπ παξαθνινπζείηε ηα παξαπάλσ ζεκεία θαη λα αλαθέξεηε, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηε, ηνλ ηχπν ηνπ 

ζπζηήκαηνο CCTV (π.ρ. ζηαηηθή θάκεξα ή θάκεξα κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο, θιίζεο θαη εζηίαζεο), ηνλ ηξφπν ειέγρνπ, θαζψο θαη αλ 

ε εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή εθ ησλ πζηέξσλ. 

Δθηφο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειέγρνπο πξφζβαζεο, ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάςεηε ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο πξφζβαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, ησλ ειέγρσλ εζσηεξηθήο πξφζβαζεο ζε θνηλέο εγθαηαζηάζεηο. 

Γειψζηε εάλ νη εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε (π.ρ. κε βάξδηεο) ή θαλνληθέο ψξεο γξαθείνπ. 

 

6.2.3 
Δάλ ππάξρνπλ, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε εθεδξηθέο γελλήηξηεο ή ζπζθεπέο πνπ εμαζθαιίδνπλ δηαξθή θσηηζκφ ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ξεχκαηνο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζπληήξεζήο ηνπο. 

 

6.2.4  
Πψο γίλεηαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ θιεηδηψλ θαη πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη γηα ηελ απνθπγή παξάλνκεο ρξήζεο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ απσιεηψλ. 

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ζα έρεη πξφζβαζε ζε θιεηδηά γηα θιεηδσκέλα 

θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο, αίζνπζεο, ρψξνπο αζθάιεηαο, θνξηακνχο αξρεηνζέηεζεο, ρξεκαηνθηβψηηα, νρήκαηα θαη κεραλήκαηα. Οη 

δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ: 

  ην εηδηθά θαζνξηζκέλν ζεκείν θχιαμεο ησλ θιεηδηψλ· 

  ην αξκφδην άηνκν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θιεηδηψλ· 

  ηε κέζνδν θαηαρψξηζεο ζρεηηθά κε ην πφηε παξειήθζεζαλ ηα θιεηδηά, απφ πνηνλ, γηαηί θαη πφηε επηζηξάθεθαλ· 

  ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ απψιεηαο, κε επηζηξνθήο ησλ θιεηδηψλ. 

 

Αλαθέξαηε κε ιεπηνκέξεηεο ηηο δηαδηθαζίεο θιεηδψκαηνο θαη, εθφζνλ ππάξρεη, ην άηνκν πνπ δηαζέηεη ην θιεηδί παζπαξηνχ θαη είλαη 

αξκφδην γηα ην θιείδσκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ην βξάδπ θαη ην άλνηγκά ηνπο ην πξσί. 
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Αλαθέξαηε κε ιεπηνκέξεηεο άιινπο κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε «αζχξκαηα θιεηδηά» (π.ρ. γηα ηνλ ηειερεηξηζκφ ηεο 

κπάξαο ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ) θαη θαηάινγν κε ηα νλφκαηα ησλ αηφκσλ ζηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί. 

 

6.2.5 (α), (β), (γ) & (δ) 

Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 ηνλ ηξφπν ειέγρνπ/θαηαγξαθήο ησλ επηζθεπηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο κε ηα ηδησηηθά ηνπο νρήκαηα· 

 ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εηζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο· 

 εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ην πξνζσπηθφ, νη νπνίνη δε βξίζθνληαη θνληά ζε 

ρψξνπο αζθάιεηαο, φπσο απνβάζξεο θφξησζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν θινπήο, παξεκπφδηζεο ή παξεκβνιήο· 

 ειέγρνπο φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ζηάζκεπζεο. 

 

(α) Αλαθέξαηε εάλ ηα νρήκαηα ησλ επηζθεπηψλ ζηαζκεχνπλ ζε μερσξηζηφ ρψξν απφ φ,ηη ηα νρήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Θα πξέπεη λα 

αλαθέξεηε ιεπηνκέξεηεο γηα νπνηνδήπνηε άιιν φρεκα έρεη πξνζσξηλή πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο, φπσο ηαμί ή ιεσθνξείν 

κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ.  

(β) Θα πξέπεη λα βεβαησζείηε φηη ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ε εμνπζηνδφηεζε αλαζεσξείηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ζπρλά 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αιιαγέο ζηα νρήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλαθέξαηε κε ιεπηνκέξεηεο αλ ρνξεγείηε άδεηα γηα ηνλ 

ρψξν ζηάζκεπζεο ζην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηνλ κεραληζκφ γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο, γηα παξάδεηγκα κπάξα 

πνπ ιεηηνπξγεί κε καγλεηηθή θάξηα. 

(γ) Πεξηγξάςηε ηηο κεζφδνπο ή δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ νρεκάησλ, φπσο αλ θαηά ηηο ψξεο αηρκήο ππάξρεη 

άηνκν ζηηο κπάξεο γηα λα απνθεχγνληαη νη νπξέο ζηελ είζνδν θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο φισλ ησλ νρεκάησλ. 

(δ) Πεξηγξάςηε ηνπο γξαπηνχο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη ηνλ ηξφπν θνηλνπνίεζήο ηνπο ζην 

πξνζσπηθφ. Δπηβεβαηψζηε αλ νη ελ ιφγσ θαλνληζκνί πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθηίκεζε αζθάιεηαο. 

 

 

Τπνηκήκα 6.3 – Πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο  

 

Γηα ηελ απνθπγή παξαβίαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ν αηηψλ ζα 

πξέπεη λα εθαξκφζεη θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ρσξίο άδεηα ζε γξαθεία, ρψξνπο παξάδνζεο/παξαιαβήο 

εκπνξεπκάησλ, απνβάζξεο θφξησζεο, ρψξνπο θνξηίσλ θαη άιινπο ζρεηηθνχο ρψξνπο.  
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6.3.1 (α) & (β) 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία επηζεκαίλνληαο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, εάλ αθνινπζνχληαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο ζε νξηζκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο. ε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε, ζα ήηαλ ελδερνκέλσο ζθφπηκν 

λα πεξηγξάςεηε ή λα δψζεηε κηα γεληθή εηθφλα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ηηο δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη πνηνο έρεη πξφζβαζε 

ζε πνηνπο ρψξνπο, θηίξηα θαη δσκάηηα θαζψο θαη ην πψο ειέγρεηαη ε πξφζβαζε απηή, π.ρ. κέζσ πιεθηξνινγίνπ κε θσδηθφ πξφζβαζεο ή 

καγλεηηθψλ θαξηψλ. Γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ ηεο 

απάληεζεο 6.1.2 (α).  

Σα ζπζηήκαηά ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ πξνζπάζεηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο. 

Πεξηγξάςηε ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ απφ ηνπο επηζθέπηεο, π.ρ. 

ηαπηφηεηεο. 

  

6.3.2 (α) & (β) 

ηελ απάληεζή ζαο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηε ηηο ιεπηνκέξεηεο κε αλαθνξέο ζηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηηο απαληήζεηο 6.1.2 (α) θαη (β). Θα πξέπεη λα αλαθέξεηε ιεπηνκέξεηεο ηπρφλ ζπλεξγαζίαο κε άιινπο νξγαληζκνχο αζθάιεηαο/επηβνιήο 

λφκνπ πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ.  

πκβνπιεπηείηε επίζεο ηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο 6.1.6 θαη ηηο αληίζηνηρεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

 

6.3.3  
Θα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν έλα ζρέδην εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. Μνινλφηη απηφ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ, νπνηαδήπνηε 

απεηθφληζε ζα ηηο βνεζήζεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηνλ έιεγρν θαη ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο απηνςίαο.  

Σν ζρέδην ζα κπνξνχζε λα είλαη ή λα πεξηιακβάλεη δνξπθνξηθή/δηαδηθηπαθή εηθφλα ηεο εγθαηάζηαζεο, εθφζνλ ππάξρεη. 

Όιεο νη απεηθνλίζεηο ή ηα ζρέδηα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο θαη λα έρνπλ εηδηθή 

ηαπηνπνίεζε ψζηε λα απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ γηα ηελ αίηεζε ΑΔΟ.  

 

6.3.4  
Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ άιιεο εηαηξείεο πνπ απιψο κηζζψλνπλ ρψξν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο ρσξίο λα 

δηαηεξνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα καδί ζαο. Οη έλνηθνη ελδερνκέλσο λα εγείξνπλ ηδηαίηεξα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα 

πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηπρφλ ξπζκίζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ γηα παξάδεηγκα μερσξηζηή είζνδν θαη ζπγθεθξηκέλε 

επηθάλεηα ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο. 

  

Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ εξψηεζε 6.12. 
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Τπνηκήκα 6.4 – Μνλάδεο θνξηίνπ 

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κέηξα 

δηαρείξηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ ή αληηθαηάζηαζεο, 

ηεο θαθήο δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ θαη ηεο παξαβίαζεο κνλάδσλ θνξηίνπ 

 

ηηο κνλάδεο θνξηίνπ ζπγθαηαιέγνληαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα, βπηία, θνξηεγά, νρήκαηα, αγσγνί θ.ιπ. πνπ κεηαθέξνπλ ηα εκπνξεχκαηά 

ζαο. Θα πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ δηαδηθαζίεο πνπ ζα ειέγρνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ πξηλ απφ ηε θφξησζε. Καηά ηελ 

απηνςία, πξέπεη λα ζέζεηε ζηε δηάζεζή καο ζηνηρεία γηα ηνπο ηδηνθηήηεο/πξνκεζεπηέο ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ. 

 

6.4.1  

Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ή ηεο 

δηαηήξεζήο ηνπο ζε αζθαιή, θιεηδσκέλν ρψξν ή ηεο επηζεψξεζήο ηνπο πξηλ απφ ηε ρξήζε. Πξφζβαζε ζηηο κνλάδεο θνξηίνπ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ κφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 ηνλ ηξφπν πνπ ειέγρεηαη ε πξφζβαζε ζηε δψλε ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ (π.ρ. πξνζσπηθφ, εμσηεξηθνί νδεγνί θνξηεγψλ, θ.ιπ.)· 

 δηαβεβαίσζε φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα έρνπλ πξφζβαζε· 

 ηνλ ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεηαη ν ζπλερήο έιεγρνο ζηηο κνλάδεο, γηα παξάδεηγκα θαζνξηζκέλν αξκφδην πξνζσπηθφ θαη 

αλαπιεξσηέο. 

 

6.4.2   

Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 ηνλ θαζνξηζκφ αξκφδηνπ αηφκνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηπρφλ πεξηζηαηηθά· 

 ηνλ ηξφπν αλαθνξάο θαη θαηαρψξηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ· 

 ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβείηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνβνιήο αλαθνξάο ζε ππεξεζία επηβνιήο λφκνπ / 

ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο· 

 αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ· 

 γλσζηνπνίεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην πξνζσπηθφ. 

Καηά ηελ απηνςία, ελδέρεηαη λα ζαο δεηεζνχλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο απνδεηθηηθά δηελέξγεηαο ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ. 
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6.4.3 (α) & (β) 

Πεξηγξάςηε ην είδνο ησλ ζθξαγίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα πξφηππα πνπ πιεξνχληαη φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ εηδηθψλ 

ζθξαγίδσλ. Αλαθέξαηε ηελ επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ζθξαγίδσλ θαη θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ρνξήγεζεο, ρξήζεο θαη θαηάξγεζεο.  

Πξέπεη λα ηεξείηε αξρείν κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζθξαγίδσλ πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί ή παξαπνηεζεί. 

6.4.4  

Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο θνξηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί επηζεψξεζε επηά ζεκείσλ (πνπ πεξηιακβάλεη 

ηε κνλάδα ειθπζηήξα):  

 κπξνζηηλή πιεπξά  

 αξηζηεξή πιεπξά  

 δεμηά πιεπξά  

 δάπεδν  

 νξνθή/ζηέγε  

 εζσηεξηθέο/εμσηεξηθέο ζχξεο  

 εμσηεξηθή/θάησ πιεπξά.  

 

6.4.5 (α)-(δ)  

Η ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθά θαη φρη κφλν ζε πεξηπηψζεηο δεκίαο ή άιισλ πεξηζηαηηθψλ. Δάλ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

εθηεινχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ ή ρσξίο ηελ επίβιεςε πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ζαο, ηφηε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αθεξαηφηεηα 

ηεο κνλάδαο φηαλ επηζηξέθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο. Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 ηηο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ κνλάδσλ θαηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπο· 

 ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη, πφηε θαη απφ πνηνλ· 

 ηνλ ηξφπν πνπ ζα ελεκεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ γηα ηηο δηαδηθαζίεο· 

 ηνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο θαη ηε ζπρλφηεηά ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη κνλάδεο ππνβάιινληαη ζε εθ λένπ 

έιεγρν. 

 

Αλαθέξαηε αλ δηελεξγείηε ηαθηηθφ έιεγρν ζε φιεο ηηο κνλάδεο θνξηίνπ πξνηνχ απνδερηείηε ην εηζεξρφκελν θνξηίν θαη πξνηνχ θνξηψζεηε 

εκπνξεχκαηα γηα απνζηνιή, θαη εάλ νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηηο εξσηήζεηο 6.1.2 (α) θαη (β). 
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Τπνηκήκα 6.5 – Γηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο 

 

6.5.1 (α)-(δ) 

Η ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαιχπηεη ηε κεηαθίλεζε ησλ εηζαγφκελσλ ή/θαη ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ησλ εγθαηαζηάζεψλ 

ζαο θαη ησλ ζπλφξσλ, εληφο ηεο ΔΔ θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεψλ ζαο. 

Θα πξέπεη λα θαηαξηίζεηε θαηάινγν κε φια ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ μεθηλνχλ απφ ή θαηαιήγνπλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ζαο θαη 

δηέξρνληαη απφ ηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Τπνδείμαηε ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ, αλαηξέμηε επίζεο ζηελ εξψηεζε 6.12 (Δμσηεξηθέο ππεξεζίεο). 

 

 

 

Τπνηκήκα 6.6 – Δηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα  

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηάιιεια 

κέηξα ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ρσξίο άδεηα ζε γξαθεία, ρψξνπο παξάδνζεο/παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ, απνβάζξεο 

θφξησζεο θαη ρψξνπο θνξηίσλ. 

 

6.6.1 (α) & (β) 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα ζηάδηα απφ ηε ζηηγκή ηεο 

παξαγγειίαο έσο ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Οη θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα θαηαδεηθλχνπλ ηε ξνή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ άιια εκπιεθφκελα κέξε, φπσο πξνκεζεπηέο, ζπζθεπαζηέο, κεηαθνξείο θ.ιπ. 

 

6.6.2  

Όηαλ ηζρχνπλ ξπζκίζεηο γηα κέηξα αζθάιεηαο κε ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο ή/θαη πξνκεζεπηέο εληφο θαη εθηφο ηεο ΔΔ, ην πξνζσπηθφ ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο θαη δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο απηέο. Θα πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ηε 

δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ ππαιιήισλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηε ζπρλφηεηα επαλεθπαίδεπζεο, θαη λα είζηε ζε ζέζε λα 

ηεθκεξηψζεηε ηνπο ηζρπξηζκνχο ζαο θαηά ηελ απηνςία θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο άδεηαο ΑΔΟ. 

 

Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ:  

 θαζνξηζκφ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ νδεγνχ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ άθημε· 

 δηαηήξεζε πξνγξάκκαηνο αλακελφκελσλ αθίμεσλ· 
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 ζρέδην ρεηξηζκνχ απξφζκελσλ αθίμεσλ·  

 θαηαρψξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ κεηαθνξάο θαη ησλ ηεισλεηαθψλ εγγξάθσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα εκπνξεχκαηα·  

 αληηπαξαβνιή ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηα παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη ηα ηεισλεηαθά έγγξαθα·  

 έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ζθξαγίδσλ·  

 θαηαρψξηζε ηεο νινθιήξσζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ· 

 ελεκέξσζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ, φπσο απαηηείηαη, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηελεξγήζνπλ 

ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο· 

 δχγηζε/θαηακέηξεζε θαη αξίζκεζε ησλ εκπνξεπκάησλ κε βάζε ηελ θαηάζηαζε παξαιαβήο / εληνιή αγνξάο· 

 πνηνηηθφ έιεγρν· 

 πξφβιεςε θαηάιιειεο ζήκαλζεο φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ πξηλ απφ ηελ απνζήθεπζή ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη·  

 εληνπηζκφ θαη αλαθνξά αζπκθσληψλ ή αλεπαξθψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν·  

 ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο αγνξψλ θαη ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ.  

 

Απηφ κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα εμαξηάηαη απφ ην εάλ πξαγκαηνπνηείηε εηζαγσγέο/εμαγσγέο κε επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ή εκπνξεχκαηα 

πςειήο αμίαο. Δλδέρεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεχκαηα: 

 παξαιακβάλνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ έθπγαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή· 

 είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζθξαγηζκέλα· 

 δελ παξαβηάδνπλ απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 

 

Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 γλσζηνπνίεζε απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ ζην αξκφδην πξνζσπηθφ γηα ηελ παξαιαβή εηζεξρφκελσλ πξντφλησλ, ψζηε λα γλσξίδεη ηη 

αθξηβψο πξέπεη λα θάλεη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ παξαηππίεο· 

 αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ ζε ηαθηηθή βάζε·  

 δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο/ειέγρνπο επνπηείαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πιεξνί ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο. 

 

6.6.3 (α) & (β)  

Καηά ηελ άθημε ζθξαγηζκέλσλ κνλάδσλ θνξηίνπ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο κεηαρείξηζεο ηεο 

ζθξαγίδαο, ζηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη νπηηθφο έιεγρνο, γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη α) ε ζθξαγίδα είλαη αλέπαθε θαη β) δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία παξαπνίεζεο. Δθφζνλ ν νπηηθφο έιεγρνο θξηζεί ηθαλνπνηεηηθφο, ν εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνβεί ζε 

θπζηθή εμέηαζε ηεο ζθξαγίδαο εθαξκφδνληαο θαηάιιειε πίεζε, γηα λα δηαζθαιίζεη φηη φλησο ε ζθξαγίδα είλαη αλέπαθε. 
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6.6.3 (γ) 

ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία ζαο δηαθηλεί ζπγθεθξηκέλα είδε εκπνξεπκάησλ πνπ απαηηνχλ εηδηθά κέηξα αζθάιεηαο (π.ρ. 

αεξνκεηαθεξφκελν θνξηίν / αεξνπνξηθή απνζηνιή), νη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην πψο ηα εθαξκφδεηε / ειέγρεηε φηη 

εθαξκφδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ είζηε εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ γξαθείν, αλαθέξαηε εάλ θαη πψο ειέγρεηε ηε 

δηαζάθεζε θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κεηαθνξέα γηα κεηαθνξά αζθαινχο αεξνκεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ / αεξνπνξηθήο απνζηνιήο απφ 

γλσζηφ απνζηνιέα.  

 

6.6.5  
Η θαηακέηξεζε, ε δχγηζε θαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ελδέρεηαη λα κελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ γηα νξηζκέλα είδε εκπνξεπκάησλ. 

Θα πξέπεη λα πεξηγξάςεηε ελαιιαθηηθή κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη λα απνδείμεηε ηε ζπκκφξθσζή ζαο 

κε απηήλ.  

 

6.6.6  

Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 πψο θαη κε βάζε πνηα έγγξαθα, πφηε θαη απφ πνηνλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξνχληαη ζηα αξρεία ηεο 

απνζήθεο· 

 έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ βάζεη θαηαζηάζεσλ θφξησζεο θαη εληνιψλ αγνξάο·  

 θαηαρψξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην αξρείν ηεο απνζήθεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ άθημή ηνπο.  

 

6.6.7 (α) & (β) 

Οη αξκνδηφηεηεο παξαγγειίαο ησλ εκπνξεπκάησλ (αγνξά), παξαιαβήο (απνζήθε), θαηαρψξηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ζχζηεκα 

(δηνίθεζε) θαη πιεξσκήο ηνπ ηηκνινγίνπ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Τπνηκήκα 6.7 – Απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνηκήκα θαιχπηεη κφλν ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

 

6.7.1-6.7.5 

 

Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 
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 θαζνξηζκέλν ρψξν απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ν νπνίνο είλαη αζθαιήο, πξνζηαηεπκέλνο θαη γλσζηφο ζην πξνζσπηθφ 

ειέγρνπ· 

 πξφβιεςε φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ζα έρεη πξφζβαζε ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο· 

 ηαθηηθέο απνγξαθέο απνζεκάησλ· 

 έιεγρν εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ, κεηαθνξψλ ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο, κφληκσλ θαη πξνζσξηλψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ· 

 ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε πεξίπησζε παξαηππηψλ, αζπκθσληψλ, απσιεηψλ ή θινπήο· 

 ρεηξηζκφ θαη κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ θαη επηζηξνθή ηνπο ζηελ απνζήθε· 

 εθφζνλ είλαη ζθφπηκν, δηαρσξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ εκπνξεπκάησλ, π.ρ. ελσζηαθψλ, κε ελσζηαθψλ, πςειήο αμίαο, 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, αεξνκεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ / αεξνπνξηθήο απνζηνιήο· 

 δηαηήξεζε θαη έγθαηξε επηθαηξνπνίεζε ησλ αξρείσλ απνζήθεο, ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη επίζεο ε ηνπνζεζία ησλ εκπνξεπκάησλ· 

 εμέηαζε φισλ ησλ πηπρψλ θπζηθήο αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο. 

 

Σα πξφηππα αζθάιεηαο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ, ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα θπκαίλεηαη απφ έλα δσκάηην ζε ζπγθξφηεκα γξαθείσλ έσο πνιιαπιέο εγθαηαζηάζεηο ζε δηάθνξα ΚΜ. 

 

6.7.6 

ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, ππνδείμηε ηελ εηαηξεία/εηαηξείεο πνπ είλαη ππεχζπλε/-εο γηα ηελ απνζήθεπζε. 

 

Τπνηκήκα 6.8 – Παξαγσγή εκπνξεπκάησλ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνηκήκα θαιχπηεη κφλν ηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

Απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο 6.8.1-6.8.4 κφλν εάλ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζή ζαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε παξαγσγή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο θαηαζθεπή απφ πξψηεο χιεο έσο ζπλαξκνιφγεζε έηνηκσλ εμαξηεκάησλ.  

 

6.8.1 (α) & (β) 

ηελ πεξηγξαθή ζαο αλαθέξαηε εάλ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηε δψλε παξαγσγήο είλαη κφληκεο ή πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. 

Αλαθέξαηε ζε πνην ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ζαο βξίζθεηαη ε δψλε παξαγσγήο θαη, εάλ είλαη εθηθηφ, επηζεκάλεηέ ην ζην ζρέδην 

εγθαηαζηάζεσλ. πκβνπιεπηείηε επίζεο ηηο ζεκεηψζεηο γηα ηελ εξψηεζε 6.2.3. 
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6.8.2  

Τπνζηεξίμηε ηελ απάληεζή ζαο κε παξαπνκπέο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ζηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εξψηεζε 6.1.2 (α) θαη (β). Θα πξέπεη λα δηαζέηεηε θαηάιιεια απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ππνγξαθέο θαη εκεξνκελίεο γηα φινπο ηνπο 

ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο. 

 

6.8.3  

Αλαθέξαηε ηπρφλ ηερλνινγηθά βνεζήκαηα γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο (π.ρ. έιεγρνο βάξνπο, ζχζηεκα επηηήξεζεο CCTV 

θ.ιπ.). Πεξηγξάςηε επίζεο ηε δηαδηθαζία αζθάιηζεο ησλ επηκέξνπο ζπζθεπαζηψλ θαη ηνλ ηξφπν ελνπνίεζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ, π.ρ. 

ηνπνζέηεζε ζε παιέηεο. Αλαθέξαηε κε ιεπηνκέξεηεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζείηε απφ ηε ζηηγκή πνπ καζαίλεηε ηα ζηνηρεία ηνπ 

παξαιήπηε (δηεχζπλζε/ρψξα), θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.  

 

6.8.4 

Η πεξηγξαθή ζαο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη παξαπνκπέο ζε ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο θαη ζπκθσλίεο επηπέδνπ ππεξεζηψλ κε ην ηξίην κέξνο. Οη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ζα ζαο δεηήζνπλ λα ηηο επηδείμεηε. 

Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε θαη ην ζεκείν ελνπνίεζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ. 

 

Τπνηκήκα 6.9 – Φφξησζε εκπνξεπκάησλ 

 

6.9.1 (α) & (β) θαη 6.9.2 (α), (β) θαη (γ) 

 

Θα πξέπεη λα θαζνξίζεηε πξνζσπηθφ πνπ ζα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν 

λα θνξησζνχλ ή λα αθεζνχλ πίζσ εκπνξεχκαηα ρσξίο επηηήξεζε. Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:  

  θαζνξηζκφ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ νδεγνχ θαη ηε θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ·  

  πξφβιεςε γηα ζπλερή παξνπζία αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ· 

  ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηε ζε πεξίπησζε πνπ ην αξκφδην πξνζσπηθφ δελ είλαη δηαζέζηκν, π.ρ. θαζνξηζκφο αλαπιεξσηψλ·  

  πξφβιεςε βάζεη ηεο νπνίαο ε δηαδηθαζία θφξησζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν παξνπζία εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ· 

  δχγηζε, θαηακέηξεζε, αξίζκεζε θαη ζήκαλζε ησλ εκπνξεπκάησλ· 

  ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο αζπκθσληψλ/παξαηππηψλ· 

  ηελ πξαθηηθή ζθξάγηζεο θαη θαηαρψξηζεο ζε βηβιία/αξρεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ζθξαγίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηα θαηάιιεια εκπνξεχκαηα, πιεξνχλ ηα θαζνξηζκέλα πξφηππα θαη ζπλάδνπλ κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο· 

  θαηαρψξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ κεηαθνξάο θαη ησλ ηεισλεηαθψλ εγγξάθσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα εκπνξεχκαηα·  

 αληηπαξαβνιή ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηα παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη ηα ηεισλεηαθά έγγξαθα·  
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 θαηαρψξηζε ηεο νινθιήξσζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ· 

 ελεκέξσζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ, φπσο απαηηείηαη, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηελεξγήζνπλ 

ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο· 

 ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ/δηνίθεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ απνζήθε· 

 ην πψο (κε βάζε πνηα έγγξαθα), πφηε θαη πνηνο θαηαρσξίδεη ηα εκπνξεχκαηα ζηα αξρεία απνζήθεο·  

 έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ κε βάζε ηηο θαηαζηάζεηο θφξησζεο θαη ηηο εληνιέο αγνξάο·  

 θαηαρψξηζε ηεο απνκάθξπλζεο εκπνξεπκάησλ απφ ηελ απνζήθε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ· 

 έθδνζε απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαη ελεκέξσζε απφ ηνπο πειάηεο ζαο γηα ηπρφλ παξαηππίεο·  

 απφδεημε εμαγσγήο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

6.9.3  

Απηφ ηζρχεη κφλν εάλ νη πειάηεο ζαο έρνπλ απνδερηεί εηδηθέο απαηηήζεηο, π.ρ. φηη φια ηα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη, 

ζπζθεπάδνληαη θαη επηζεκαίλνληαη θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν βάζεη ησλ απαηηήζεσλ γηα πξνζηαζία απφ αθηίλεο Υ. Δάλ λαη, ην 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο / 

ειέγρνπο επνπηείαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πιεξνί ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξνχληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε.  

 

Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ απάληεζε 6.1.11. 

 

6.9.7  
Τπνζηεξίμηε ηελ απάληεζή ζαο παξαπέκπνληαο ζην θαηάιιειν ρσξίν ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εξψηεζε 6.1.2. (α) θαη (β) 

ηηο παξαηππίεο ζπγθαηαιέγνληαη επηζηξνθέο εκπνξεπκάησλ απφ ηνπο πειάηεο, ζπλεξγαζία κε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο νδεγνχο, βιάβεο 

ζηηο ζπζθεπέο παξεκπφδηζεο ηεο παξαπνίεζεο, θ.ιπ. 

 

Τπνηκήκα 6.10 – Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο 

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ζα πξέπεη λα έρεηε ιάβεη κέηξα 

πνπ επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ηαπηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζαο εηαίξσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη, κέζσ 

εθαξκνγήο θαηάιιεισλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ ή άιισλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζαο, φηη 

νη ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθνχ ηνπο κεξηδίνπ ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 
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Οη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο (εκπνξεπκάησλ ή ππεξεζηψλ) ή πειάηεο.  

 

6.10.1  
Η απάληεζή ζαο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη βάζεη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ λα δνπλ ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ απάληεζε πνπ δψζαηε. ηα έγγξαθα απηά πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη θαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί. Καηά ηελ απηνςία, ζα πξέπεη λα ζέζεηε ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ζηε δηάζεζή ηνπο πξνο έιεγρν. 

 

 

6.10.2 (α) & (β) 

Φέξεηε ηελ θχξηα επζχλε γηα ην ηκήκα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείζηε, γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρφ ζαο θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαρεηξίδεζηε. Ωζηφζν, ε αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ αζθάιεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζαο εηαίξσλ θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιεηε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεηε φηη νη επηρεηξεκαηηθνί ζαο εηαίξνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ΑΔΟ.   

 

Οη απαηηήζεηο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα ηελ απαίηεζε βάζεη ηεο νπνίαο φια ηα εκπνξεχκαηα 

πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη επηζεκαίλνληαη θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, λα ππνβάιινληαη ζε ειέγρνπο κε αθηίλεο Υ θ.ιπ. 

θαη λα πιεξνχλ ηα δηεζλή πξφηππα.  

 

Όηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο απαηηήζεηο, νη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ζαο, γηα λα βεβαησζείηε φηη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο·  

 θνηλνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ ζην πξνζσπηθφ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη πιεξνχληαη θαηά ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ· 

 ξπζκίζεηο γηα ην πξνζσπηθφ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ αλαθνξά παξαηππηψλ/πεξηζηαηηθψλ· 

 δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο/ειέγρνπο επνπηείαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πιεξνί ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο· 

 δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξαβηάζεσλ ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ· 

 αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ ζε ηαθηηθή βάζε. 

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ λα δνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ απάληεζε πνπ δψζαηε. ηα έγγξαθα απηά 

πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη θαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί. Καηά ηελ απηνςία, ζα πξέπεη λα ζέζεηε ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ζηε 

δηάζεζή ηνπο πξνο έιεγρν. 
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6.10.3  

Η απάληεζή ζαο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη βάζεη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ λα δνπλ ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ απάληεζε πνπ δψζαηε. ηα έγγξαθα απηά, πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη θαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί. Καηά ηελ απηνςία, ζα πξέπεη λα ζέζεηε ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ζηε δηάζεζή ηνπο πξνο έιεγρν. 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ λα δνπλ αλαθνξέο ζε παξαβηάζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ, καδί κε θαηάιιειε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο θαη 

πξφζζεηα κέηξα αληηκεηψπηζεο, ζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηηο απαληήζεηο 6.1.2 (α) θαη (β). 

 

Τπνηκήκα 6.11 – Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ 

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία ε) θαη δ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ζα πξέπεη: 

(α) λα δηελεξγείηε, ζην κέηξν πνπ ηνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ειέγρνπο αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ 

πξφθεηηαη λα εξγαζηνχλ ζε επαίζζεηεο απφ άπνςε αζθάιεηαο ζέζεηο θαη λα δηελεξγείηε, πεξηνδηθά θαη εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, έξεπλεο ηζηνξηθνχ ησλ πθηζηάκελσλ ζηηο ελ ιφγσ ζέζεηο ππαιιήισλ· 

(β) λα δηαζθαιίδεηε ηελ ηαθηηθή ζπκκεηνρή ησλ ππεχζπλσλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ηνπ ζε πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζήο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά. 

 

6.11.1 (α), (β) &(γ) 

Η πνιηηηθή γηα ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο κε βάζε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ ζαο. Οη δηαδηθαζίεο ζαο 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 δηελέξγεηα ειέγρσλ ηζηνξηθνχ γηα ηνπο λένπο ππαιιήινπο, αιιά θαη ηνπο παιαηφηεξνπο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ ζε επαίζζεηεο απφ 

άπνςε αζθάιεηαο ζέζεο· 

 αλαδήηεζε θαη παξαιαβή ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ θαηά ηελ πξφζιεςε· 

 εληνπηζκφ ζέζεσλ θξίζηκεο αζθάιεηαο θαη δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ γηα θαηαδίθεο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ εθηηζεί· 

 απαίηεζε γηα ην πξνζσπηθφ λα ελεκεξψλεη ηε δηνίθεζε γηα ηπρφλ αζηπλνκηθέο εγγπήζεηο, εθθξεκείο δίθεο ή/θαη θαηαδίθεο·  

 άξζε ηεο πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη επηζηξνθή ηεο ηαπηφηεηαο πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο φηαλ 

νη ππάιιεινη παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη· 

 αλαθνξά άιιεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Όινη νη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζε θαηάιιειν κεηξψν ειέγρσλ θαη λα θέξνπλ εκεξνκελία θαη κνλνγξαθή. 
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6.11.2 (α) & (β)  

Οη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηνληαη γηα ηηο εξσηήζεηο 6.1.2. (α) θαη (β) Απηέο ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ειέγρνληαη κειινληηθνί ππάιιεινη πξνηνχ πξνζιεθζνχλ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαηφπηζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη νδεγίεο αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο. Όια ηα λέα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα 

πξέπεη λα ππνγξάθνπλ φηη θαηαλννχλ απηά ηα ζέκαηα. Οη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη επίζεο λα θαιχπηνπλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε 

πεξίπησζε ππαιιήισλ πνπ κεηαθέξνληαη ζε επαίζζεηνπο απφ άπνςε αζθάιεηαο ρψξνπο. 

 

6.11.3 (α), (β), (γ) & (δ) 

Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, φπσο πξσηφθνιια 

αζθάιεηαο, εληνπηζκφ παξείζθξεζεο/παξαπνίεζεο, ππνβνιή αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ, θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δηεζλείο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. Μηα κνλάδα ή νκάδα αηφκσλ (εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή) ζα πξέπεη λα είλαη αξκφδηα γηα 

ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζην πξνζσπηθφ. Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη εθφζνλ ζεκεησζνχλ 

αιιαγέο ζηελ εηαηξεία θαη παξάιιεια ζα πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο. 

Θα πξέπεη λα ζπλάπηεηαη κε φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο ζπκθσλία επηπέδνπ ππεξεζηψλ. Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ εξψηεζε 

6.12.1. 

 

6.11.4 (α) & (β) 

Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη απαηηήζεηο αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ. Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ: 

 ζπκβφιαηα κε γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο ζηα νπνία αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη έιεγρνη αζθάιεηαο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πξνζσπηθφ 

πξηλ απφ θαη κεηά ηνλ δηνξηζκφ· 

 ζπλεξγαζία κφλν κε γλσζηά γξαθεία πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο· 

 παξφκνηα πξφηππα αζθάιεηαο γηα ην κφληκν θαη ην πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ (βι. ζεκεηψζεηο γηα ηελ εξψηεζε 6.11.1). 

Καηά ηελ απηνςία, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα φια ηα ζρεηηθά ζπκβφιαηα. 

 

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλακέλνπλ φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ δηελεξγεζεί νη ίδηνη έιεγρνη ηφζν γηα ην κφληκν φζν θαη γηα ην πξνζσξηλφ 

πξνζσπηθφ. Αθνχ ηέηνην πξνζσπηθφ ζπλήζσο παξέρεηαη απφ εμσηεξηθή εηαηξεία επξέζεσο πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ, ε ζπλεξγαζία ζα 

πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ζπκθσλία επηπέδνπ ππεξεζηψλ (βι. επίζεο 6.12), ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ γξαπηέο δηαδηθαζίεο ζηα αξρεία ζαο 

πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη ε εηαηξεία πιεξνί ηα πξφηππα πνπ πξνβιέπνπλ ηέηνηεο ζπκθσλίεο. 
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Τπνηκήκα 6.12 – Δμσηεξηθέο ππεξεζίεο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ζη) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο γηα 

φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, θπιάθσλ, 

θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο, θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

 

6.12.1 (α), (β) & (γ) 

Γηα ηηο εξσηήζεηο (α) θαη (β), θαηά ηελ απηνςία ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεηε φια ηα ζπκβφιαηα θαη ηηο ζπκθσλίεο 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ειέγρνπο ηαπηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ θαη άιια δεηήκαηα κε ηηο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο. 

Καηαξηίζηε θαηάινγν κε φιεο ηηο εηαηξείεο θαη αλαθέξαηε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. 

ηελ εξψηεζε (γ) πεξηγξάςηε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηε ην ζπκβφιαην, ρεηξίδεζηε ηπρφλ παξαηππίεο θαη 

αλαζεσξείηε ηηο δηαδηθαζίεο. Τπνζηεξίμηε ηελ απάληεζή ζαο κε παξαπνκπέο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ζηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη απεηιψλ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε 6.1.2 (α) θαη (β). Θα πξέπεη λα δηαζέηεηε θαηάιιεια απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ππνγξαθέο θαη εκεξνκελίεο 

γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο. 
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Παξάξηεκα 1 

πγθαηάζεζε γηα δεκνζίεπζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ΑΔΟ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φνξνινγίαο θαη Σειωλεηαθήο Έλωζεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πγθαηαηίζεκαη λα δεκνζηεπζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ ζηνλ θαηάινγν ησλ Δγθεθξηκέλσλ 
Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ. 
 
Τπνγξαθή…………………………………….......... 
Ιδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο………………………… 
(Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ Γηεπζπληή/Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο/Ιδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη φπσο παξέρεηαη ε ζπγθαηάζεζε εγγξάθσο απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην 
ζθνπφ απηφ άηνκν) 
Ηκεξνκελία:…………………………………………. 

 
πγθαηάζεζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
εθαξκνγή δηεζλώλ ζπκθωληώλ κε ηξίηεο ρώξεο γηα ζθνπνύο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο ηεο ηδηόηεηαο εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα θαη κέηξωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα 

 

 
 
 
 

πγθαηαηίζεκαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή 
δηεζλψλ ζπκθσληψλ κε ηξίηεο ρψξεο γηα ζθνπνχο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηφηεηαο εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 
κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. 
 
Τπνγξαθή……………………………………………… 
Ιδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο…………………………... 
(Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ Γηεπζπληή/Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο/Ιδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη φπσο παξέρεηαη ε ζπγθαηάζεζε εγγξάθσο απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην 
ζθνπφ απηφ άηνκν) 
Ηκεξνκελία: ……………………………..................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ηε πεξίπησζε πνπ δψζαηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε, παξαθαιείζηε φπσο παξέρεηε θαη ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο (κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο): 
 
Δπσλπκία: ………………………………………………………. 
Οδφο θαη αξηζκφο: ……………………………………………… 
Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο θαη πφιε: ………………………….... 
 
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ιαηηληθνί ραξαθηήξεο φπσο θσδηθνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf 

http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf
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Παξάξηεκα 2 

 

 Πίλαθαο θξηηεξίσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο ζηε δηεζλή 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

    
    Καηαζκεςαζηήρ Εξαγωγέαρ 

Ππάκηοπαρ 

μεηαθοπών 

Διασειπιζη

ήρ 

αποθήκηρ 

Εκηελω

νιζηήρ 

Μεηαθο

πέαρ 
Ειζαγωγέαρ 

                  

0 Γενικέρ πληποθοπίερ               

0.1. 

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

γηα ηνπο Δγθεθξηκέλνπο 

Οηθνλνκηθνύο Φνξείο          

AEOC / AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

0.2. 
πκκεηνρή ηκεκάηωλ ηεο 

εηαηξείαο 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

                  

1 
Πληποθοπίερ για ηην 

εηαιπεία 
              

1.1. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ εηαηξεία 

(ηα ζεκεία 1.1.1. κέρξη 

1.1.11. λα ζπκπιεξωζνύλ 

κόλν εάλ δελ έρνπλ 

απαληεζεί ζηα 

ππνρξεωηηθά ζεκεία ηεο 

αίηεζεο ΑΔΟ) 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.1. 

Όλνκα, δηεύζπλζε 

εγθαηάζηαζεο, εκεξνκελία 

ζύζηαζεο θαη λνκηθό 

θαζεζηώο ηεο αηηνύζαο 

εηαηξείαο 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 
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1.1.2. 

Πιήξε ζηνηρεία ηωλ 

θύξηωλ κεηόρωλ, ηωλ 

κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ή/θαη ηωλ 

δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.3. 

Όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ 

είλαη ππεύζπλν γηα ηα 

ηειωλεηαθά ζέκαηα ηνπ 

αηηνύληνο  

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.4. 

Δκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

θαη ζέζε ζηε δηεζλή 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα  

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.5. 
Πξνζδηνξηζκόο 

εγθαηαζηάζεωλ 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.6. 
πλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.7. 

Πεξηγξαθή εζωηεξηθήο 

νξγαλωηηθήο δηάξζξωζεο 

ηεο εηαηξείαο θαη 

θαζεθόληωλ/αξκνδηνηήηωλ 

θάζε ηκήκαηνο 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.8. 
Ολόκαηα ηωλ αλώηεξωλ 

δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.9. Αξηζκόο ππαιιήιωλ 
AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.10

α  

πγθαηάζεζε γηα 

δεκνζίεπζε ζηνλ δηθηπαθό 

ηόπν TAXUD 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.1.10

β 

πγθαηάζεζε γηα ακνηβαία 

αλαγλώξηζε 
AEOS 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

    Καηαζκεςαζηήρ Εξαγωγέαρ 
Ππάκηοπαρ 

μεηαθοπών 

Διασειπιζη

ήρ 

αποθήκηρ 

Εκηελω

νιζηήρ 

Μεηαθο

πέαρ 
Ειζαγωγέαρ 

1.2. Όγθνο εξγαζηώλ                

1.2.1. 
Δηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

– θέξδνο ή δεκηά 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 
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1.2.2. 
Δγθαηαζηάζεηο 

απνζήθεπζεο                                         

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.2.3. 
Αξηζκόο θαη αμία 

ηειωλεηαθώλ δηαζαθήζεωλ             

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.2.4. Πνζό δαζκώλ                                           
AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

1.2.5. 

Πξνβιεπόκελεο 

δηαξζξωηηθέο αιιαγέο 

ζηελ εηαηξεία ζαο               

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

                  

1.3. 
ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηειωλεηαθά ζέκαηα 
              

1.3.1. 
Δθπξνζώπεζε ζε 

ηειωλεηαθά ζέκαηα                                
  

AEOC / 

AEOS 
    

AEOC / 

AEOS 
  

AEOC / 

AEOS 

1.3.2. 
Γαζκνινγηθή θαηάηαμε 

εκπνξεπκάηωλ                     
AEOC / AEOS* 

AEOC / 

AEOS 
    

AEOC / 

AEOS 
  

AEOC / 

AEOS 

1.3.3. 
Καζνξηζκόο δαζκνινγεηέαο 

αμίαο                        
AEOC / AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 
    

AEOC / 

AEOS 
  

AEOC / 

AEOS 

1.3.4. 
Καηαγωγή ηωλ 

εκπνξεπκάηωλ                                          
AEOC / AEOS* 

AEOC / 

AEOS 
    

AEOC / 

AEOS 
  

AEOC / 

AEOS 

1.3.5. 
Γαζκνί αληηληάκπηλγθ ή 

αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί             
AEOC / AEOS*       

AEOC / 

AEOS 
  

AEOC / 

AEOS 

                  

2 Ιζηοπικό ζςμμόπθωζηρ                

2.1. 

Γηαπίζηωζε παξάβαζεο 

ηειωλεηαθώλ θαη 

θνξνινγηθώλ θαλόλωλ                        

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

2.2. 

Αηηήζεηο γηα άιιεο 

ηειωλεηαθέο άδεηεο θαη 

πηζηνπνηεηηθά     

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

                  

3 
Το λογιζηικό ζύζηημα και 

ηο ζύζηημα εθοδιαζηικήρ 
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ηος αιηούνηορ 

3.1. Γηαδξνκή ειέγρνπ                

3.1.1. 
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δηαδξνκήο ειέγρνπ                       

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

                  

3.2. 
Λνγηζηηθό ζύζηεκα θαη 

ζύζηεκα εθνδηαζηηθήο  
              

3.2.1. ύζηεκα πιεξνθνξηθήο                                             
AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.2.2. 

Γηάθξηζε κεηαμύ 

ελωζηαθώλ θαη κε 

ελωζηαθώλ εκπνξεπκάηωλ   

AEOC  AEOC  AEOC  AEOC  AEOC  AEOC  AEOC  

3.2.3. 

Πεξηνρή πινπνίεζεο 

ειεθηξνληθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ                         

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

                  

    Καηαζκεςαζηήρ Εξαγωγέαρ 
Ππάκηοπαρ 

μεηαθοπών 

Διασειπιζη

ήρ 

αποθήκηρ 

Εκηελω

νιζηήρ 

Μεηαθο

πέαρ 
Ειζαγωγέαρ 

3.3. 
ύζηεκα εζωηεξηθνύ 

ειέγρνπ  
              

3.3.1. 
Γηαδηθαζίεο εζωηεξηθνύ 

ειέγρνπ                             

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.3.2. 
Έιεγρνο δηαδηθαζηώλ 

εζωηεξηθνύ ειέγρνπ                    

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.3.3. 
Έιεγρνο ειεθηξνληθώλ 

αξρείωλ                              

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.4. Ρνή εκπνξεπκάηωλ                

3.4.1. Γηαδηθαζία θαηαγξαθήο                                    
AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 
  

AEOC / 

AEOS 
    

AEOC / 

AEOS 

3.4.2. 
Έιεγρνο επηπέδωλ 

απνζεκάηωλ                                   

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 
  

AEOC / 

AEOS 
    

AEOC / 

AEOS 
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3.5. Σειωλεηαθέο δηαδηθαζίεο                

3.5.1. 
Δπαιήζεπζε ηειωλεηαθώλ 

δηαζαθήζεωλ                    
AEOC / AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS* 

3.5.2. Κνηλνπνίεζε παξαηππηώλ                          
AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.5.3. 
Καζεζηώηα εκπνξηθώλ 

αδεηώλ                                 
AEOC / AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS* 

3.5.4. 

Δκπνξεχκαηα πνπ απαηηνχλ 
άδεηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 

νη νπνίεο ζπλδένληαη κε 
απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο 

AEOC / AEOS 
AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS AEOC / 

AEOS 

3.5.5 
Δκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη 

ζηνλ θαλνληζκφ δηπιήο ρξήζεο 
AEOC / AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 
AEOC / 

AEOS 

         

3.6. 

Γηαδηθαζίεο εθεδξηθώλ 

αληηγξάθωλ, αλάθηεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο αλάγθεο 

θαη αξρεηνζέηεζεο  

              

3.6.1. 
Δθεδξηθά αληίγξαθα θαη 

αξρεηνζέηεζε δεδνκέλωλ                           

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.6.2. 
Χξνληθό δηάζηεκα 

δηαηήξεζεο αξρείωλ                                  

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.6.3. 
ρέδην αληηκεηώπηζεο 

έθηαθηωλ θαηαζηάζεωλ                                        

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

                  

3.7. 
Πξνζηαζία ειεθηξνληθώλ 

ζπζηεκάηωλ 
              

3.7.1. 

Πξνζηαζία από κε 

εμνπζηνδνηεκέλε 

παξείζθξεζε                  

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 
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3.7.2. 
Χνξήγεζε δηθαηωκάηωλ 

πξόζβαζεο                         

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.7.3. Κεληξηθόο εμππεξεηεηήο                                             
AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

                  

3.8. Αζθάιεηα ηεθκεξίωζεο                

3.8.1. 

Πξνζηαζία εγγξάθωλ από 

κε εμνπζηνδνηεκέλε 

πξόζβαζε        

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.8.2. 

Πεξηπηώζεηο κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο 

πξόζβαζεο                            

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.8.3. 

Πξόζβαζε γηα 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

ππαιιήιωλ            

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

3.8.4. 

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηξίηα 

κέξε        

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

    Καηαζκεςαζηήρ Εξαγωγέαρ 
Ππάκηοπαρ 

μεηαθοπών 

Διασειπιζη

ήρ 

αποθήκηρ 

Εκηελω

νιζηήρ 

Μεηαθο

πέαρ 
Ειζαγωγέαρ 

4 Οικονομική θεπεγγςόηηηα               

4.1. 
Γηαδηθαζίεο 

αθεξεγγπόηεηαο 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

4.2. Οηθνλνκηθή επηθάλεηα 
AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

4.3. Νενζύζηαηε επηρείξεζε 
AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

4.4. 
Οηθνλνκηθή θεξεγγπόηεηα 

ζην άκεζν κέιινλ 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 
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5 

Ππακηικά κπιηήπια 

επάπκειαρ ή 

επαγγελμαηικών πποζόνηων 

       

5.1. 
Πξαθηηθά θξηηήξηα 

επάξθεηαο 
       

5.1.1. 

Απνδεδεηγκέλε πξαθηηθή 

εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 

ηξηώλ εηώλ ζε ηειωλεηαθά 

ζέκαηα 

AEOC 

 

 

AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC 

5.1.2. 

Πξόηππν πνηόηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηειωλεηαθά 

ζέκαηα εγθεθξηκέλν από 

επξωπαϊθό νξγαληζκό 

ηππνπνίεζεο 

AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC 

5.2. Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα        

5.2.1. 

Οινθιήξωζε επηηπρνύο 

εθπαίδεπζεο ε νπνία 

θαιύπηεη ηελ ηειωλεηαθή 

λνκνζεζία, ζπλάδεη θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκό 

ζπκκεηνρήο ζαο ζε 

ηειωλεηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC AEOC 

         

6 
Απαιηήζειρ αζθάλειαρ και 

πποζηαζίαρ  
              

6.1. 

Γενικέρ πληποθοπίερ για 

ηην αζθάλεια και ηην 

πποζηαζία  

              

6.1.1 

Άηνκν πνπ είλαη αξκφδην γηα 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.2. 
Αμηνιόγεζε θηλδύλωλ θαη 

απεηιώλ                              

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.3. Κίλδπλνη αζθάιεηαο                                          AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.4. Δθαξκνγή κέηξωλ AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 
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αζθάιεηαο                     

6.1.5. 
Δλαξκόληζε κέηξωλ 

αζθάιεηαο                      

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.6. Οδεγίεο αζθάιεηαο                                   AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.7. Πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο                                      AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.8. 

Πηζηνπνίεζε από άιιε 

δεκόζηα ππεξεζία ή αξρή 

γηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.9. 

Ιδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

γηα ηα εκπνξεύκαηα 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.10

. 

Δθηίκεζε ηωλ απεηιώλ από 

ηξίηα κέξε                        

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.1.11 

Δπηβνιή απαηηήζεωλ 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

από ηξίηα κέξε 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

         

6.2. Αζθάιεηα θηηξίωλ                

6.2.1. 

Πξνζηαζία εμωηεξηθήο 

πεξηκέηξνπ ηωλ εηαηξηθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.2.2. Γπλαηόηεηεο πξόζβαζεο                                    AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.2.3. Φωηηζκόο AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.2.4. Πξόζβαζε ζε θιεηδηά                                          AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.2.5. 
ηάζκεπζε ηδηωηηθώλ 

απηνθηλήηωλ                             

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.3. 
Πξόζβαζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο  
              

6.3.1. 
Γηαδηθαζία ειέγρνπ 

πξόζβαζεο                                         

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.3.2. 
Γηαδηθαζία ζε πεξίπηωζε 

εληνπηζκνύ κε 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 
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εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αηόκνπ/νρήκαηνο            

6.3.3. 
ρέδην εγθαηαζηάζεωλ γηα 

θάζε πεξηνρή                                 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.3.4. 

Άιιεο εηαηξείεο πνπ 

ζηεγάδνληαη ζηηο ίδηεο 

εγθαηαζηάζεηο                       

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

                  

                  

    Καηαζκεςαζηήρ Εξαγωγέαρ 
Ππάκηοπαρ 

μεηαθοπών 

Διασειπιζη

ήρ 

αποθήκηρ 

Εκηελω

νιζηήρ 

Μεηαθο

πέαρ 
Ειζαγωγέαρ 

6.4. 

Μνλάδεο θνξηίνπ 

(εκπνξεπκαηνθηβώηηα, 

αθαηξνύκελα ακαμώκαηα, 

θηβώηηα κεηαθνξάο) 

              

6.4.1. 
Καλόλεο πξόζβαζεο ζηηο 

κνλάδεο θνξηίνπ                         

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.4.2. 

Μέηξα δηαζθάιηζεο ηεο 

αθεξαηόηεηαο ηωλ 

εκπνξεπκάηωλ            

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.4.3. Χξήζε ζθξαγίδωλ                                           AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.4.4. 
Μέηξα ειέγρνπ ηωλ 

κνλάδωλ θνξηίνπ                 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.4.5. 

Ιδηνθηήηεο/δηαρεηξηζηήο 

θαη ζπληήξεζε ηωλ 

κνλάδωλ θνξηίνπ          

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

         

6.5. Γηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο               

6.5.1. Μεηαθνξηθά κέζα                                     AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 
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6.6. Δηζεξρόκελα εκπνξεύκαηα                

6.6.1. 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ 

εηζεξρνκέλωλ 

εκπνξεπκάηωλ                

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.2. 

Γηεπζεηήζεηο αζθάιεηαο 

πνπ ηζρύνπλ κε 

πξνκεζεπηέο                    

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.3. 
Έιεγρνη αθεξαηόηεηαο ηωλ 

ζθξαγίδωλ                     

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.4. 
Οκνηόκνξθε ζήκαλζε 

εκπνξεπκάηωλ                                

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.5. 
Καηακέηξεζε θαη δύγηζε 

ηωλ εκπνξεπκάηωλ                          

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.6. 
Γηαδηθαζία παξαιαβήο 

εκπνξεπκάηωλ                      

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.6.7. 
Γηαδηθαζίεο εζωηεξηθνύ 

ειέγρνπ                             

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.7. Απνζήθεπζε εκπνξεπκάηωλ                

6.7.1. 

Σνπνζεζίεο γηα ηελ 

απνζήθεπζε ηωλ 

εκπνξεπκάηωλ                          

AEOS AEOS 

AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 

AEOS* 

6.7.2. 
Καζνξηζκόο ζέζεωλ 

απνζήθεπζεο                        

AEOS AEOS 
AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 
AEOS* 

6.7.3. 
Γηαδηθαζίεο εζωηεξηθνύ 

ειέγρνπ                             

AEOS AEOS 
AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 
AEOS* 

6.7.4. 

Ξερωξηζηή απνζήθεπζε 

δηαθνξεηηθώλ 

εκπνξεπκάηωλ                      

AEOS AEOS 

AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 

AEOS* 

6.7.5. 
Πξνζηαζία από κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε                  

AEOS AEOS 
AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 
AEOS* 

6.7.6. 

Μέηξα ειέγρνπ ζε 

πεξίπηωζε πνπ ε 
απνζήθεπζε αλαηίζεηαη ζε 

ηξίηνπο         

AEOS AEOS 

AEOS* 

AEOS AEOS AEOS 

AEOS* 
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6.8. Παξαγωγή εκπνξεπκάηωλ                

6.8.1. 

Καζνξηζκόο πεξηνρώλ γηα 

ηελ παξαγωγή 

εκπνξεπκάηωλ                         

AEOS             

6.8.2. 

Μέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ 

πξόζβαζε ζηε δώλε 

παξαγωγήο     

AEOS 

            

6.8.3. πζθεπαζία πξνϊόληωλ                                     AEOS AEOS*           

6.8.4. 
πζθεπαζίαο πξνϊόληωλ 

από ηξίηα κέξε                                

AEOS 
AEOS*           

                  

    Καηαζκεςαζηήρ Εξαγωγέαρ 
Ππάκηοπαρ 

μεηαθοπών 

Διασειπιζη

ήρ 

αποθήκηρ 

Εκηελω

νιζηήρ 

Μεηαθο

πέαρ 
Ειζαγωγέαρ 

6.9. Φόξηωζε εκπνξεπκάηωλ                

6.9.1. 
Γηαρείξηζε θόξηωζεο ηωλ 

εκπνξεπκάηωλ                                 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 
  

6.9.2. 
θξάγηζε εμεξρόκελωλ 

εκπνξεπκάηωλ                              

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 
  

6.9.3. 
Απαηηήζεηο αζθάιεηαο 

πειαηώλ                       

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.9.4. 
Δπηηήξεζε θόξηωζεο 

εκπνξεπκάηωλ                        

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.9.5. 
Καηακέηξεζε θαη δύγηζε 

ηωλ εκπνξεπκάηωλ                         

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.9.6. 
Γηαδηθαζία θόξηωζεο 

εκπνξεπκάηωλ                      

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.9.7. Μεραληζκνί ειέγρνπ                                      AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.10. 

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα 

επηρεηξεκαηηθνύο 

εηαίξνπο 
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6.10.1

. 

Δπαιήζεπζε ηαπηόηεηαο 

επηρεηξεκαηηθώλ εηαίξωλ                      

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.10.2

. 

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα 

επηρεηξεκαηηθνύο 

εηαίξνπο  

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.10.3

. 

Παξαβάζεηο ζπκθωληώλ 

αζθάιεηαο                        

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.11. Αζθάιεηα πξνζωπηθνύ               

6.11.1 

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζωπηθνύ 

AEOS 

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.11.2 
Έιεγρνο αζθάιεηαο ζε 

ππαιιήινπο                           

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.11.3 
Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο                           

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

6.11.4 
Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα 

έθηαθηνπο ππαιιήινπο   

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

                  

6.12. Δμωηεξηθέο ππεξεζίεο               

6.12.1 
Χξήζε εμωηεξηθώλ 

ππεξεζηώλ                               

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

         
* Καηά πεξίπηωζε 
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Απεηιέο, θίλδπλνη θαη πηζαλέο ιχζεηο 

 
Σν παξφλ έγγξαθν παξαζέηεη θαηάινγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ΑΔΟ, ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο γηα ην πψο κπνξνχλ λα ηεζνχλ ππφ έιεγρν νη θίλδπλνη απηνί. Οη πηζαλέο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα 

έλαλ δείθηε κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκέα θηλδχλνπ πνπ έρεη εληνπηζηεί. Ο πξνηεηλφκελνο θαηάινγνο δελ είλαη 

νχηε πιήξεο νχηε νξηζηηθφο, θαη νη πηζαλέο ιχζεηο ελδερνκέλσο λα δηαθέξνπλ απφ ηε κία πεξίπησζε ζηελ άιιε. Θα επεξεάδνληαη θαη ζα είλαη 

αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηνπ θνξέα, ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ, ην είδνο ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη ην επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπ θνξέα. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κφιηο μεθηλά ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη 

απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε κηαο γεληθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζπλάθεηάο ηνπο κε ηελ άδεηα ΑΔΟ. Σν 

έγγξαθν «απεηιέο, θίλδπλνη θαη πηζαλέο ιχζεηο» απεπζχλεηαη ηφζν ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζηφρν λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμέηαζε πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα ΑΔΟ, αληηζηνηρίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζην SAQ θαη ηνπο ηνκείο θηλδχλνπ πνπ εληνπίζηεθαλ κε ηηο πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ θάιπςή ηνπο.  

 

 

1. Ιζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο (Σκήκα 2 ηνπ SAQ) 

Κξηηήξην: Καηάιιειν ηζηνξηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηεισλεηαθέο απαηηήζεηο (άξζξν 39 ζηνηρείν α) ηνπ ΔΣΚ θαη άξζξν 24 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ) 

 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

πκκφξθσζε 

πξνο ηηο 

ηεισλεηαθέο 

απαηηήζεηο 

Με ζπκκφξθσζε φζνλ αθνξά: 

- ηε δηεθπεξαίσζε ηεισλεηαθψλ 

δηαζαθήζεσλ, φπσο 

ιαλζαζκέλε θαηάηαμε, 

απνηίκεζε αμίαο, θαηαγσγή·  

- ηε ρξήζε ηεισλεηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ· 

- ηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο·   

- ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ζε 

ζρέζε κε απαγνξεχζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο, εκπνξηθή 

πνιηηηθή ελεξγεηηθήο ζπκκφξθσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππφ ηελ έλλνηα 

φηη ν θνξέαο έρεη δηθνχο ηνπ εζσηεξηθνχο θαλφλεο· 

χπαξμε ζπκκφξθσζεο θαη εθαξκνγή ηεο·  

πξνηηκψληαη νη γξαπηέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο πξνο ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζνλ 

αθνξά ηηο επζχλεο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα, ηελ 

πιεξφηεηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηελ 

απνθάιπςε παξαηππηψλ/ζθαικάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππφλνηαο 

εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο·  

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη αλαθνξάο ζθαικάησλ, θαη επαλεμέηαζεο θαη 

βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ· 

ην αξκφδην/ππεχζπλν άηνκν ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε 
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πνιηηηθή·  

- ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ 

ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο θ.ιπ. 

Με ζπκκφξθσζε ζην παξειζφλ 

απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

παξακέιεζεο/παξαβίαζεο ησλ 

θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ ζην 

κέιινλ. 

Αλεπαξθήο ζπλαίζζεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο παξαβίαζεο 

ησλ ηεισλεηαθψλ απαηηήζεσλ. 

ζαθήλεηα θαη λα ππάξρνπλ ξπζκίζεηο ζε πεξίπησζε άδεηαο ή απνπζίαο γηα 

άιινπο ιφγνπο·  

εθαξκνγή κέηξσλ εζσηεξηθήο ζπκκφξθσζεο· ρξήζε ειεγθηηθψλ πφξσλ γηα ηε 

δνθηκή/δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ· 

εζσηεξηθέο νδεγίεο θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην 

πξνζσπηθφ γλσξίδεη ηηο ηεισλεηαθέο απαηηήζεηο. 

 

2.  Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο ηνπ αηηνχληνο (Σκήκα 3 ηνπ SAQ) 

Κξηηήξην: Ιθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηνπο 

θαηάιιεινπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο (άξζξν 39 ζηνηρείν β) ηνπ ΔΣΚ θαη άξζξν 25 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ) 

  

2.1. Λνγηζηηθφ ζχζηεκα (Τπνηκήκα 3.2 ηνπ SAQ)  

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Μεραλνγξαθε

κέλν 

πεξηβάιινλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θίλδπλνο έλα ζχζηεκα 

ινγηζηηθήο λα κελ είλαη 

ζπκβαηφ κε ηηο γεληθά 

απνδεθηέο αξρέο ινγηζηηθήο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην θξάηνο 

κέινο.  

Αλαθξηβήο ή/θαη ειιηπήο 

θαηαρψξηζε ζπλαιιαγψλ ζην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

Έιιεηςε ζπκθσλίαο κεηαμχ 

αξρείσλ απνζήθεο θαη 

ινγηζηηθψλ αξρείσλ. 

Έιιεηςε δηαρσξηζκνχ 

ν δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζηελή ζπζρέηηζε κε ην 

κέγεζνο ηνπ αηηνχληνο. Γηα παξάδεηγκα, κηα πνιχ κηθξή επηρείξεζε πνπ εθηειεί 

νδηθέο κεηαθνξέο κε κηθξφ φγθν θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ: ε ζπζθεπαζία, ν 

ρεηξηζκφο, ε θφξησζε/εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ 

ζηνλ νδεγφ ηνπ θνξηεγνχ. Η παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ, ε είζνδφο ηνπο ζην 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαη ε πιεξσκή/ιήςε ηηκνινγίσλ ζα πξέπεη, σζηφζν, λα 

αλαηεζνχλ ζε άιια άηνκα· 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο πνπ εληνπίδεη ηηο χπνπηεο ζπλαιιαγέο·  

 

αλάπηπμε δηεπαθήο αλάκεζα ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε θαη ην ινγηζκηθφ 

ινγηζηηθήο γηα ηελ απνθπγή ηππνγξαθηθψλ ιαζψλ·  

 

εθαξκνγή ζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ (ERP)·  
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Οινθιεξσκέλ

ν ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα 

θαζεθφλησλ κεηαμχ 

ιεηηνπξγηψλ. 

Έιιεηςε θπζηθήο ή 

ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζε 

ηεισλεηαθά αξρεία θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζε αξρεία 

κεηαθνξψλ. 

Παξάβαζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

Αδπλακία εχθνιεο δηελέξγεηαο 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ιφγσ ηνπ 

ηξφπνπ δηάξζξσζεο ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

αηηνχληνο. 

Σπρφλ πνιχπινθν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνπ πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο ζπγθάιπςεο 

παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ. 

Με δηαζέζηκα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα. 

 

αλάπηπμε νδεγηψλ εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ· 

 

δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 

2.2. Γηαδξνκή ειέγρνπ (Τπνηκήκα 3.1 ηνπ SAQ)  

 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Γηαδξνκή 

ειέγρνπ 

Η απνπζία επαξθνχο δηαδξνκήο 

ειέγρνπ είλαη ζε βάξνο ελφο 

επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ 

ηεισλεηαθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ. 

Έιιεηςε ειέγρνπ σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξφζβαζε 

ζην ζχζηεκα. 

δηαβνχιεπζε κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ζπζηεκάησλ ηεισλεηαθήο ινγηζηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη είλαη 

ζπκβαηά κε ηηο ηεισλεηαθέο απαηηήζεηο·  

δνθηκή θαη δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο δηαδξνκήο ειέγρνπ θαηά ην ζηάδην πξηλ 

απφ ηνλ έιεγρν. 
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2.3.  χζηεκα εθνδηαζηηθήο πνπ δηαρσξίδεη ηα ελσζηαθά απφ ηε κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα  

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Αλάκεημε 

ελσζηαθψλ θαη 

κε ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ 

Έιιεηςε ζπζηήκαηνο 

εθνδηαζηηθήο πνπ δηαρσξίδεη ηα 

ελσζηαθά απφ ηα κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα. 

Αληηθαηάζηαζε κε ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ· 

 

έιεγρνη αθεξαηφηεηαο εηζαγφκελσλ δεδνκέλσλ. 

SAQ - 3.2.2 

 

2.4. Λνγηζηηθφ ζχζηεκα (Τπνηκήκα 3.3 ηνπ SAQ)  

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Γηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

Αλεπαξθήο έιεγρνο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

εληφο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο. 

Η απνπζία/αλεπάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο 

γηα απάηε θαη κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο ή παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Αλαθξηβήο ή/θαη ειιηπήο 

θαηαρψξηζε ζπλαιιαγψλ ζην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

Αλαθξηβείο ή/θαη ειιηπείο 

πιεξνθνξίεο ζηηο ηεισλεηαθέο 

δηαζαθήζεηο θαη ζε άιιεο 

δειψζεηο ζηα ηεισλεία. 

 

θαζνξηζκφο αηφκνπ αξκφδηνπ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ηεο επηρείξεζεο· 

λα γλσξίδεη ν πξντζηάκελνο θάζε ηκήκαηνο πιήξσο ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο 

ηνπ ηκήκαηφο ηνπ· 

θαηαγξαθή ησλ εκεξνκεληψλ εζσηεξηθψλ ή ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη νξζφο 

εληνπηζκφο αδπλακηψλ κε ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ· 

εηδνπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο απάηεο θαη κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ· 

πξφζβαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ·  

δεκηνπξγία θαθέινπ/αξρείνπ ζην νπνίν θάζε είδνο εκπνξεπκάησλ ζπζρεηίδεηαη 

κε ηηο ηεισλεηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ ην αθνξνχλ (δαζκνινγηθφο θσδηθφο, 

δαζκνινγηθνί ζπληειεζηέο, θαηαγσγή θαη ηεισλεηαθφ θαζεζηψο), αλάινγα κε 

ηνλ φγθν ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ· 

θαζνξηζκφο αξκφδηνπ αηφκνπ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

εθαξκνζηέσλ ηεισλεηαθψλ θαλνληζκψλ (θαηάινγνο θαλνληζκψλ): δει. 

επηθαηξνπνίεζε δεδνκέλσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ (ERP), 

εθηεισληζκφο ή θαηαγξαθή, ινγηζκηθφ· 

γλσζηνπνίεζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο αλαθξίβεηεο 

θαη πψο κπνξεί θαλείο λα ηηο εκπνδίζεη· 
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θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα θαηαρψξηζε θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη 

ζπλαιιαγψλ. 

 

2.5.  Ρνή εκπνξεπκάησλ (Τπνηκήκα 3.4 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Γεληθά Η έιιεηςε ειέγρνπ ζηελ θίλεζε 

ηεο απνζήθεο δίλεη δπλαηφηεηεο 

εηζαγσγήο επηθίλδπλσλ ή/θαη 

ζρεηηδφκελσλ κε ηξνκνθξάηεο 

εκπνξεπκάησλ ζηα απνζέκαηα, 

θαη απνκάθξπλζεο 

εκπνξεπκάησλ ρσξίο 

θαηάιιειε θαηαρψξηζε. 

πιεξνθφξεζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ θαη ππνβνιή δηαζάθεζεο φπσο έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί· 

αξρεία δηαθίλεζεο απνζεκάησλ· 

ηαθηηθνί έιεγρνη ζπκθσλίαο απνζεκάησλ· 

ξπζκίζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ ζηα απνζέκαηα· 

ηθαλφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο λα δηαθξίλεη εάλ ηα εκπνξεχκαηα 

έρνπλ εθηεισληζηεί ή εάλ εθθξεκεί ε θαηαβνιή δαζκψλ θαη θφξσλ. 

SAQ - 3.4 
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Ρνή εηζφδνπ 

εκπνξεπκάησλ 

 

Έιιεηςε ζπκθσλίαο κεηαμχ 

παξαγγειζέλησλ, 

παξαιεθζέλησλ εκπνξεπκάησλ 

θαη θαηαρσξίζεσλ ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία. 

αξρεία εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ·  

έιεγρνο αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηηο εληνιέο αγνξψλ θαη ηα παξαιεθζέληα 

εκπνξεχκαηα· 

ξπζκίζεηο γηα ηελ επηζηξνθή/απφξξηςε εκπνξεπκάησλ, γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη 

αλαθνξά απνθιίζεσλ απφ ηηο παξαγγειίεο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε εζθαικέλσλ θαηαρσξίζεσλ ζηα αξρεία ηεο απνζήθεο·  

ηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο· 

δηελέξγεηα ηαθηηθψλ απνγξαθψλ· 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ζπκθσλίαο ηεο εηζξνήο/εθξνήο εκπνξεπκάησλ· 

ρψξνη αζθαινχο απνζήθεπζεο (εηδηθή πξνζηαζία θάιπςεο, εηδηθέο δηαδηθαζίεο 

πξφζβαζεο) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο εκπνξεπκάησλ. 

 

Απνζήθεπζε Έιιεηςε ειέγρνπ ζηηο θηλήζεηο 

απνζεκάησλ απνζήθεο. 

ζαθήο θαζνξηζκφο ρψξσλ απνζήθεπζεο· 

δηαδηθαζίεο ηαθηηθήο απνγξαθήο απνζεκάησλ· 

ρψξνη αζθαινχο απνζήθεπζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο 

εκπνξεπκάησλ. 

SAQ - 3.4 
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ελφηεηα 6 

Παξαγσγή Έιιεηςε ειέγρνπ ζηα 

απνζέκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

κεηαπνηεηηθή δηαδηθαζία. 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο δηαρείξηζεο ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο· 

έιεγρνη ησλ απνθιίζεσλ, απνβιήησλ, παξαγψγσλ θαη απσιεηψλ·  

ρψξνη αζθαινχο απνζήθεπζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο 

εκπνξεπκάησλ. 

SAQ - 3.4 

ISO 9001:2015, 

ελφηεηα 6 
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Ρνή εμφδνπ 

εκπνξεπκάησλ 

Παξάδνζε απφ 

ηελ απνζήθε 

θαη θφξησζε 

θαη κεηαθνξά 

ησλ 

εκπνξεπκάησλ 

 

Έιιεηςε ζπκθσλίαο κεηαμχ 

αξρείσλ απνζήθεο θαη 

εγγξαθψλ ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία. 

 

θαζνξηζκφο αηφκσλ γηα λα εγθξίλνπλ/επηβιέπνπλ ηε δηαδηθαζία 

πψιεζεο/παξάδνζεο· 

ηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ εμαγσγήο· 

δηελέξγεηα ειέγρσλ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα ηε ζχγθξηζε ηεο εληνιήο 

παξάδνζεο κε ηα εκπνξεχκαηα πξνο θφξησζε·  

ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξαηππηψλ, ειιηπψλ απνζηνιψλ θαη 

απνθιίζεσλ. 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηζηξεθφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ – επηζεψξεζε θαη θαηαγξαθή· 

έιεγρνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαζάθεζεο ζε πεξίπησζε ηεισλεηαθψλ 

θαζεζηψησλ κε νηθνλνκηθή επίπησζε.  

SAQ - 3.4 

ISO 9001:2015, 

ελφηεηεο 6 θαη 7 

 

 

2.6.   Σεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο (Τπνηκήκα 3.5 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Γεληθά Με επηιέμηκε ρξήζε πάγησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Αηειείο θαη ιαλζαζκέλεο 

ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο θαη 

αηειείο θαη ιαλζαζκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα άιιεο 

ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Η ρξήζε αλαθξηβψλ ή κε 

ελεκεξσκέλσλ ζηνηρείσλ, φπσο 

θσδηθνί εηδψλ θαη θσδηθνί 

δαζκνινγίνπ:  

- ιαλζαζκέλε δαζκνινγηθή 

θαηάηαμε εκπνξεπκάησλ 

- ιαλζαζκέλνο δαζκνινγηθφο 

θσδηθφο 

- αλαθξηβήο δαζκνινγεηέα 

εθαξκνγή επίζεκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε/παξαθνινχζεζε θάζε 

ηεισλεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηππνπνίεζε εηδηθψλ πειαηψλ (θαηάηαμε 

εκπνξεπκάησλ, θαηαγσγή, αμία θ.ιπ.). Οη δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ ζθνπφ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε ζπλέρεηα ηνπ ηκήκαηνο ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ 

ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ· 

ρξήζε δεζκεπηηθψλ δαζκνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ (ΓΓΠ) πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο 

δαζκνχο θαη ηνπο θφξνπο εηζαγσγήο, θαζψο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 

(πγεηνλνκηθά, ηερληθά κέηξα θαη κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο θ.ιπ.)· 

ρξήζε δεζκεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή (ΓΠΚ) πνπ 

παξέρνπλ νδεγίεο ζηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε: 

ηελ θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο πνπ επηζπκείηε λα εηζαγάγεηε ή λα εμαγάγεηε, 

ηδίσο φηαλ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο· 

ηελ παξνρή ή κε πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο βάζεη ζχκβαζεο ή δηεζλνχο 

ζπκθσλίαο· 

ηνλ θαζνξηζκφ επίζεκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηαζάθεζε 

ηεο ηεισλεηαθήο αμίαο (κέζνδνο απνηίκεζεο, ππνινγηζκφο, ρψξνη ηνπ εληχπνπ 

SAQ - 3.5 

ISO 9001:2015, 

ελφηεηα 6 
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αμία. 

 

Έιιεηςε πάγησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε 

ηνλ εληνπηζκφ παξαηππηψλ σο 

πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ηεισλεηαθέο απαηηήζεηο.  

 

Οη δεζκεπηηθέο δαζκνινγηθέο 

πιεξνθνξίεο (ΓΓΠ) δεζκεχνπλ 

πηα θαη ηνλ θάηνρν ησλ ΓΓΠ. Η 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηηο ΓΓΠ 

(άξζξν 33 ηνπ ΔΣΚ). 

ηεο δηαζάθεζεο πξνο ζπκπιήξσζε θαη έγγξαθα πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη)· 

ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θνηλνπνίεζεο παξαηππηψλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

 

Δθπξνζψπεζε 

κέζσ ηξίησλ 

Έιιεηςε ειέγρνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πάγηεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο ηξίησλ 

(π.ρ. γηα ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο) θαη ηνλ εληνπηζκφ παξαηππηψλ ή 

παξαβάζεσλ. Γελ είλαη αξθεηφ λα αλαηίζεληαη εμ νινθιήξνπ νη ππεξεζίεο ζε 

εμσηεξηθνχο θνξείο· 

επαιήζεπζε ηεο επάξθεηαο ηνπ αληηπξνζψπνπ· 

ζε πεξίπησζε πνπ ε επζχλε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ 

αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο:  

εηδηθέο ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεισλεηαθψλ δεδνκέλσλ· 

εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη αλαγθαία ζηνλ 

δηαζαθηζηή γηα λα θαζνξίζεη ηνλ δαζκφ (δει. ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εκπνξεπκάησλ, δεηγκάησλ, θ.ιπ.)· 

ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο εμαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε εγθεθξηκέλν 

εμαγσγέα, ε ππεξγνιαβία κπνξεί λα αλαηεζεί ζε εθηεισληζηή, ν νπνίνο κπνξεί 

λα ελεξγεί σο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο, εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ· 

εθαξκνγή επίζεκσλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηεισλεηαθψλ δεδνκέλσλ. 
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Άδεηεο 

εηζαγσγήο 

ή/θαη 

εμαγσγήο 

ζπλδεφκελεο 

κε κέηξα 

εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο ή κε 

ην εκπφξην 

γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ 

Με επηιέμηκε ρξήζε 

εκπνξεπκάησλ 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή αδεηψλ· 

ηαθηηθνί εζσηεξηθνί έιεγρνη ησλ αδεηψλ σο πξνο ηελ ηζρχ θαη θαηαρψξηζή ηνπο· 

δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ κεηαμχ ηεο θαηαρψξηζεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ· 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθνξά παξαηππηψλ· 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξήζεο εκπνξεπκάησλ πνπ είλαη ζχκθσλα κε 

ηελ άδεηα.  

 

 

 

2.7  Με δεκνζηνλνκηθέο απαηηήζεηο (Τπνηκήκα 3.5.4 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο 

Με 

δεκνζηνλνκηθέο 

πηπρέο 

Με επηιέμηκε ρξήζε 

εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη 

ζε απαγνξεχζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο ή ζε κέηξα 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο.   

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ κε κε δεκνζηνλνκηθέο πηπρέο· 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θαηάιιειεο πάγηεο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο: 

γηα ηε δηάθξηζε εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε κε δεκνζηνλνκηθέο 

απαηηήζεηο απφ άιια εκπνξεχκαηα· 

γηα λα ειεγρζεί εάλ νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα (κε δεκνζηνλνκηθή) λνκνζεζία· 

γηα ηε δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο/απαγνξεχζεηο/εκπάξγθν, θαζψο θαη εκπνξεπκάησλ δηπιήο 

ρξήζεο· 

γηα ηε δηαρείξηζε αδεηψλ ζχκθσλα κε κεκνλσκέλεο απαηηήζεηο. 

- θαηάξηηζε/εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη εκπνξεχκαηα κε κε 

δεκνζηνλνκηθέο πηπρέο. 

SAQ - 3.5.4 

 

 

2.8  Γηαδηθαζίεο γηα δεκηνπξγία εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ, αλάθηεζε θαη ιεηηνπξγία αλάγθεο (fall-back) θαη αξρεηαθέο επηινγέο (Τπνηκήκα 3.6 

ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Απαηηήζεηο γηα Αδπλακία έγθαηξεο δηελέξγεηαο ε επίδεημε πηζηνπνηεηηθνχ ISO 27001 απνδεηθλχεη ηελ εθαξκνγή πςειψλ ISO 9001:2015, 
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ηήξεζε 

ζηνηρείσλ/αξρε

ηνζέηεζε 

ειέγρνπ ιφγσ απψιεηαο 

πιεξνθνξηψλ ή θαθήο 

αξρεηνζέηεζεο. 

Έιιεηςε πάγησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

αξρεηνζέηεζε ησλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ ηνπ αηηνχληνο. 

θφπηκε θαηαζηξνθή ή 

απψιεηα ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

πξνηχπσλ αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ· 

δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ, αλάθηεζεο θαη πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ απφ θζνξά ή απψιεηα· 

ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ θάιπςε δηαθνπήο/αζηνρίαο ησλ ζπζηεκάησλ· 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ θαη αλάθηεζεο· 

απνζήθεπζε ηεισλεηαθψλ αξρείσλ θαη εκπνξηθψλ εγγξάθσλ ζε αζθαιείο 

εγθαηαζηάζεηο· 

χπαξμε ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο· 

ηήξεζε πξνζεζκηψλ λφκηκεο αξρεηνζέηεζεο. 

 

Δθεδξηθά αληίγξαθα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη θαζεκεξηλά, είηε ζε δφζεηο είηε 

κνλνκηάο. πλνιηθά εθεδξηθά αληίγξαθα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Σα ηξία ηειεπηαία εθεδξηθά αληίγξαθα ηνπιάρηζηνλ ζα 

πξέπεη λα είλαη πάληα δηαζέζηκα.  Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν ηα εθεδξηθά αληίγξαθα 

λα δεκηνπξγνχληαη εμ απνζηάζεσο κέζσ ειεθηξνληθά αζθαινχο κεζφδνπ ζε 

απνζήθε πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξσλ. Θα πξέπεη 

επίζεο λα δεκηνπξγείηαη εθεδξηθφ αληίγξαθν ηνπ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο θαη 

λα θπιάζζεηαη καθξηά απφ ηελ απνζήθε.     

 

ελφηεηα 6 

ISO 27001:2013 

Καλφλεο ISO γηα 

πξφηππα ζηνλ ηνκέα 

ηεο ειεθηξνληθήο 

αζθάιεηαο 

 

 

2.9 Αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ – πξνζηαζία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Τπνηκήκα 3.7 ηνπ SAQ)  

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Γεληθά 

 

 

Με εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε ή/θαη παξείζθξεζε 

ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

ή/θαη πξνγξάκκαηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

εθαξκνγή πνιηηηθήο, δηαδηθαζηψλ θαη πξνηχπσλ αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ, δηαζέζηκα ζην πξνζσπηθφ· 

ε επίδεημε πηζηνπνηεηηθνχ ISO 27001 απνδεηθλχεη ηελ εθαξκνγή πςειψλ 

πξνηχπσλ αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ· 

πνιηηηθή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ· 

ππεχζπλνο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ· 

- αμηνιφγεζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ή εληνπηζκφο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο θηλδχλνπο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ· 

δηαδηθαζίεο παξνρήο δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα· ηα 

SAQ - 3.7 

ISO 27001:2013 

 



Παξάξηεκα 2 

ηεο TAXUD/B2/047/2011 –REV6 

 223 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζα αλαθαινχληαη ακέζσο ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο 

θαζεθφλησλ ή ιχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο·  

- πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζα παξέρεηαη κφλν βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλάγθεο 

γλψζεο·  

ρξήζε ινγηζκηθνχ θξππηνγξάθεζεο, εάλ είλαη απαξαίηεην· 

ηείρε πξνζηαζίαο· 

πξνζηαζία απφ ηνχο· 

πξνζηαζία θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ελδερνκέλσο ζε ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα· 

Δάλ νη εξγαδφκελνη απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο, ν ππνινγηζηήο ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε θσδηθφ πξφζβαζεο· 

Οη θσδηθνί πξφζβαζεο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ νθηψ ραξαθηήξεο 

ηνπιάρηζηνλ θαη λα είλαη ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζνηέξσλ πεδψλ θαη 

θεθαιαίσλ γξακκάησλ, αξηζκψλ θαη άιισλ ραξαθηήξσλ. Όζν καθξχηεξνο ν 

θσδηθφο πξφζβαζεο ηφζν πην ηζρπξφο είλαη. Σα νλφκαηα ρξήζηε θαη νη θσδηθνί 

πξφζβαζεο δελ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζε άιινπο.  

δηελέξγεηα δνθηκψλ έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο·  

 

πεξηνξηζκφο πξφζβαζεο ζηηο αίζνπζεο επεμεξγαζηψλ κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα· 

δηελέξγεηα δνθηκψλ παξείζθξεζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα· θαηαγξαθή 

ησλ δνθηκψλ παξείζθξεζεο· 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ. 

 

Γεληθά 

 

θφπηκε θαηαζηξνθή ή 

απψιεηα ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα απψιεηα δεδνκέλσλ· 

πάγηεο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ γηα δηαθνπή/αζηνρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο· 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθιεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο· 

δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο πξνζσπηθψλ αλαιψζηκσλ, φπσο 

ζπζθεπέο USB, CD, DVD ή νπνηνλδήπνηε άιιν πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ 

πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ·  

πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πξφζβαζε κφλν ζε δηθηπαθνχο 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

ISO 27001:2013 
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ηφπνπο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 

2.10  Αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ – αζθάιεηα ηεθκεξίσζεο (Τπνηκήκα 3.7 ηνπ SAQ)  

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Γεληθά Καηάρξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 

θφπηκε θαηαζηξνθή ή 

απψιεηα ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

ε επίδεημε πηζηνπνηεηηθνχ ISO 27001 απνδεηθλχεη ηελ εθαξκνγή πςειψλ 

πξνηχπσλ αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ· 

δηαδηθαζίεο εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε έγγξαθα· 

αξρεηνζέηεζε θαη αζθαιήο απνζήθεπζε εγγξάθσλ· 

δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ θαη ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ· 

θαηαγξαθή θαη δεκηνπξγία εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζάξσζεο·  

ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απσιεηψλ· 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ θξππηνγξάθεζεο, εάλ είλαη απαξαίηεην· 

νη εκπνξηθνί αληηπξνζψπνπ λα έρνπλ γλψζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ελψ 

ηαμηδεχνπλ (λα κε γίλεηαη αλάγλσζε επαίζζεησλ εγγξάθσλ θαηά ηε 

κεηαθνξά)· 

θαζνξηζκφο επηπέδσλ πξφζβαζεο ζε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο, 

αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ· 

αζθαιήο απφξξηςε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ· 

ξπζκίζεηο κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο γηα πξνζηαζία/ρξήζε εγγξάθσλ. 

SAQ - 3.8 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.4 

ISO 27001:2013 

 

Απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο 

πνπ 

επηβάιινληαη 

ζε ηξίηνπο. 

Καηάρξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

θφπηκε θαηαζηξνθή ή 

απψιεηα ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη ζε ζπκβάζεηο· 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμέηαζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε ζπκβάζεηο. 

 

 

 

3.  Οηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα (Σκήκα 4 ηνπ SAQ) 
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Κξηηήξην: Σεθκεξησκέλε νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα (άξζξν 39 ζηνηρείν γ) ηνπ ΔΣΚ θαη άξζξν 26 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ) 

 

3.1.  Σεθκεξησκέλε θεξεγγπφηεηα 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο 

Αθεξεγγπφηεηα/κε 

ηήξεζε 

νηθνλνκηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

Υξεκαηνπηζησηηθή έθζεζε 

πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

κειινληηθή παξάηππε 

ζπκπεξηθνξά. 

έιεγρνο θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλήζεσλ ηνπ αηηνχληνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ 

αηηνχληνο λα θαηαβάιεη ηηο λφκηκεο νθεηιέο ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ε ηξάπεδα ηνπ αηηνχληνο κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ θεξεγγπφηεηα·  

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ απεηιψλ. 

 

 

 

 

4.  Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (Σκήκα 6 ηνπ SAQ) 

Κξηηήξην: Καηάιιεια πξφηππα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (άξζξα 29 ζηνηρείν ε) ηνπ ΔΣΚ θαη άξζξν 28 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ)  

 

4.1 Αμηνιφγεζε αζθάιεηαο δηελεξγνχκελε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (απηναμηνιφγεζε) 

 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Απηναμηνιφγεζε Αλεπαξθήο γλψζε 

ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ζε φια ηα 

εκπιεθφκελα ηκήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο. 

δηελέξγεηα θαη ηαθηηθή αλαζεψξεζε/επηθαηξνπνίεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο 

απηναμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θαη απεηιψλ· 

αθξηβήο εληνπηζκφο θηλδχλσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο· 

εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

(% πηζαλφηεηα ή επίπεδν θηλδχλνπ:  ρακειφ/κεζαίν/πςειφ)· 

δηαζθάιηζε φηη ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα θαιχπηνπλ φινπο 

ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. 

SAQ - 6.1.2 

ISO 28001:2007, ελφηεηα 

Α.4 

Κψδηθαο ISPS 

Πξνζάξηεκα 6-Β 

«Καηάινγνο ειέγρνπ γηα 

γλσζηνχο απνζηνιείο» 

Κξηηήξηα 

αεξνκεηαθνξάο/αζθάιεηαο 

γηα εγθεθξηκέλν 

κεηαθνξηθφ 

γξαθείν/γλσζηφ 
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απνζηνιέα 

Γηαρείξηζε 

αζθάιεηαο θαη 

εζσηεξηθή 

νξγάλσζε  

Αλεπαξθήο ζπληνληζκφο 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο εληφο ηεο 

εηαηξείαο ηνπ αηηνχληνο. 

θαζνξηζκφο αξκφδηνπ αηφκνπ κε επαξθή δηθαηνδνζία πνπ ζα ζπληνλίδεη 

θαη ζα εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο ζε φια ηα αξκφδηα 

ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο· 

εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθάιεηαο, φπσο επίζεκεο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηαρείξηζε/παξαθνινχζεζε θάζε εθνδηαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ 

άπνςε αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο·  

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

ησλ εκπνξεπκάησλ φηαλ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ είλαη ζε άδεηα ή 

απνπζηάδεη γηα άιινπο ιφγνπο. 

 

SAQ - 6.1.4 

ISO 28001:2007, ελφηεηα 

Α.3 

ISO 9001:2015, ελφηεηα 5 

Κψδηθαο ISPS 

 

Γηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ  

Αλεπαξθήο ζπληνληζκφο 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο εληφο ηεο 

εηαηξείαο ηνπ αηηνχληνο. 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα δηαδηθαζίεο/ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο· 

 

δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη δηεξεχλεζεο πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη 

απεηιψλ θαη ηεο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, εάλ είλαη απαξαίηεην. 

SAQ - 6.1.7 

ISO 28001:2007, ελφηεηα 

Α.3, Α.4 

Κψδηθαο ISPS 

 

Γηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

Αλεπαξθήο ζπληνληζκφο 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο εληφο ηεο 

εηαηξείαο ηνπ αηηνχληνο. 

ε θαηαγξαθή πξέπεη λα γίλεηαη ζε αξρείν πνπ πεξηιακβάλεη γηα 

παξάδεηγκα ηελ εκεξνκελία, ηε δηαπηζησζείζα παξαηππία, ην φλνκα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ αλαθάιπςε ηελ παξαηππία, ηα δηνξζσηηθά κέηξα, ηελ 

ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ· 

παξνρή πξφζβαζεο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο ζην αξρείν 

πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 

 

ISO 28001:2007, ελφηεηα 

Α.3, Α.4 

Κψδηθαο ISPS 

 

Απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο 

εηδηθά γηα 

εκπνξεχκαηα 

Παξαπνίεζε 

εκπνξεπκάησλ. 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ηρλειάηεζεο εκπνξεπκάησλ·  

εηδηθέο απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο ή απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ 

εκπνξεπκάησλ.  

 

Κψδηθαο ISPS 
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4.2. Δίζνδνο θαη πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο (Τπνηκήκα 5.2 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο 

Πάγηεο 

δηαδηθαζίεο 

γηα πξφζβαζε 

ή είζνδν 

νρεκάησλ, 

αηφκσλ θαη 

εκπνξεπκάησλ 

Με εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε ή είζνδνο 

νρεκάησλ, αηφκσλ ή 

εκπνξεπκάησλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ή/θαη θνληά 

ζηνπο ρψξνπο θφξησζεο θαη 

παξάδνζεο/παξαιαβήο 

εκπνξεπκάησλ. 

ν αξηζκφο νρεκάησλ κε πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην πεξηνξηζκέλνο·  

γη' απηφλ ηνλ ιφγν, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζα 

πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα βξίζθνληαη εθηφο ηνπ δαθηπιίνπ αζθάιεηαο·  

επηπιένλ, εάλ είλαη δπλαηφλ, πξηλ θαη κεηά ηε θφξησζε, ηα θνξηεγά ζα πξέπεη 

λα αλακέλνπλ ζε μερσξηζηφ ρψξν εθηφο ηεο δψλεο αζθάιεηαο. Μφλν ζε 

θνξηεγά πνπ έρνπλ ιάβεη ππνγεγξακκέλε εμνπζηνδφηεζε ζα παξέρεηαη 

πξφζβαζε ζηνλ ρψξν θφξησζεο ηελ ψξα ηεο θφξησζεο· 

θξίλεηαη ινγηθή ε ρξήζε εηδηθψλ θαξηψλ ηαπηφηεηαο. Οη εηδηθέο θάξηεο 

ηαπηφηεηαο πξέπεη λα θέξνπλ θσηνγξαθία. Δάλ δελ ππάξρεη θσηνγξαθία ζηηο 

θάξηεο, απηέο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ ην φλνκα ηνπ θνξέα ή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ (θίλδπλνο θαηάρξεζεο ζε πεξίπησζε 

απψιεηάο ηνπο). 

Η ρξήζε εηδηθήο θάξηαο πξέπεη λα επνπηεχεηαη απφ ππεχζπλν άηνκν. Οη 

επηζθέπηεο πξέπεη λα θέξνπλ πξνζσξηλέο θάξηεο ηαπηφηεηαο θαη λα 

ζπλνδεχνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο. 

Σα δεδνκέλα εηζφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκάησλ 

επηζθεπηψλ/νδεγψλ, ηνπ ρξφλνπ άθημεο/αλαρψξεζεο θαη ηνπ ζπλνδνχ, πξέπεη 

λα θαηαγξάθνληαη, λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειε κνξθή (π.ρ. εκεξνιφγην, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα) θαη λα αξηζκνχληαη. 

Οη εηδηθέο θάξηεο ηαπηφηεηαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 

ζπλερφκελεο θνξέο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επίδνζε ηεο θάξηαο ζε άιιν 

άηνκν· 

έιεγρνο πξφζβαζεο κε θσδηθνχο:  πάγηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

θσδηθνχ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα· 

νη εηδηθέο θάξηεο ηαπηφηεηαο θαη νη θσδηθνί πξέπεη λα είλαη έγθπξα κφλν θαηά 

ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ· 

Σππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηζηξνθή φισλ ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ 

εηζφδνπ· 

Τπνδνρή θαη επνπηεία ησλ επηζθεπηψλ απφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

SAQ - 6.3 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Κψδηθαο ISPS 
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απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ· 

Οη εηδηθέο θάξηεο ηαπηφηεηαο πνπ θέξνπλ νη επηζθέπηεο πξέπεη λα είλαη 

νξαηέο· 

Να γίλεηαη πξνζέγγηζε αγλψζησλ αηφκσλ· 

Δηαηξηθή έλδπζε γηα ηνλ εληνπηζκφ αγλψζησλ αηφκσλ· 

ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο (δει. εξγαζίεο ζπληήξεζεο), 

ζχληαμε θαηαιφγνπ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

ζπλεξγάηε. 

Σππνπνηεκέλεο 

ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο ζε 

πεξίπησζε 

δηείζδπζεο 

Λαλζαζκέλε απφθξηζε ζε 

πεξίπησζε εληνπηζκνχ 

δηείζδπζεο. 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα πεξηπηψζεηο παξάλνκεο εηζφδνπ ή κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ·  

δηελέξγεηα δνθηκψλ δηείζδπζεο θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δνθηκψλ θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ·  

ζχληαμε έθζεζεο πεξηζηαηηθνχ ή άιινπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ αλαθνξάο 

πεξηζηαηηθψλ θαη ιήςεο κέηξσλ· 

εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ κεηά απφ πεξηζηαηηθά κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

εηζφδνπ. 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Κψδηθαο ISPS 

 

 

4.3.  Φπζηθή αζθάιεηα (Τπνηκήκα 6.2 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Δμσηεξηθή 

πεξίκεηξνο 

εγθαηαζηάζ

εσλ 

Αλεπαξθήο πξνζηαζία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθή 

δηείζδπζε.  

φπνπ είλαη απαξαίηεην, χπαξμε αζθαινχο πεξηκεηξηθνχ θξάθηε θαη δηελέξγεηα 

ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ, ψζηε λα ειεγρζνχλ ε αθεξαηφηεηα θαη θζνξά, θαζψο 

θαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο· 

φπνπ είλαη απαξαίηεην, ειεγρφκελεο δψλεο γηα ηελ είζνδν εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζσπηθνχ κφλν κε ππνγξαθή θαη επαξθή έιεγρν·  

απξνγξακκάηηζηεο πεξηπνιίεο ηνπ πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο. 

 

SAQ - 6.2 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Κψδηθαο ISPS 

Πχιεο θαη 

είζνδνη 

Ύπαξμε ππιψλ θαη εηζφδσλ 

πνπ δελ παξαθνινπζνχληαη. 

φιεο νη πχιεο θαη είζνδνη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

κέζσλ, δει. θάκεξεο CCTV ή/θαη ζχζηεκα ειέγρνπ εηζφδνπ (θσηηζκφο, 

πξνβνιείο θ.ιπ.)· 

ην ζχζηεκα CCTV είλαη ρξήζηκν κφλν εθφζνλ νη θαηαγξαθέο είλαη 

αμηνινγήζηκεο θαη νδεγνχλ ζε έγθαηξεο αληηδξάζεηο· 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Κψδηθαο ISPS 
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φπνπ είλαη απαξαίηεην, εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο.  

Μεραληζκνί 

θιεηδψκαην

ο 

Αλεπαξθείο κεραληζκνί 

θιεηδψκαηνο γηα εμσηεξηθέο 

θαη εζσηεξηθέο ζχξεο, 

παξάζπξα, πχιεο θαη θξάθηεο.  

χπαξμε νδεγηψλ/δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρξήζε θιεηδηψλ θαη πξφζβαζε ζε απηέο 

απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ· 

πξφζβαζε ζε θιεηδηά γηα θιεηδσκέλα θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο, αίζνπζεο, δψλεο 

αζθαιείαο, θνξηακνχο αξρεηνζέηεζεο, ζεζαπξνθπιάθηα, νρήκαηα θαη 

εμνπιηζκφ κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ· 

δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ ησλ θιεηδαξηψλ θαη θιεηδηψλ· 

θαηαγξαθή πξνζπαζεηψλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη έιεγρνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε ηαθηηθή βάζε· 

θιεηδσκέλα παξάζπξα θαη πφξηεο φηαλ δελ εξγάδεηαη θαλείο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αίζνπζα/γξαθείν. 

 

SAQ - 6.2.4 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

 

Φσηηζκφο Αλεπαξθήο θσηηζκφο γηα 

εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο 

ζχξεο, παξάζπξα, πχιεο, 

θξάθηεο θαη ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο. 

επαξθήο θσηηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ· 

φπνπ είλαη απαξαίηεην, ρξήζε εθεδξηθψλ γελλεηξηψλ ή ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

ειεθηξνδφηεζεο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ν δηαξθήο θσηηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα 

ελδερφκελεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδφηεζεο ζηελ πεξηνρή·  

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνχ. 

 

SAQ - 6.2.4 

 

Γηαδηθαζίεο 

πξφζβαζεο 

ζε θιεηδηά 

Έιιεηςε επαξθψλ δηαδηθαζηψλ 

γηα πξφζβαζε ζε θιεηδηά. 

Με εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε ζε θιεηδηά. 

εθαξκνγή δηαδηθαζίαο ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε θιεηδηά· 

ηα θιεηδηά πξέπεη λα παξαδίδνληαη κφλν κεηά απφ θαηαγξαθή θαη λα 

επηζηξέθνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. Πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθεηαη ε 

επηζηξνθή ησλ θιεηδηψλ. 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3.3 

 

Μέηξα 

εζσηεξηθήο 

θπζηθήο 

αζθάιεηαο 

Άζθνπε πξφζβαζε ζε 

εζσηεξηθά ηκήκαηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

εθαξκνγή δηαδηθαζίαο γηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. έλδπζε, θάξηεο ηαπηφηεηαο)· 

ειεγρφκελε θαη πξνζσπνπνηεκέλε πξφζβαζε ζχκθσλα κε ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπ ππαιιήινπ. 

 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3, Α.4 

Κψδηθαο ISPS 

ηάζκεπζε 

ηδησηηθψλ 

απηνθηλήησ

λ 

Έιιεηςε επαξθψλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηε ζηάζκεπζε ηδησηηθψλ 

νρεκάησλ. 

Αλεπαξθήο πξνζηαζία ησλ 

ν αξηζκφο νρεκάησλ κε πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην πεξηνξηζκέλνο·  

νη εηδηθά θαζνξηζκέλνη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ γηα επηζθέπηεο θαη ην 

πξνζσπηθφ λα είλαη απνκαθξπζκέλνη απφ θάζε ρψξν δηαρείξηζεο ή 
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εγθαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθή 

δηείζδπζε. 

απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ· 

πξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ θαη απεηιψλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ ηδησηηθψλ 

νρεκάησλ ζε πξνζηαηεπφκελνπο ρψξνπο· 

πξνθαζνξηζκέλνη θαλφλεο/δηαδηθαζία εηζφδνπ ηδησηηθψλ νρεκάησλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηνχληνο· 

ζε πεξίπησζε κε δηαρσξηζκέλνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο γηα επηζθέπηεο θαη 

πξνζσπηθφ, ηα νρήκαηα ησλ επηζθεπηψλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε·  

πληήξεζε 

εμσηεξηθήο 

πεξηκέηξνπ 

θαη θηηξίσλ 

Αλεπαξθήο πξνζηαζία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθή 

δηείζδπζε ιφγσ πιεκκεινχο 

ζπληήξεζεο. 

ηαθηηθή ζπληήξεζε ηεο εμσηεξηθήο πεξηκέηξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

θηηξίσλ θάζε θνξά πνπ εληνπίδεηαη παξαηππία. 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

 

 

4.4.  Μνλάδεο θνξηίνπ (Τπνηκήκα 6.4 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Πάγηεο 

δηαδηθαζίεο 

γηα πξφζβαζε 

ζε κνλάδεο 

θνξηίνπ 

Έιιεηςε επαξθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα πξφζβαζε ζε 

κνλάδεο θνξηίνπ. 

Με εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε ζε κνλάδεο 

θνξηίνπ.  

εληνπηζκφο θηλδχλσλ θαη απεηιψλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε 

ρψξνπο παξάδνζεο/παξαιαβήο, απνβάζξεο θφξησζεο θαη ρψξνπο θνξηίσλ· 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ρψξνπο 

παξάδνζεο/παξαιαβήο, απνβάζξεο θφξησζεο θαη ρψξνπο θνξηίσλ· 

νη κνλάδεο θνξηίνπ λα ηνπνζεηνχληαη ζε αζθαιή ρψξν (π.ρ. πεξηθξαγκέλνο 

ρψξνο, ρψξνο πνπ παξαθνινπζείηαη απφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ή απφ 

πξνζσπηθφ αζθάιεηαο) ή λα ιακβάλνληαη άιια κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο κνλάδαο θνξηίνπ· 

ε πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή φπνπ θπιάζζνληαη κνλάδεο θνξηίνπ λα 

πεξηνξίδεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα· 

θνηλφο πξνγξακκαηηζκφο κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο κεηαθνξψλ θαη ηνπ γξαθείνπ 

παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ. 

SAQ - 6.4.1 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Κψδηθαο ISPS 

Πάγηεο 

δηαδηθαζίεο 

γηα 

δηαζθάιηζε 

ηεο 

αθεξαηφηεηαο 

Παξαπνίεζε κνλάδσλ 

θνξηίνπ.  

δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

κνλάδσλ θνξηίνπ· 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή, δηεξεχλεζε θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

φηαλ αλαθαιχπηεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ή παξαπνίεζε·  

φπνπ είλαη απαξαίηεην, επίβιεςε κέζσ CCTV. 

SAQ - -6.4.2 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3.3 

Κψδηθαο ISPS 
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ησλ κνλάδσλ 

θνξηίνπ 

Υξήζε 

ζθξαγίδσλ 

Παξαπνίεζε κνλάδσλ 

θνξηίνπ. 

ρξήζε ζθξαγίδσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν ISO/PAS 

17712 ή άιινπ θαηάιιεινπ είδνπο ζπζηήκαηνο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε κεηαθνξά·  

απνζήθεπζε ησλ ζθξαγίδσλ ζε αζθαιή ρψξν· 

ηήξεζε αξρείνπ ζθξαγίδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ)· 

ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζην αξρείν θαη ηηο δηαηεξνχκελεο 

ζθξαγίδεο·  

θαηά πεξίπησζε, ξπζκίζεηο κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζθξαγίδσλ (αθεξαηφηεηα θαη αξηζκνί) θαηά ηελ άθημε. 

SAQ - 6.4.3 

ISO/PAS 17712 

Γηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ ηεο 

δνκήο ηεο 

κνλάδαο 

θνξηίνπ νη 

νπνίεο 

θαιχπηνπλ ηελ 

ηδηνθηεζία ησλ 

κνλάδσλ 

θνξηίνπ 

Υξήζε θξπθψλ ζεκείσλ ζε 

κνλάδεο θνξηίνπ γηα 

ιαζξεκπνξηθνχο ζθνπνχο. 

 

Διιηπήο έιεγρνο ησλ κνλάδσλ 

θνξηίνπ. 

 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ πξηλ απφ ηε 

θφξησζε·  

θαηά πεξίπησζε, δηελέξγεηα επηζεψξεζεο επηά ζεκείσλ (κπξνζηηλή πιεπξά, 

αξηζηεξή πιεπξά, δεμηά πιεπξά, δάπεδν, νξνθή/ζηέγε, εζσηεξηθέο/εμσηεξηθέο 

ζχξεο, εμσηεξηθή/θάησ πιεπξά πξηλ απφ ηε θφξησζε)·  

άιια είδε επηζεσξήζεσλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο κνλάδαο θνξηίνπ. 

 

SAQ - 6.4.4,  

SAQ - 6.4.5 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

 

πληήξεζε 

κνλάδσλ 

θνξηίνπ 

 

Παξαπνίεζε κνλάδσλ 

θνξηίνπ. 

ηαθηηθφ πξφγξακκα πάγηαο ζπληήξεζεο· 

εάλ ε ζπληήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξίην κέξνο, δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θνξηίνπ κεηά απφ απηήλ.  

SAQ - 6.4.5 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

 

Σππνπνηεκέλεο 

επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ζε 

πεξίπησζε 

δηείζδπζεο 

ή/θαη 

παξαπνίεζεο 

Λαλζαζκέλε απφθξηζε ζε 

πεξίπησζε εληνπηζκνχ κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο 

ή παξαπνίεζεο. 

ζέζπηζε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη φηαλ αλαθαιχπηεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ή 

παξαπνίεζε. 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 
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ησλ κνλάδσλ 

θνξηίνπ 

 

4.5  4.5 Γηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο (Τπνηκήκα 6.5 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Δλεξγά κέζα 

κεηαθνξάο πνπ 

εηζέξρνληαη/εμέξρνληαη 

απφ ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

Έιιεηςε ειέγρνπ ζηε 

κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

ε ρξήζε ηερλνινγίαο εληνπηζκνχ θαη ηρλειάηεζεο κπνξεί λα επηδείμεη 

αζπλήζηζηεο ζηάζεηο ή θαζπζηεξήζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκάησλ· 

εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή κεηαθνξέσλ/πξαθηφξσλ κεηαθνξψλ· 

ξπζκίζεηο κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζθξαγίδσλ 

(αθεξαηφηεηα θαη αξηζκνί) θαηά ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

SAQ - 6.5 

 

 

 

4.6  Δηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα (Τπνηκήκα 6.6 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Πάγηεο 

δηαδηθαζίεο 

γηα ηνλ 

έιεγρν 

εηζεξρφκελ

σλ θνξηίσλ 

Δηζαγσγή, αληαιιαγή ή 

απψιεηα παξαιεθζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

 

Αλεμέιεγθηε είζνδνο 

εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη θίλδπλν 

αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο. 

ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλακελφκελσλ αθίμεσλ· 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο κε αλακελφκελσλ αθίμεσλ· 

δηελέξγεηα ειέγρσλ ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα θαη ηηο 

θαηαρσξίζεηο ζηα ζπζηήκαηα εθνδηαζηηθήο· 

δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

 

SAQ - 6.6.1 

ISO 9001:2015, 

ελφηεηα 6.2.2 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Πάγηεο 

δηαδηθαζίεο 

γηα έιεγρν 

ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο 

πνπ 

επηβάιινληα

η ζε ηξίηνπο. 

Έιιεηςε ειέγρνπ θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θίλδπλν αζθάιεηαο ή 

πξνζηαζίαο. 

Δηζαγσγή, αληαιιαγή ή 

απψιεηα παξαιεθζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ην πξνζσπηθφ γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο· 

έιεγρνη δηνίθεζεο/επίβιεςεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο. 

SAQ - 6.6.2 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 
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Δπηηήξεζε 

ηεο 

παξαιαβήο 

εκπνξεπκάη

σλ 

Έιιεηςε ειέγρνπ θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θίλδπλν αζθάιεηαο ή 

πξνζηαζίαο. 

Δηζαγσγή, αληαιιαγή ή 

απψιεηα παξαιεθζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

θαζνξηζκφο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ νδεγνχ θαηά ηελ άθημε θαη ηελ 

επίβιεςε ηεο εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ· 

ρξήζε πιεξνθνξηψλ πξηλ απφ ηελ άθημε· 

δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ζα ππάξρεη κφληκε παξνπζία 

εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα εκπνξεχκαηα δελ ζα κέλνπλ ρσξίο 

επηηήξεζε· 

δηελέξγεηα ειέγρσλ ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα θαη ηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο· 

γηα ηε κεηαθνξά αζθαινχο αεξνκεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ / αεξνπνξηθνχ 

ηαρπδξνκείνπ απφ γλσζηφ απνζηνιέα, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο δηαζάθεζεο θαη ηελ ηαπηφηεηαο ηνπ κεηαθνξέα. 

 

SAQ - 6.6.3 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

θξάγηζε 

εηζεξρφκελ

σλ 

εκπνξεπκάη

σλ 

Έιιεηςε ειέγρνπ θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θίλδπλν αζθάιεηαο ή 

πξνζηαζίαο. 

Δηζαγσγή, αληαιιαγή ή 

απψιεηα παξαιεθζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ζθξαγίδσλ θαη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 

αξηζκνχ ζθξαγίδαο κε ηνλ αξηζκφ πνπ εγγξάθεηαη ζηα έγγξαθα· 

 

θαζνξηζκφο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. 

SAQ - 6.6.3 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

ISO/PAS 17712 

Γηνηθεηηθέο 

θαη θπζηθέο 

δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ 

παξαιαβή 

εκπνξεπκάη

σλ 

Έιιεηςε ειέγρνπ θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θίλδπλν αζθάιεηαο ή 

πξνζηαζίαο. 

Δηζαγσγή, αληαιιαγή ή 

απψιεηα παξαιεθζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

έιεγρνη γηα ηελ αληηπαξαβνιή ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηα ζπλνδεπηηθά 

κεηαθνξηθά θαη ηεισλεηαθά έγγξαθα, ηηο θαηαζηάζεηο παξαιαβήο θαη ηηο 

εληνιέο αγνξψλ·  

έιεγρνη πιεξφηεηαο κε δχγηζε, κέηξεζε θαη αξίζκεζε, θαη έιεγρνη γηα ηελ 

εληαία ζήκαλζε ησλ εκπνξεπκάησλ· 

επηθαηξνπνίεζε ησλ αξρείσλ απνζεκάησλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ 

άθημε·  

ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ παξαηππίεο ζε εηδηθφ θαη 

SAQ - 6.6.4, 6.6.5, 

6.6.6 

ISO 9001:2015, 

ελφηεηα. 7 
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αζθαιή ρψξν, θαη ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

Γηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ  

Λαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε αλαθάιπςεο 

αζπκθσληψλ ή/θαη 

παξαηππηψλ. 

δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη δηεξεχλεζεο παξαηππηψλ, π.ρ. ειιηπείο απνζηνιέο, 

παξαβηαζκέλεο ζπζθεπέο παξεκπφδηζεο παξαπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ αλαζεψξεζεο, θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

SAQ - 6.6.7 

 

 

4.7  Απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ (Τπνηκήκα 6.7 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο 

Καζνξηζκφο 

ηνπ ρψξνπ 

απνζήθεπζεο 

Αλεπαξθήο πξνζηαζία ηνπ 

ρψξνπ απνζήθεπζεο απφ 

εμσηεξηθέο δηεηζδχζεηο. 

δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο 

εκπνξεπκάησλ· 

θαζνξηζκφο ρψξνπ ή ρψξσλ γηα ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ κε ζχζηεκα 

επηηήξεζεο CCTV ή κε άιινπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο. 

 

 

SAQ - 6.7.1 & 

6.7.2 

 

Δκπνξεχκαηα 

πξνο 

απνζήθεπζε 

ζε ππαίζξην 

ρψξν 

Παξαπνίεζε ηέηνησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

αλάγθε γηα επαξθή θσηηζκφ θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, επηηήξεζε κε CCTV·  

έιεγρνο θαη ηεθκεξίσζε ηεο αθεξαηφηεηαο απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ πξηλ απφ 

ηε θφξησζε· 

εάλ είλαη δπλαηφλ, αλαγξαθή ηνπ πξννξηζκνχ απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

φζν ην δπλαηφλ πην κεηαγελέζηεξν ζηάδην (δει. γξακκσηνί θσδηθνί αληί 

απινχ θεηκέλνπ πνπ αλαθέξεη ηνλ πξννξηζκφ). 

 

Γηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

Έιιεηςε δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο 

θαη πξνζηαζίαο 

απνζεθεπκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ. 

Λαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε αλαθάιπςεο 

αζπκθσληψλ ή/θαη 

παξαηππηψλ. 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηαθηηθή απνγξαθή θαη θαηαγξαθή, ηε δηεξεχλεζε 

παξαηππηψλ/αζπκθσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαζεψξεζεο, θαη γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ· 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε άθημεο εκπνξεπκάησλ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ειέγρνληαη ηα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα.  

SAQ - 6.7.3 

ISO 9001:2015, 

ελφηεηα 2 
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Ξερσξηζηή 

απνζήθεπζε 

δηαθνξεηηθψλ 

εκπνξεπκάησλ 

Με εμνπζηνδνηεκέλε 

αληηθαηάζηαζε ή/θαη 

παξαπνίεζε εκπνξεπκάησλ. 

ε ηνπνζεζία ησλ εκπνξεπκάησλ θαηαγξάθεηαη ζηα αξρεία απνζεκάησλ·  

φπνπ απαηηείηαη, ηα δηαθνξεηηθά εκπνξεχκαηα, π.ρ. εκπνξεχκαηα πνπ 

ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο, ελσζηαθά / κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα, επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, εκπνξεχκαηα πςειήο αμίαο, 

μέλα/εγρψξηα εκπνξεχκαηα, αεξνκεηαθεξφκελα θνξηία, απνζεθεχνληαη 

μερσξηζηά.  

 

SAQ - 6.7.4 

πηζηνπνηεηηθφ 

TAPA 

(Technology Asset 

Protection 

Association) 

Δπηπξφζζεηα 

κέηξα 

αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο 

γηα πξφζβαζε 

ζε 

εκπνξεχκαηα 

Με εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε ζηα εκπνξεχκαηα. 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο κφλν γηα ην αξκφδην 

πξνζσπηθφ·  

επηζθέπηεο θαη ηξίηα κέξε πξέπεη λα θέξνπλ πξνζσξηλά δειηία ηαπηφηεηαο θαη 

λα ζπλνδεχνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο· 

ηα δεδνκέλα επηζθέςεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκάησλ επηζθεπηψλ / 

ηξίησλ κεξψλ, ηνπ ρξφλνπ άθημεο/αλαρψξεζεο θαη ηνπ ζπλνδνχ, πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειε κνξθή (π.ρ. εκεξνιφγην, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα)· 

ζε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο απνζήθεπζεο βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο άιινπ 

θνξέα, ν ρψξνο απηφο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ηαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη κε επηηφπνπ επηζθέςεηο θαη ειέγρνπο ηνπ 

ΑΔΟ. 

SAQ - 6.7.5 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Κψδηθαο ISPS 

4.8  Παξαγσγή εκπνξεπκάησλ (Τπνηκήκα 6.8 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο  

Καζνξηζκφο 

ηνπνζεζίαο 

παξαγσγήο. 

Δπηπξφζζεηα 

κέηξα 

αζθάιεηαο 

θαη 

πξνζηαζίαο 

γηα 

πξφζβαζε ζε 

εκπνξεχκαηα 

Έιιεηςε δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ. 

 

Με εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε ζηα εκπνξεχκαηα.  

θαζνξηζκφο ελφο ρψξνπ γηα ηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ κε ηνπο 

απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πξφζβαζεο· 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν παξαγσγήο κφλν γηα ην αξκφδην 

πξνζσπηθφ· 

επηζθέπηεο θαη ηξίηα κέξε πξέπεη λα θνξνχλ γηιέθα πνπ μερσξίδνπλ θαη λα 

ζπλνδεχνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο· 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηεξγαζηψλ 

παξαγσγήο. 

SAQ - 6.8.2 

 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 
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Γηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

Έιιεηςε δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ. 

Παξαπνίεζε εκπνξεπκάησλ. 

ζέζπηζε δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, π.ρ. κε άδεηα πξφζβαζεο κφλν ζε 

αξκφδην πξνζσπηθφ ή ζε θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, επίβιεςε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ζπζηήκαηα ή/θαη πξνζσπηθφ. 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

πζθεπαζία 

πξντφλησλ 

Διιηπήο έιεγρνο ηεο 

ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ. 

Δηζαγσγή, αληαιιαγή ή 

απψιεηα παξαρζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηα πξντφληα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε αλίρλεπζε παξαπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή ηαηλία κε εκπνξηθέο νλνκαζίεο πάλσ ζε απηή. Η 

ηαηλία πξέπεη λα ηίζεηαη ππφ επηηήξεζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Μηα άιιε 

ιχζε ζα ήηαλ ε ρξήζε ηαηλίαο πνπ δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί ρσξίο λα κείλνπλ 

ππνιείκκαηα· 

κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερλνινγηθά βνεζήκαηα γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, π.ρ. επηηήξεζε κε CCTV ή έιεγρνο βάξνπο· 

εάλ είλαη δπλαηφλ, αλαγξαθή ηνπ πξννξηζκνχ απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

φζν ην δπλαηφλ πην κεηαγελέζηεξν ζηάδην (δει. γξακκσηνί θσδηθνί αληί απινχ 

θεηκέλνπ πνπ αλαθέξεη ηνλ πξννξηζκφ). 

SAQ - 6.8.3 

 

Έιεγρνο 

πνηφηεηαο 

Διιηπήο έιεγρνο ηεο ξνήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

Δηζαγσγή, αληαιιαγή ή 

απψιεηα παξαρζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

παξαρζέλησλ εκπνξεπκάησλ ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο. 

 

 

4.9  Φφξησζε εκπνξεπκάησλ (Τπνηκήκα 6.9 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο 

Πάγηεο 

δηαδηθαζίεο 

γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ 

εμεξρφκελσ

λ πξνο 

κεηαθνξά 

Έιιεηςε ειέγρνπ θαηά ηελ 

παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θίλδπλν αζθάιεηαο ή 

πξνζηαζίαο. 

έιεγρνο ηεο θφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (έιεγρνο 

ζπκθσλίαο/κέηξεζε/δχγηζε/αληηπαξαβνιή εληνιήο πσιήζεσλ θνξηίνπ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηα ηκήκαηα εθνδηαζηηθήο). Αληηπαξαβνιή κε ην ζχζηεκα 

εθνδηαζηηθήο· 

δηαδηθαζίεο ππνδνρήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ· 

απζηεξφο έιεγρνο πξφζβαζεο ζηνλ ρψξν θφξησζεο. 

SAQ - 6.9.1 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 
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θνξηίσλ 

Πάγηεο 

δηαδηθαζίεο 

γηα έιεγρν 

ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο 

πνπ 

επηβάιινληα

η απφ 

ηξίηνπο 

Παξαβίαζε ζπκθσλεκέλσλ 

ξπζκίζεσλ αζθάιεηαο κε 

θίλδπλν παξάδνζεο κε 

αζθαιψλ εκπνξεπκάησλ· 

παξάδνζε εκπνξεπκάησλ πνπ 

δελ θαηαρσξνχληαη ζε 

ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο θαη επί 

ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη 

θαλέλαο έιεγρνο. 

δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ην πξνζσπηθφ γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ηνπ πειάηε· 

έιεγρνη δηνίθεζεο/επίβιεςεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο.  

SAQ - 6.9.3 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Δπηηήξεζε 

ηεο 

θφξησζεο 

ησλ 

εκπνξεπκάη

σλ 

Έιιεηςε επηηήξεζεο θαηά ηε 

θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θίλδπλν αζθάιεηαο ή 

πξνζηαζίαο. 

έιεγρνη πιεξφηεηαο κε δχγηζε, κέηξεζε, αξίζκεζε θαη εληαία ζήκαλζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ· 

δηαδηθαζίεο αλαγγειίαο νδεγψλ πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο· 

θαζνξηζκφο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ νδεγνχ θαη ηελ επηηήξεζε ηεο 

εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ· 

νη νδεγνί δελ ζα έρνπλ κε επνπηεπφκελε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν θφξησζεο· 

δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ζα ππάξρεη κφληκε παξνπζία 

εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα εκπνξεχκαηα δελ ζα κέλνπλ ρσξίο 

επηηήξεζε· 

θαζνξηζκφο αξκφδηνπ πξνζψπνπ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ησλ πάγησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

SAQ - 6.9.4 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

θξάγηζε 

εμεξρφκελσ

λ 

εκπνξεπκάη

σλ 

Η απνζηνιή εκπνξεπκάησλ 

πνπ δελ είλαη ζθξαγηζκέλα 

κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 

εηζαγσγή, αληαιιαγή ή 

απψιεηα εκπνξεπκάησλ πνπ 

δελ κπνξεί λα αλαθαιπθζεί 

εχθνια.   

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ηνπνζέηεζεο, εμέηαζεο θαη θαηαγξαθήο ζθξαγίδσλ· 

θαζνξηζκφο εμνπζηνδνηεκέλνπ αηφκνπ· 

ρξήζε ζθξαγίδσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν ISO/PAS 

17712. 

SAQ - 6.9.2 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

ISO/PAS 

11712:116 

ISO/PAS 17712 

 

 

Γηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο 

Παξάδνζε εκπνξεπκάησλ πνπ 

δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε 

έιεγρνη γηα ηελ αληηπαξαβνιή ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηα ζπλνδεπηηθά 

κεηαθνξηθά θαη ηεισλεηαθά έγγξαθα, ηηο θαηαζηάζεηο θφξησζεο/ζπζθεπαζίαο 

SAQ - 6.9.5 & 

6.9.6 
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γηα ηε 

θφξησζε 

ησλ 

εκπνξεπκάη

σλ 

ζχζηεκα εθνδηαζηηθήο θαη επί 

ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη 

θαλέλαο έιεγρνο, θαη επνκέλσο 

απνηεινχλ θίλδπλν αζθάιεηαο 

θαη πξνζηαζίαο. 

θαη ηηο εληνιέο πσιήζεσλ· 

επηθαηξνπνίεζε ησλ αξρείσλ απνζεκάησλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε·    

 

 

Γηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

Λαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε αλαθάιπςεο 

αζπκθσληψλ ή/θαη 

παξαηππηψλ. 

δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη δηεξεχλεζεο παξαηππηψλ, π.ρ. ειιηπείο απνζηνιέο, 

παξαβηαζκέλεο ζπζθεπέο παξεκπφδηζεο παξαπνίεζεο, επηζηξνθέο πειαηψλ, 

δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

SAQ - 6.9.7 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

 

 

4.10 Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο (Τπνηκήκα 6.10 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο 

Δληνπηζκφο 

επηρεηξεκαηηθψλ 

εηαίξσλ 

Έιιεηςε κεραληζκνχ ζαθνχο 

εληνπηζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ 

εηαίξσλ. 

δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ θαη αγλψζησλ 

πειαηψλ·   

δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ, φηαλ ε 

κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξίην κέξνο· 

εθαξκνγή δηαδηθαζίαο επηινγήο ππεξγνιάβσλ βάζεη θαηαιφγνπ ηαθηηθψλ θαη 

έθηαθησλ ππεξγνιάβσλ· 

νη ππεξγνιάβνη κπνξνχλ λα επηιεγνχλ βάζεη θξηηεξίσλ επηινγήο ή αθφκε 

βάζεη εηδηθήο πηζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο (ε νπνία κπνξεί λα δηελεξγεζεί 

βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ πηζηνπνίεζεο). 

 

 

Απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο πνπ 

επηβάιινληαη ζε 

ηξίηνπο 

Παξαβίαζε ζπκθσλεζεηζψλ 

ξπζκίζεσλ αζθάιεηαο κε 

θίλδπλν παξάδνζεο κε 

αζθαιψλ εκπνξεπκάησλ.  

έιεγρνη ηζηνξηθνχ γηα ηελ επηινγή ηαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ, π.ρ. 

κέζσ ηεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ ή νξγαληζκψλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο· 

νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο (π.ρ. φια ηα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα θέξνπλ 

ζήκαλζε, λα είλαη ζθξαγηζκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα, λα έρεη ηνπνζεηεζεί 

εηηθέηα κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, λα ππνβάιινληαη ζε ειέγρνπο αθηίλσλ Υ) λα 

θαηαγξάθνληαη ζε ζπκβάζεηο κε ηνπο ηαθηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο· 

απαίηεζε λα κε γίλεηαη αλάζεζε ζπκβάζεσλ κε ππεξγνιαβία ζε άγλσζηνπο 

ηξίηνπο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά αεξνκεηαθεξφκελν θνξηίν / αεξνπνξηθφ 

ηαρπδξνκείν·   

SAQ - 6.10 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 
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παξνρή πνξηζκάησλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο / εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη 

δελ ζπλδένληαη κε ηαθηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, ζρεηηθά κε ηελ 

ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο· 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη νη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη θαηέρνπλ ζρεηηθέο 

δηαπηζηεχζεηο / πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ηεξνχλ ηα δηεζλή 

πξφηππα αζθάιεηαο· 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηελέξγεηα επηπξφζζεησλ ειέγρσλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε 

άγλσζηνπο ή έθηαθηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο· 

αλαθνξά θαη δηεξεχλεζε φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, θαη θαηαγξαθή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ 

έρνπλ ιεθζεί. 

 

 

4.11 Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ (Τπνηκήκα 6.11 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο 

Πνιηηηθή 

απαζρφιεζεο 

πνπ 

πεξηιακβάλεη 

ην 

πξνζσξηλφ 

πξνζσπηθφ 

Γηείζδπζε πξνζσπηθνχ πνπ 

κπνξεί λα ζπληζηά πηζαλφ 

θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα. 

έιεγρνη ηζηνξηθνχ θαηά ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, π.ρ. πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ 

απαζρφιεζεο θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο· 

πξφζζεηνη έιεγρνη ζε λένπο ή πθηζηάκελνπο ππαιιήινπο πνπ κεηαηίζεληαη ζε 

επαίζζεηεο ζέζεηο απφ άπνςε αζθάιεηαο, π.ρ. αζηπλνκηθνί έιεγρνη γηα 

θαηαδίθεο πνπ δελ έρνπλ δηαγξαθεί απφ ην πνηληθφ κεηξψν· 

απαίηεζε γηα ην πξνζσπηθφ λα δειψλεη ηπρφλ παξάιιειε απαζρφιεζε, 

αζηπλνκηθέο εγγπήζεηο, εθθξεκείο δίθεο ή θαηαδίθεο· 

πεξηνδηθνί έιεγρνη ηζηνξηθνχ / δηελέξγεηα λέσλ εξεπλψλ γηα πθηζηάκελν 

πξνζσπηθφ· 

άξζε ηεο πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, επηζηξνθή θάξηαο 

δηέιεπζεο αζθάιεηαο, θιεηδηψλ ή/θαη εηδηθήο θάξηαο ηαπηφηεηαο θαηά ηελ 

απνρψξεζε ή απφιπζε ππαιιήινπ· 

έιεγρνη πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ ησλ ίδησλ πξνδηαγξαθψλ κε απηνχο γηα ην 

κφληκν πξνζσπηθφ· 

ζπκβάζεηο κε γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο 

ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ αζθάιεηαο·  

δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ απφ ηα γξαθεία 

SAQ - 6.11.2, 

SAQ - 6.11.4 
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επξέζεσο εξγαζίαο.  

Δπίπεδν 

γλψζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο 

θαη 

πξνζηαζίαο 

Έιιεηςε νξζήο γλψζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο (εηζεξρφκελα 

εκπνξεχκαηα, θφξησζε, 

εθθφξησζε θ.ιπ.) κε ζπλέπεηα 

ηελ 

παξαιαβή/θφξησζε/εθθφξησζε 

πξντφλησλ πνπ δελ είλαη 

αζθαιή ή πξνζηαηεπφκελα. 

γλσζηνπνίεζε ζην πξνζσπηθφ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο / ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο (εηζεξρφκελα πξντφληα, θφξησζε, εθθφξησζε θ.ιπ.)· 

δεκηνπξγία αξρείνπ γηα ηελ θαηαγξαθή παξαηππηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο θαη ζπδήηεζή ηνπο κε ην πξνζσπηθφ ζε ηαθηηθή βάζε· 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαθνξά χπνπησλ 

πεξηζηαηηθψλ· 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα 

δηαηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη λα θνηλνπνηνχληαη κέζσ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ· 

αλάξηεζε ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζε ζρεηηθνχο ρψξνπο 

(θφξησζεο/εθθφξησζεο θ.ιπ.). Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη νξαηέο εζσηεξηθά 

(εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ) θαη εμσηεξηθά (εηδηθνί ρψξνη γηα ηνπο νδεγνχο, 

πξνζσξηλνχο ππαιιήινπο, δηάθνξνπο ζπλεηαίξνπο). 

ISO 28001:2007, 

ελφηεηα Α.3 

Δθπαίδεπζε 

ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο 

θαη 

πξνζηαζίαο 

Έιιεηςε κεραληζκψλ 

εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ ζηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

αλεπαξθήο γλψζε ησλ 

απαηηήζεσλ αζθάιεηαο.  

αξκφδηα άηνκα γηα ηνλ εληνπηζκφ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ εθπαίδεπζεο· 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηελ αλαγλψξηζε δπλεηηθψλ εζσηεξηθψλ απεηιψλ γηα 

ηελ αζθάιεηα, ζηελ αλίρλεπζε δηείζδπζεο/παξαπνίεζεο θαη ζηελ απνηξνπή κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο αζθάιεηαο, εκπνξεχκαηα, 

νρήκαηα, απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ζθξαγίδεο θαη αξρεία· 

δηεμαγσγή δνθηκψλ κε «κε αζθαιή» εκπνξεχκαηα ή πεξηζηάζεηο· 

ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο κπνξεί λα απνηειεί κέξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο βηνκεραληθήο αζθάιεηαο γηα φιν ην πξνζσπηθφ· 

ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη 

θαη λα επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά, βάζεη θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ 

εηαηξεία (π.ρ. θάζε ρξφλν)· 

ην λέν πξνζσπηθφ πξέπεη λα παξαθνινπζεί εληαηηθή εθπαίδεπζε, ιφγσ έιιεηςεο 

γλψζεο θαη ζπλαίζζεζεο. 

SAQ - 6.11.3 
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4.12 Δμσηεξηθέο ππεξεζίεο (Τπνηκήκα 6.12 ηνπ SAQ) 

Γείθηεο Πεξηγξαθή θηλδχλνπ Πηζαλέο ιχζεηο Παξαπνκπέο 

Υξήζε 

εμσηεξηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα 

δηάθνξνπο 

ηνκείο, δει. 

ζπζθεπαζία 

πξντφλησλ, 

αζθάιεηα 

θ.ιπ.  

Γηείζδπζε πξνζσπηθνχ πνπ 

κπνξεί λα ζπληζηά πηζαλφ 

θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα. 

 

Διιηπήο έιεγρνο ηεο ξνήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο, π.ρ. έιεγρνη ηαπηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, θαηαγξαθή 

ειέγρσλ πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε ζπκβάζεηο· 

παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο απηψλ ησλ απαηηήζεσλ· 

ρξήζε εηδηθψλ θαξηψλ ηαπηφηεηαο γηα ην εμσηεξηθφ πξνζσπηθφ· 

πεξηνξηζκέλε ή ειεγρφκελε πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ· 

επνπηεία εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ, θαηά πεξίπησζε·  

θαζνξηζκφο ξπζκίζεσλ αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ· 

ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο (δει. εξγαζίεο ζπληήξεζεο) ζχληαμε 

θαηαιφγνπ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ ηεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο. 

SAQ - 6.12 
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Γήισζε αζθάιεηαο1 
γηα εγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ΑΔΟ 

 

 
 

Δπσλπκία (εηαηξεία)       

Γηεχζπλζε       

Πφιε       

Υψξα       

Σαρπδξνκηθφο θσδηθφο       

Σειέθσλν       

e-Mail        

 
Ο ππνγξάθσλ δειψλσ φηη: 

 

 ηα εκπνξεχκαηα, ηα νπνία παξάγνληαη, απνζεθεχνληαη, δηαθηλνχληαη ή κεηαθέξνληαη κε εληνιή εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ΑΔΟ), ηα νπνία παξαδίδνληαη ζε ΑΔΟ ή παξαιακβάλνληαη γηα λα παξαδνζνχλ απφ ΑΔΟ 

o παξάγνληαη, απνζεθεχνληαη, ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη θνξηψλνληαη ζε αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζε αζθαιείο ρψξνπο θφξησζεο θαη απνζηνιήο 

o πξνζηαηεχνληαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε παξεκβνιή θαηά ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, 

θφξησζε θαη κεηαθνξά 

 απαζρνιείηαη αμηφπηζην πξνζσπηθφ γηα ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά απηψλ 

ησλ εκπνξεπκάησλ 

 νη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ κνπ είλαη ελεκεξσκέλνη φηη νθείινπλ επίζεο λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν εμνπζηνδνηεκέλνπ 

ππνγξάθνληνο2 

      θξαγίδα εηαηξείαο 

(εθφζνλ απαηηείηαη) 

Θέζε       

Τπνγξαθή       

Ηκεξνκελία έθδνζεο       

 

 

Η παξνχζα δήισζε εθδφζεθε ζηνλ: 

 

Δπσλπκία (εηαηξεία)       

Γηεχζπλζε       

Πφιε       

Υψξα       

Σαρπδξνκηθφο θσδηθφο       

 

 

  

                                                 
1
Πξέπεη λα επέιζνπλ νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζην θείκελν, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αληίζηνηρα επηρεηξεκαηηθά 

πξφηππα θαη νη ξφινη ησλ κεξψλ ζηε δηεζλή αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 
2 Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ππνγξάθσλ είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζην εκπνξηθφ κεηξψν. 
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Παξαδείγκαηα πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο  

 

 

 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 2) ηνπ ΔΣΚ, «Ο δηθαηνχρνο ηεο απφθαζεο 

θνηλνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θάζε ζηνηρείν πνπ αλαθχπηεη κεηά ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο θαη κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ή ην πεξηερφκελφ ηεο».   

 

ηφρνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ΑΔΟ λα εληνπίζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ επίπησζε ζην πεξηερφκελν ηεο άδεηαο ΑΔΟ ή/θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ΔΣΚ. 

 

Σν παξφλ παξάξηεκα δελ απνηειεί εμαληιεηηθφ θαηάινγν, αιιά ελδεηθηηθφ εξγαιείν κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ΑΔΟ.  
 

Δάλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζεσξεί φηη έλα ζηνηρείν ην νπνίν δελ εκθαλίδεηαη ελδέρεηαη λα 

έρεη επίπησζε ζηελ άδεηα ΑΔΟ, ηφηε πξέπεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

Δπηπιένλ, ε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ δελ απαιιάζζεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα απφ ηπρφλ άιια θαζήθνληα αλαθνξάο.  

 

Σν εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο άδεηαο ΑΔΟ πνπ θαηέρεηε: AEOC ή AEOS. 

 

Πξάγκαηη, ε άδεηα AEOC δελ απαηηεί εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ ΔΣΚ θαη ην άξζξν 28 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ, ελψ ε AEOS δελ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 39 ζηνηρείν δ) ηνπ ΔΣΚ θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ.  

 

 

 

Παξαδείγκαηα πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο 

 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 Δπσλπκία 

 Ννκηθφ θαζεζηψο 

 πγρψλεπζε ή δηάζπαζε 

 Σφπνο εγθαηάζηαζεο 

 Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο (εάλ δηαθέξεη απφ ηε δηεχζπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο)  

 Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο γηα επηθνηλσλία πνπ αθνξά ηε ζπκθσλία ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο (εάλ δηαθέξεη απφ ηε δηεχζπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο) 

 Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο 

 Πψιεζε ή θιείζηκν ηεο εηαηξείαο 

 Οηθνλνκηθφο ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ξφινο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 
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πκκφξθσζε (άξζξν 39 ζηνηρείν α) ηνπ ΔΣΚ & άξζξν 24 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ)  

 

- Σπρφλ ζνβαξή ή επαλεηιεκκέλε παξάβαζε ηεο ηεισλεηαθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ή 

ζνβαξά πνηληθά αδηθήκαηα ζπλδεφκελα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. εάλ έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα απάηε, δσξνδνθία ή δηαθζνξά) πνπ έρεη δηαπξάμεη:  

 ν αηηψλ, 

 ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αηηνχζα εηαηξεία ή ειέγρεη ηε δηνίθεζή ηεο, 

 ν ππάιιεινο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηνπ αηηνχληνο. 

 

 

- Αιιαγέο ζηε δηνίθεζε ή ηε δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο, φπσο: λένο ηδηνθηήηεο, λέν πξφζσπν πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αηηνχζα εηαηξεία ή ειέγρεη ηε δηνίθεζή ηεο, λένο ππάιιεινο πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα  

 

- Σπρφλ εθθξεκείο πνηληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε παξάβαζε ηεο ηεισλεηαθήο θαη 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ή πνηληθά αδηθήκαηα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

  

Ιθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ  

θαη κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ (άξζξν 39 ζηνηρείν β) ηνπ ΔΣΚ & άξζξν 25 ηεο ΔΠ ηνπ 

ΔΣΚ) 

 

- Αιιαγέο ή επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηνπ ζπζηήκαηνο εθνδηαζηηθήο 

- Γπζιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. απψιεηα ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, έιιεηςε 

ηρλειαζηκφηεηαο, θ.ιπ.) 

- Καηαρσξίζεηο πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή 

- Απψιεηα αξρείσλ 

- Γπζιεηηνπξγία ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ειέγρσλ 

- Απψιεηα ή θαηαζηξνθή ινγηζηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ αξρείσλ 

- Απψιεηα ή θαηαζηξνθή ειεθηξνληθψλ εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ ινγηζηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

κεηαθνξηθψλ δεδνκέλσλ 

- Αδπλακία δηάθξηζεο κεηαμχ ελσζηαθψλ θαη κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ, γηα παξάδεηγκα ιφγσ 

θαηάξξεπζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

- Αδπλακία δηαρείξηζεο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

- Αλαθάιπςε ζεκαληηθήο παξαηππίαο θαηά ηε δηάξθεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

- Γηνξζσηηθά κέηξα γηα ηε δηφξζσζε ζεκαληηθψλ παξαηππηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ 

- Νέα δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε πξντφληνο πνπ απαηηεί αδεηνδνηήζεηο θαη εγθξίζεηο ζχκθσλα 

κε ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο ή ζε ζρέζε κε ην εκπφξην γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

- Νέα ηνπνζεζία αξρείσλ  

- Υξήζε ιαλζαζκέλνπ θσδηθνχ εκπνξεχκαηνο  

- Υξήζε ιαλζαζκέλεο δαζκνινγεηέαο αμίαο 

- Μεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε εθ παξαδξνκήο 

- Σπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ή ηεισλεηαθή απνηακίεπζε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο  
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- Μεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ θαηά ηε δηακεηαθφκηζε εθ παξαδξνκήο 

- Δληνπηζκφο ζπζζψξεπζεο εξγαηηθψλ ιαζψλ 

- Με ηήξεζε απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ 

 

- Δληνπηζκφο παξείζθξεζεο ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

- εκαληηθή δπζιεηηνπξγία ησλ κέηξσλ ειεθηξνληθήο πξνζηαζίαο 

- νβαξή αζηνρία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 

- Νέα δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο  

 

 

Οηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα (άξζξν 39 ζηνηρείν γ) ηνπ ΔΣΚ & άξζξν 26 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ) 

 

- Ο ΑΔΟ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο  

 

- Πεξηζηαηηθά αλαθνξηθά κε ηελ πιεξσκή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη θφξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

εηζαγσγή ή εμαγσγή εκπνξεπκάησλ 

 

- Σπρφλ αξλεηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα, φπσο αξλεηηθή θαζαξή ζέζε ε νπνία δε 

κπνξεί λα θαιπθζεί 

- Απψιεηα ζεκαληηθψλ πειαηψλ 

- Απψιεηα ζεκαληηθψλ αγνξψλ 

- Απψιεηα εκπνξηθήο δηθαηφρξεζεο, παξαρψξεζεο, εκπνξηθψλ αδεηψλ εκπνξίαο ή/θαη 

εκπνξεπκάησλ 

- Αξλεηηθέο εθζέζεηο / εληνπηζκφο ζηνηρείσλ ζε εηήζηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο απφ εμσηεξηθφ 

ειεγθηή 

 

 

Πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή  

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (άξζξν 39 ζηνηρείν δ) ηνπ ΔΣΚ & άξζξν 27 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ) 

 

- Σπρφλ αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα  

 

- Απψιεηα/Απφθηεζε πξνηχπνπ πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηεισλεηαθά ζέκαηα εγθεθξηκέλν απφ 

επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο 

 

- ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ λένπ ππαιιήινπ ππεχζπλνπ γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα, πξνζθφκηζε 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα  
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Πξφηππα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (άξζξν 39 ζηνηρείν ε) ηνπ ΔΣΚ & 28 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΣΚ) 

 

- Απφθηεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ / λέσλ θηηξίσλ / κεηαθφκηζε 

 

- Νέν ζρέδην αζθάιεηαο· λέα δηαδηθαζία ή λέα κέηξα πξνζηαζίαο γηα πξφζβαζε ζε γξαθεία, 

ρψξνπο παξάδνζεο/παξαιαβήο, απνβάζξεο θφξησζεο θαη ρψξνπο θνξηίσλ 

- Σπρφλ ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ αζθάιεηαο (π.ρ. δηείζδπζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ, δηάξξεμε, 

θ.ιπ.) θαη δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

 

- Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (π.ρ. επηζεψξεζε επηά ζεκείσλ πνπ απνθάιπςε δηπιφ πάην/ςεχηηθν δάπεδν· 

αζπλήζηζηεο επηζθεπέο, θ.ιπ.) 

- νβαξφ πεξηζηαηηθφ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ 

 

 

- Γπζθνιίεο κε ηελ αζθάιεηα επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ 

- Αλίρλεπζε απάηεο ή ακέιεηαο/παξαπηψκαηνο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ 

 

- Πιεξνθνξίεο απφ ειέγρνπο ηζηνξηθνχ ζε ππαιιήινπο πνπ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία  

- Γπζθνιίεο κε ηελ αζθάιεηα εμσηεξηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ  

 

- Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο, ην νπνίν πξνγξακκαηίζηεθε θαη 

παξνπζηάζηεθε ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζε πξνεγνχκελν έιεγρν 

 

- Αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, π.ρ. 

λένο ππεχζπλνο, αιιαγή ζην φλνκα, θ.ιπ.  

 

 

 

Σπλαθή ζέκαηα 

 

- Πνηεο αιιαγέο ζα επεξέαδαλ αξθεηά θξηηήξηα; 
 

Κάπνηεο αιιαγέο ελδερνκέλσο λα επεξέαδαλ πνιιά θξηηήξηα ζην πιαίζην ηεο αδεηνδφηεζεο.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ζηνπο ΑΔΟ λα ελεκεξψζνπλ ηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο 

αξρέο εθ ησλ πξνηέξσλ, ψζηε λα αλακέλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα επηιέμνπλ ηηο θαιχηεξεο 

ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.  

 

- Πνηεο πιεξνθνξίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο αξρηθήο απνδνρήο ηεο 

αίηεζεο; 

 

Μεξηθέο θνξέο, έλαο ΑΔΟ αιιάδεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελψ έρεη ήδε αδεηνδνηεζεί σο 

ΑΔΟ, γηα παξάδεηγκα δηαθφπηνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηεισλεηαθά 
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ζέκαηα ή δηαθφπηνληαο νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

(π.ρ. φηαλ έλαο ΑΔΟ δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε εζληθφ/επξσπατθφ επίπεδν).   

 

Αλακέλεηαη φηη νη ΑΔΟ ζα ελεκεξψζνπλ ηελ αξκφδηα ΣΑΔ ζε πεξίπησζε ηέηνησλ αιιαγψλ, 

ψζηε λα βξεζεί κηα πην θαηάιιειε ιχζε γηα λα θαιπθζεί θάζε κεκνλσκέλε θαηάζηαζε.  

 

- Πώο κπνξεί έλαο ΑΕΟ λα παξαθνινπζεί ηελ άδεηά ηνπ εζσηεξηθά ώζηε λα δηαζθαιίδεη 

όηη δελ παξαιείπεη ηε γλσζηνπνίεζε ηπρόλ ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ;  

 

Ο ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ηνπ ΑΔΟ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπλερνχο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ ΑΔΟ απφ ηελ εηαηξεία. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξείαο, κπνξνχλ λα επηζηξαηεπζνχλ δηαθνξεηηθνί νξγαληζκνί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζρεηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο άδεηαο ΑΔΟ (π.ρ. ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, ηαθηηθέο 

επηθαηξνπνηήζεηο δηαδηθαζηψλ κε ηηο ζρεηηθέο δηεπζχλζεηο ηεο εηαηξείαο, ρξήζε ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, θ.ιπ.).  

 

- Πνηνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα απηέο ηηο αιιαγέο; 
 

Κάζε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ (ηνπηθφ ζεκείν επαθήο, πεξηθεξεηαθφ ζεκείν επαθήο, εζληθφ ζεκείν επαθήο) 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ νξγάλσζε. 

πληζηάηαη ζηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο λα νξίζνπλ ην ζεκείν επαθήο ηεο ηεισλεηαθήο 

δηνίθεζεο ζην νπνίν ζα θνηλνπνηνχληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θνξείο.  

 

Όηαλ ε άδεηα ΑΔΟ θαιχπηεη εγθαηαζηάζεηο ζε παξαπάλσ απφ έλα θξάηνο κέινο,  

 

- Πώο πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο αξκόδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο; 
 

Οη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηνπο απνδεθηνχο ηξφπνπο 

θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ΑΔΟ ζρεηηθά κε ην αξκφδην ζεκείν 

επαθήο ηεο ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο. Γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ αιιαγψλ, νη αξκφδηεο 

ηεισλεηαθέο αξρέο ζα ζπζηήζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο (π.ρ. ειεθηξνληθφ κήλπκα, 

επίζεκε επηζηνιή, κνξθφηππνο).  

 

- Επίδξαζε ησλ ελ ιόγσ αιιαγώλ ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο άδεηαο από ηελ ΤΑΕ: 
 

- χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ ΑΔΟ, ε ΣΑΔ ζα απνθαζίζεη εάλ 

είλαη απαξαίηεην λα πξνβνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, φπσο έλαξμε ειέγρνπ 

παξαθνινχζεζεο ή ειέγρνπ επαλεμέηαζεο. 

- Η ΣΑΔ κπνξεί επίζεο λα απνθαζίζεη φηη δελ ζα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε αιιαγψλ πνπ ζεσξνχληαη ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

 


