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Επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο γηα  

ην εξωηεκαηνιόγην απηναμηνιόγεζεο ΑΕΟ 
 
 

Σηφρνο 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. 

 

Σχκθσλα 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 Σπκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ιεπηνκεξείο 

θαλφλεο ζρεηηθνχο κε νξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα (ΚΔΠ ηνπ ΔΤΚ), 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. Τν παξφλ εξσηεκαηνιφγην θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Τεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΤΚ) θαη ηηο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ηνπ (εθηειεζηηθή πξάμε θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε), θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ. Σθνπφο 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.  

 

Πξνηνχ ππνβάιεηε ηελ αίηεζε, ζπληζηάηαη λα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο ΑΔΟ. 
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2. Τν 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).   

 

Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε ηπρφλ απνξίεο ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην ή ηελ αίηεζε, ζπληζηάηαη λα επηθνηλσλείηε κε ηελ αξκφδηα 

ηεισλεηαθή αξρή πξνηνχ ηα ππνβάιεηε.  

 

3. Σε 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. Σε 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. 

Σπκβνπιεπηείηε 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 Τκήκα 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 αηηώλ, νθείιεηε λα θαζηεξώζεηε δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 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 εζωηεξηθή πνιηηηθή ή/θαη νη νδεγίεο πξέπεη λα είλαη 

θαηαγεγξακκέλεο ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. Πξέπεη λα είλαη γλωζηέο εληόο ηεο εηαηξείαο, λα θνηλνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο 

ρξήζηεο θαη θπζηθά λα επηθαηξνπνηνύληαη ζπλερώο. 

 

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. Σηηο 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. Σε 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. Τν 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 ΕΤΚ) 

 

Σηφρνο 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 

Σηηο 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 

Σηελ εξψηεζε (α), αλαθέξαηε κφλν ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο εηαηξείαο. 

 

1.1.3 

Τν 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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Φξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε θαη ππφδεημε ηνπ ξφινπ ζαο ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα1: 

 

α) θαηαζθεπαζηήο εκπνξεπκάηωλ (MF): Τν 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) εηζαγωγέαο (IM): Τν 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. Σηελ πεξίπησζε 

εθηεισληζηψλ/ηεισλεηαθψλ αληηπξνζψπσλ, παξαθαιείζζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ θσδηθφ «εθηεισληζηήο».  

 

γ) εμαγωγέαο (EX): Τν 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.  

 

Σηελ πεξίπησζε εθηεισληζηψλ/ηεισλεηαθψλ αληηπξνζψπσλ, παξαθαιψ ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ θσδηθφ «εθηεισληζηήο». 

 

δ) εθηειωληζηήο (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): Τν πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ή αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κεηαμχ θαηνλνκαδφκελσλ ζεκείσλ. 

 

ζη) πξάθηνξαο κεηαθνξώλ (FW): Τν πξφζσπν πνπ δηεπζεηεί ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

                                                 
1
 Φξήζε θσδηθψλ σο UN/EDIFACT Party function code qualifier  
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δ) ελνπνηεηήο/παγηωηήο (CS): Τν πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ ελνπνίεζε δηαθφξσλ απνζηνιψλ, πιεξσκψλ, θ.ιπ. 

 

ε) θνξέαο δηαρείξηζεο ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ (TR): Τν πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζαιάζζησλ πινίσλ-

ζθαθψλ. 

 

ζ) δηαρεηξηζηήο απνζήθεο (WH): Τν 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). 

 

Σε 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.  

 

Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο ΑΔΟ πξνζηεζνχλ λέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε ηεισλεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλαθέξαηε πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο απηψλ.  

 

1.1.6 

Σηφρνο 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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Σε 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. Σε απηφ ην πιαίζην, αλαθέξαηε εάλ ε 

εηαηξεία ζαο εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζηε Σχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, 

ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ΔΔ L 124/2003. Ο παξαθάησ πίλαθαο βαζίδεηαη ζηελ αλσηέξσ ζχζηαζε:  

 

 

Καηεγνξία εηαηξείαο Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ Κχθινο εξγαζηψλ ή Σχλνιν 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 εξγαζηώλ 

 

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  
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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. 

  

 

Υπνηκήκα 1.3 Πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία  

 

1.3.1   

Σηηο 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   

Σηελ 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.  

 

Σηηο 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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Σηελ 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. 

 

Σηελ 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. 

 

Σηελ 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. 

 

Σηελ εξψηεζε (ε), αλαθέξαηε επίζεο εάλ ρξεζηκνπνηείηε δεζκεπηηθέο δαζκνινγηθέο πιεξνθνξίεο (ΓΓΠ).   

 

Σην 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) Τα 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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Σηελ 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 – Ιζηνξηθό ζπκκόξθωζεο  

(άξζξν 39 ζηνηρείν α) ηνπ ΕΤΚ, άξζξν 24 ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ2, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΕΟ κέξνο 2 ηκήκα Ι, Παξάξηεκα 2 ζεκείν 1 ηωλ 

θαηεπζπληεξίωλ νδεγηώλ 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 Σεπηέκβξην 2015 – ρξήζε εζθαικέλνπ θσδηθνχ λνκίζκαηνο γηα εηζαγσγέο απφ Κίλα, κε απνηέιεζκα ηελ 

ππεξεθηίκεζε δαζκψλ θαη ΦΠΑ θαηά πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζε 5.500 επξψ. 

- Γεθέκβξηνο 2015 – δελ ππνβιήζεθε ηξηκεληαία δήισζε αλαζηνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ελεξγεηηθήο ηειεηνπνίεζεο. 

                                                 

2
 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 Σπκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα  
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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. 

 

Τα 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. 

 

2.2  
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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 - Λνγηζηηθό ζύζηεκα θαη ζύζηεκα εθνδηαζηηθήο  

(άξζξν 39 ζηνηρείν β) ηνπ ΕΤΚ, άξζξν 25 ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΕΟ κέξνο 2 ηκήκα ΙΙ, Παξάξηεκα 2 ζεκείν 2 ηωλ 

θαηεπζπληεξίωλ νδεγηώλ 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 ζπκκόξθωζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ηεο ΕΠ ηνπ ΕΣΚ, 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: Ειεγθηηθή/ινγηζηηθή ηρλειάηηζε 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί απαηηνχλ ηελ χπαξμε Ειεγθηηθήο/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. Σηελ 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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Τν 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 

 

Τν 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) 

 θαηαζθεπή  
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 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: Λνγηζηηθό ζύζηεκα θαη ζύζηεκα 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  

 ιχζε ινγηζκηθνχ εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. 
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Σεκείσζε: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο, ζα πξέπεη λα επηδείμεηε: 

 ηνλ βαζκό ηεο κεραλνξγάλωζεο 

 ηε δηαζέζηκε ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα θαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

 ηνλ δηαρωξηζκό ιεηηνπξγηώλ κεηαμύ αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη εξγαζηώλ 

 ηνλ δηαρωξηζκό ιεηηνπξγηώλ κεηαμύ ρξεζηώλ 

 ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη ε πξόζβαζε ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ηπρόλ πξνζαξκνγέο ζην ηππνπνηεκέλν παθέην 

 θαηάινγν ηωλ ινγαξηαζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην γεληθό θαζνιηθό 

 εάλ ην ζύζηεκα θάλεη ρξήζε ελδηάκεζωλ ινγαξηαζκώλ επαιήζεπζεο 

 ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαηαρωξίδνληαη ππνρξεώζεηο ωο πξνο δαζκνύο/εηδηθνύο θόξνπο θαηαλάιωζεο/ΦΠΑ ζην γεληθό θαζνιηθό 

 εάλ ππάξρεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο αλά παξηίδεο 

 εάλ ηα αξρεία ηεο απνζήθεο ζπλδένληαη κε ηα νηθνλνκηθά αξρεία 

      ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεζηε ηηο θαηαρωξίζεηο, ζε πεξίπηωζε πνπ ηεξνύληαη από εμωηεξηθό πάξνρν ινγηζκηθνύ 

 

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 εζωηεξηθνύ 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.  

 

 

3.3.2  
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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  

Τα 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 εκπνξεπκάηωλ  
 

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·  

 εάλ ε απνγξαθή ηνπ απνζέκαηνο γίλεηαη θαηά αμία ή/θαη πνζφηεηα·  

 χπαξμε δηαδηθαζίαο θαη ζπρλφηεηα απνγξαθήο απνζεκάησλ· 
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 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. 

 

  Τέινο, 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:  

 θαηαρψξηζε θαη έιεγρν ησλ απνζεκάησλ· 

 εληνπηζκφ θνηλνηηθψλ θαη κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ (δελ ηζρχεη γηα AEOS)· 
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 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. 

 

Τέινο, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπνηκήκα 3.5 Σειωλεηαθέο δηαδηθαζίεο 
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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. 

 

Ωο αληηπξφζσπνη ηξίησλ κεξψλ, νη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 
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 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  
Σηελ 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 ΔΤΚ, 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. 

 

 

 

 

3.5.5  
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Σε 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 (ΔΠΣ).  

 

 

Τπνηκήκα 3.6 Δηαδηθαζίεο εθεδξηθώλ αληηγξάθωλ, 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  

Σηηο 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 ζπζηεκάηωλ 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  
Σηελ 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)·  

 ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα ηείρε πξνζηαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνχο θαη άιια θαθφβνπια ινγηζκηθά (malware)· 
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 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. 

 

Σηελ 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 ηεθκεξίωζεο 

 

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·  

 δηαδηθαζία αξρεηνζέηεζεο θαη αζθαινχο θαη πξνζηαηεπκέλεο απνζήθεπζεο εγγξάθσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη αξκνδηφηεηεο 

γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο· 
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 ρεηξηζκφ πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ εγγξάθσλ. 

 

3.8.2  
Τα 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 θεξεγγπόηεηα  

(άξζξν 39 ζηνηρείν γ) ηνπ ΕΤΚ, άξζξν 26 ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΕΟ κέξνο 2 ηκήκα ΙΙΙ, Παξάξηεκα 2 ζεκείν 3 ηωλ 

νδεγηώλ 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). Τα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ αηηνχληα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε 

ΑΔΟ. Τπρφλ 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  
Τα 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.  

 

Υπφ 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. Υπφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ε αξλεηηθή θαζαξή 
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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 επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ  

(Άξζξν 39 ζηνηρείν δ) ηνπ ΕΤΚ, άξζξν 27 ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΕΟ κέξνο 2 ηκήκα IV) 

 

εκείωζε: 

 

Τν παξφλ ηκήκα αθνξά ηα πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζην πιαίζην ηνπ ΑΔΟ. Σπκπιεξψλεηαη κόλν 

εθφζνλ ππνβάιεηε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο AEOC.  

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 27 ηεο ΔΠ ηνπ ΔΤΚ, 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 ΔΤΚ.   

 

Υπφ 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. 

 

5.1.1.  
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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 ΕΤΚ, άξζξν 28 ηεο ΕΠ ηνπ ΕΤΚ, Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΕΟ κέξνο 2 ηκήκα 5, Παξάξηεκα 2 ζεκείν 4 ηωλ 

θαηεπζπληεξίωλ νδεγηώλ AEO) 

 

εκείωζε: 

 

Τν παξφλ ηκήκα αθνξά ην θξηηήξην αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ΑΔΟ. Σπκπιεξψλεηαη κόλν 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). 

Σπλήζσο, 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.  
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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. 

 

Σηα 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. Σχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΤΚ, πξέπεη λα νξηζηεί ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο, αξκφδηνο γηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Υπφ ηελ έλλνηα απηή, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία αθνξνχλ κφλν ην θξηηήξην ΑΔΟ. Σεκεηψλεηαη 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. 

Σηφρνο 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·  

 δεκνζηνλνκηθέο απεηιέο· 

 ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ζηελ εθνδηαζηηθή ζαο αιπζίδα. 

 

Η εθηίκεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα παξαθάησ: 



 31 

 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. 

 

 

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 
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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. Σε 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. 

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) 
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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. Τν 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 

Σηελ 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.  

Γηα παξάδεηγκα: 

 εηδηθέο ζπζθεπαζίεο 

 εηδηθέο απαηηήζεηο απνζήθεπζεο 

Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ εξψηεζε 6.5.1 (δηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο). 
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6.1.10 (α) & (β) 
Σηελ 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).  

Σηα έγγξαθα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εκεξνκελία/εκεξνκελίεο θαηάξηηζεο ηεο εθηίκεζεο θαη πινπνίεζεο ηπρφλ ζπζηάζεσλ. Τν 

έγγξαθν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαηά ηελ απηνςία. 

 

6.1.11  
Σηελ 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 θηηξίωλ  

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΤΚ, 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 

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) 
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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. 

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) 
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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 – Πξόζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο  

 

Γηα ηελ απνθπγή παξαβίαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΤΚ, 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.  

 

 

 

6.3.1 (α) & (β) 

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία επηζεκαίλνληαο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, εάλ αθνινπζνχληαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο ζε νξηζκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο. Σε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε, ζα ήηαλ ελδερνκέλσο ζθφπηκν 

λα πεξηγξάςεηε ή λα δψζεηε κηα γεληθή εηθφλα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σηηο δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη πνηνο έρεη πξφζβαζε 
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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).  

Τα 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) 

Σηελ 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.  

Σπκβνπιεπηείηε 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.  

Τν 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. 

 

 

Τπνηκήκα 6.4 – Μνλάδεο θνξηίνπ 
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Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΤΚ, 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 

 

Σηηο 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. 

 

 

 

6.4.3 (α) & (β) 



 39 

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). 

 

 

Τπνηκήκα 6.5 – Δηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο 
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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. Υπνδείμαηε ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ, αλαηξέμηε επίζεο ζηελ εξψηεζε 6.12 (Δμσηεξηθέο ππεξεζίεο). 

 

 

 

Τπνηκήκα 6.6 – Εηζεξρόκελα εκπνξεύκαηα  

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΤΚ, 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· 

 ζρέδην ρεηξηζκνχ απξφζκελσλ αθίμεσλ·  
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 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. 

 

6.6.3 (γ) 
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Σε 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 εκπνξεπκάηωλ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνηκήκα θαιύπηεη κόλν ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάηωλ πνπ απνηεινύλ ηκήκα ηεο δηεζλνύο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

 

6.7.1-6.7.5 

 

Οη δηαδηθαζίεο ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 θαζνξηζκέλν ρψξν απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ν νπνίνο είλαη αζθαιήο, πξνζηαηεπκέλνο θαη γλσζηφο ζην πξνζσπηθφ 

ειέγρνπ· 



 43 

 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. 

 

Τα 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 

Σε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, ππνδείμηε ηελ εηαηξεία/εηαηξείεο πνπ είλαη ππεχζπλε/-εο γηα ηελ απνζήθεπζε. 

 

Τπνηκήκα 6.8 – Παξαγωγή εκπνξεπκάηωλ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνηκήκα θαιύπηεη κόλν ηελ παξαγωγή εκπνξεπκάηωλ πνπ απνηεινύλ ηκήκα ηεο δηεζλνύο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

Απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο 6.8.1-6.8.4 κφλν εάλ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζή ζαο. Υπφ 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) 

Σηελ 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. Σπκβνπιεπηείηε επίζεο ηηο ζεκεηψζεηο γηα ηελ εξψηεζε 6.2.3. 

 

 

6.8.2  
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Υπνζηεξίμηε 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 – Φόξηωζε εκπνξεπκάηωλ 

 

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·  

 θαηαρψξηζε ηεο νινθιήξσζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ· 
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 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 Φ. 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  
Υπνζηεξίμηε ηελ απάληεζή ζαο παξαπέκπνληαο ζην θαηάιιειν ρσξίν ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη απεηιψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εξψηεζε 6.1.2. (α) θαη (β) 

Σηηο 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 επηρεηξεκαηηθνύο εηαίξνπο 

 

Γηα ηε ζπκκόξθωζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηεο ΕΠ ηνπ ΕΣΚ, ζα πξέπεη λα έρεηε ιάβεη κέηξα 

πνπ επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ηαπηόηεηα ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ ζαο εηαίξωλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη, κέζω 

εθαξκνγήο θαηάιιειωλ ζπκβαηηθώλ ξπζκίζεωλ ή άιιωλ ελδεδεηγκέλωλ κέηξωλ ζύκθωλα κε ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ζαο, όηη 

νη ελ ιόγω επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθνύ ηνπο κεξηδίνπ ζηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 

Οη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο (εκπνξεπκάησλ ή ππεξεζηψλ) ή πειάηεο.  
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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. Σηα 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 Φ 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. Σηα 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. 

 

 

6.10.3  
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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. Σηα 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 πξνζωπηθνύ 

 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία ε) θαη δ) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΤΚ, 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. 

 

 

 

6.11.2 (α) & (β)  
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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. Τν 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. 

 

 

 

Τπνηκήκα 6.12 – Εμωηεξηθέο ππεξεζίεο 
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Σχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ζη) ηεο ΔΠ ηνπ ΔΤΚ, 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. 

Σηελ εξψηεζε (γ) πεξηγξάςηε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηε ην ζπκβφιαην, ρεηξίδεζηε ηπρφλ παξαηππίεο θαη 

αλαζεσξείηε ηηο δηαδηθαζίεο. Υπνζηεξίμηε 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 

Σσγθαηάζεζε γηα δεκοζίεσζε ηωλ ζηοητείωλ ηοσ ΑΕΟ ζηολ ηζηόηοπο ηες Γεληθής Δηεύζσλζες Φοροιογίας θαη Τειωλεηαθής Έλωζες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σπγθαηαηίζεκαη λα δεκνζηεπζνύλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΕΟ ζηνλ θαηάινγν ηωλ Εγθεθξηκέλωλ 
Οηθνλνκηθώλ Φνξέωλ. 
 
Υπνγξαθή…………………………………….......... 
Ιδηόηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο………………………… 
(Τν ζπκπιεξωκέλν εξωηεκαηνιόγην πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από Δηεπζπληή/Δηνηθεηηθό ζηέιερνο/Ιδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπηωζε, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπηωζε ζπληζηάηαη όπωο παξέρεηαη ε ζπγθαηάζεζε εγγξάθωο από εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην 
ζθνπό απηό άηνκν) 
Ηκεξνκελία:…………………………………………. 

 
Σσγθαηάζεζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεροθορηώλ ποσ περηιακβάλοληαη ζηελ άδεηα ΑΕΟ, προθεηκέλοσ λα δηαζθαιηζηεί ε 
εθαρκογή δηεζλώλ ζσκθωληώλ κε ηρίηες τώρες γηα ζθοπούς ακοηβαίας αλαγλώρηζες ηες ηδηόηεηας εγθεθρηκέλοσ οηθολοκηθού 
θορέα θαη κέηρωλ ποσ ζτεηίδοληαη κε ηελ αζθάιεηα 

 

 
 
 
 

Σπγθαηαηίζεκαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΕΟ, 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. 
 
Υπνγξαθή……………………………………………… 
Ιδηόηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο…………………………... 
(Τν ζπκπιεξωκέλν εξωηεκαηνιόγην πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από Δηεπζπληή/Δηνηθεηηθό ζηέιερνο/Ιδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπηωζε, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπηωζε ζπληζηάηαη όπωο παξέρεηαη ε ζπγθαηάζεζε εγγξάθωο από εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην 
ζθνπό απηό άηνκν) 
Ηκεξνκελία: ……………………………..................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Σηε πεξίπηωζε πνπ δώζαηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο γηα ακνηβαία αλαγλώξηζε, παξαθαιείζηε όπωο παξέρεηε θαη ηηο αθόινπζεο 
πιεξνθνξίεο (κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο): 
 
Επωλπκία: ………………………………………………………. 
Οδόο θαη αξηζκόο: ……………………………………………… 
Ταρπδξνκηθόο θώδηθαο θαη πόιε: ………………………….... 
 
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ιαηηληθνί ραξαθηήξεο όπωο θωδηθνπνηνύληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf 

http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf
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Παξάξηεκα 2 

 

 Πίλαθαο θξηηεξίωλ πνπ εθαξκόδνληαη 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 

1.1.2. 
Πιήξε ζηνηρεία ηωλ 

θύξηωλ κεηόρωλ, ηωλ 

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 
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κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ή/θαη ηωλ 

δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

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 

1.2.2. 
Δγθαηαζηάζεηο 

απνζήθεπζεο                                         

AEOC / AEOS AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 
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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 

ηος αιηούνηορ 

              

3.1. Γηαδξνκή ειέγρνπ                
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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 

                  

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 / AEOC / AEOC / AEOC / AEOC / AEOC / 
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AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

3.5.3. 
Καζεζηώηα εκπνξηθώλ 

αδεηώλ                                 
AEOC / AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS* 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS* 

3.5.4. 

Εκπνξεύκαηα πνπ απαηηνύλ 
άδεηεο εηζαγωγήο θαη εμαγωγήο 

νη νπνίεο ζπλδένληαη κε 
απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο 

AEOC / AEOS 
AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS 

AEOC / 

AEOS AEOC / 

AEOS 

3.5.5 
Εκπνξεύκαηα πνπ ππάγνληαη 

ζηνλ θαλνληζκό 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 

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 
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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 

                  

5 

Ππακηικά κπιηήπια 

επάπκειαρ ή 

επαγγελμαηικών πποζόνηων 

       

5.1. 
Πξαθηηθά θξηηήξηα 

επάξθεηαο 
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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 αξκόδην 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 

αζθάιεηαο                     

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

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 
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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 

εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αηόκνπ/νρήκαηνο            

AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS AEOS 

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 
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    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 

                  

                  

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 
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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* 

                  

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 
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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 

              

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 
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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 

 
 

       


