
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ

για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων 
και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου



Γενικά

Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*)

Σι είναι ο Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ;
Εγκεκριμζνοσ είναι ο οικονομικόσ φορζασ ο οποίοσ κεωρείται αξιόπιςτοσ επιχειρθματικόσ εταίροσ
ςτθ διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα και επομζνωσ δικαιοφται να απολαμβάνει ςυγκεκριμζνα οφζλθ,
ανάλογα με τον τφπο του πιςτοποιθτικοφ που του ζχει χορθγθκεί.

Ποιοσ μπορεί να αιτηθεί για πιςτοποιητικό Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα;
Οποιοδιποτε πρόςωπο, το οποίο είναι εγκατεςτθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτα πλαίςια των
επιχειρθματικϊν του δραςτθριοτιτων ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ που διζπονται από τθν
τελωνειακι νομοκεςία.

AEOC AEOS AEOF
Υπάρχουν τρείσ τφποι πιςτοποιθτικοφ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα:

Πιςτοποιητικό ΑΕΟ – Σελωνειακζσ απλουςτεφςεισ (AEOC)
Πιςτοποιητικό ΑΕΟ – Αςφάλεια και προςταςία (AEOS)
Πιςτοποιητικό ΑΕΟ – Σελωνειακζσ απλουςτεφςεισ / 

Αςφάλεια και προςταςία (AEOF)

*Authorised Economic Operator



Οφζλη για τουσ ΑΕΟ – 1

Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ)

Λιγότεροι φυςικοί ζλεγχοι και ζλεγχοι εγγράφων

Σελωνειακζσ απλουςτεφςεισ

ε ζνα περιβάλλον με αυξθμζνουσ ελζγχουσ αςφάλειασ, το πιςτοποιθτικό Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα, το οποίο 
αναγνωρίηεται ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ, αλλά και ςτισ τρίτεσ χϊρεσ με τισ οποίεσ θ ΕΕ ζχει ςυνάψει ςυμφωνία αμοιβαίασ 
αναγνϊριςθσ, παρζχει ςτουσ κατόχουσ του ςθμαντικά οφζλθ, ςχετικά με τισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ και διατυπϊςεισ, με 
αποτζλεςμα τθ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ, τθν επιτάχυνςθ των εμπορευματικών ροών, τθ βελτίωςθ των εςωτερικών 
λειτουργιών και τελικά, τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Ενδεικτικά:

Οι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ τφπου ΑΕΟC ι AEOF υπόκεινται ςε λιγότερουσ φυςικοφσ ελζγχουσ και 
ελζγχουσ εγγράφων, τουλάχιςτον κατά 50%*, από τουσ υπόλοιπουσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τον 
τελωνιςμό των εμπορευμάτων. Επιπλζον, οι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ τφπου AEOS ι AEOF υπόκεινται ςε 
λιγότερουσ ελζγχουσ αςφάλειασ και προςταςίασ κατά τθν είςοδο και ζξοδο των εμπορευμάτων από το 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ.

Σα οφζλθ του πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ μεγιςτοποιοφνται, όταν αυτό ςυνδυαςτεί με άδεια απλουςτευμζνων 
διαδικαςιϊν – άδεια για χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ ι/και άδεια εκτελωνιςμοφ ςτον 
προςδιοριηόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο (τελωνιςμόσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ). 
θμειϊνεται ότι, ο κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ τφπου ΑΕΟC ι AEOF μπορεί να αποκτιςει τισ παραπάνω άδειεσ 
μόνο με μία απλι αίτθςθ, κακϊσ τα κριτιρια χοριγθςθσ των εν λόγω αδειϊν ςυμπίπτουν με αυτά τθσ 
χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ. Γενικά, κατά τθ χοριγθςθ τελωνειακϊν απλουςτεφςεων, οι τελωνειακζσ 
αρχζσ δεν επανεξετάηουν τα κριτιρια τα οποία ζχουν επανελεγχκεί κατά τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ.

* Προϊόντα που δεν επιβαρφνονται με Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ και δεν υπόκεινται ςε μζτρα απαγορεφςεων – περιοριςμϊν.
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Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ)

Μειωμζνεσ εγγυιςεισ

Αναγνϊριςθ ωσ αςφαλοφσ επιχειρθματικοφ εταίρου

Αμοιβαία αναγνϊριςθ
Η αμοιβαία αναγνϊριςθ των προγραμμάτων ΑΕΟ μεταξφ τθσ ΕΕ και τρίτων χωρϊν, παρζχει τθ δυνατότθτα 
ςτουσ κατόχουσ πιςτοποιθτικοφ τφπου AEOS ι AEOF να απολαμβάνουν τα οφζλθ των λιγότερων ελζγχων 
και των κατά προτεραιότθτα ελζγχων κατά τθν είςοδο των εμπορευμάτων τουσ ςτισ τρίτεσ χϊρεσ, με τισ 
οποίεσ θ ΕΕ ζχει ςυνάψει ςχετικι ςυμφωνία. Μζχρι ςιμερα, θ ΕΕ ζχει ςυνάψει παρόμοια ςυμφωνία με 
τθν Ελβετία, τθ Νορβθγία, τθν Ιαπωνία και τισ ΗΠΑ, εντόσ του 2014 αναμζνεται θ υπογραφι τθσ 
ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ με τθν Κίνα, ενϊ ςυηθτιςεισ ζχουν ξεκινιςει με Ρωςία, Καναδά, 
Σουρκία.

Οι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ τφπου AEOS ι AEOF επωφελοφνται του ευεργετιματοσ τθσ μειωμζνθσ 
εγγφθςθσ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά 50% ςτθν προςωρινι εναπόκεςθ, 
κατά 50% ςτθν τελωνειακι αποταμίευςθ και κατά 30% ςτισ φορολογικζσ αποκικεσ.

Ζνασ ΑΕΟ που πλθροί τα κριτιρια αςφάλειασ και προςταςίασ κεωρείται αςφαλισ εταίροσ ςτθν 
εφοδιαςτικι αλυςίδα. Αυτό ςθμαίνει ότι καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να μειϊςει τουσ 
κινδφνουσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτθν οποία ςυμμετζχει. Σο πιςτοποιθτικό ΑΕΟ, που παρζχει τθ 
δυνατότθτα χριςθσ του – νομικά κατοχυρωμζνου – λογότυπου  ΑΕΟ, αναβακμίηει το κφροσ του διεκνϊσ.

Προτεραιότθτα κατά τθ διενζργεια των ελζγχων

Όταν με βάςθ τθ διενεργοφμενθ ανάλυςθ κινδφνου θ αρμόδια τελωνειακι αρχι επιλζγει για ζλεγχο μια 
αποςτολι φορτίου κατά τθν είςοδο ι ζξοδό τθσ από τθν ΕΕ ι κατά τον τελωνιςμό τθσ, θ ςυγκεκριμζνθ 
αποςτολι ελζγχεται κατά προτεραιότθτα, όταν θ ςχετικι διαςάφθςθ ζχει υποβλθκεί από κάτοχο 
πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ.



Κριτήρια χορήγηςησ

Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ)

Χρθματοπιςτωτικι 
φερεγγυότθτα

Κατάλλθλο ιςτορικό τελωνειακισ ςυμμόρφωςθσ

Σο κριτιριο πλθρείται εάν κατά τα τρία τελευταία χρόνια 
πριν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ δεν ζχουν διαπραχκεί 
ςοβαρζσ ι επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ 
νομοκεςίασ από:
- τον αιτοφντα 
- τα πρόςωπα που διοικοφν τθν εταιρεία ι ελζγχουν τθ 
διοίκθςι τθσ 
- το νόμιμο αντιπρόςωπο του αιτοφντα ςε τελωνειακά 
κζματα
- τον υπεφκυνο τθσ εταιρείασ για τελωνειακά κζματα

Ικανοποιθτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ εμπορικϊν και 
κατά περίπτωςθ, μεταφορικϊν καταχωρίςεων

Σο κριτιριο πλθρείται όταν ο αιτϊν τθρεί ικανοποιθτικό 
ςφςτθμα εμπορικϊν και κατά περίπτωςθ, μεταφορικϊν 
καταχωρίςεων, το οποίο επιτρζπει τθ διενζργεια κατάλλθλων 
τελωνειακϊν ελζγχων. Ενδεικτικά, οι απαιτιςεισ μπορεί να 
αφοροφν:
- ςτο λογιςτικό ςφςτθμα
- ςτο ςφςτθμα εφοδιαςτικισ
- ςτισ προςβάςεισ και ςτθ γενικότερθ διαχείριςθ
- ςτθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν
- ςτο προςωπικό

Χρθματοπιςτωτικι φερεγγυότθτα

Η χρθματοπιςτωτικι φερεγγυότθτα νοείται ωσ θ υγιισ 
οικονομικι κατάςταςθ, θ οποία είναι επαρκισ για τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αιτοφντα, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ εκάςτοτε 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.

Σο κριτιριο πλθρείται εάν θ χρθματοπιςτωτικι 
φερεγγυότθτα αποδεικνφεται για τα τρία τελευταία χρόνια 
πριν από τθν αίτθςθ.

Κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και 
προςταςίασ (μόνο για τα πιςτοποιθτικά AEOS και AEOF)

Οι όροι αςφάλειασ και προςταςίασ κεωρείται ότι πλθροφνται, 
εάν ο αιτϊν τθρεί ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με:
- τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων
- κατάλλθλουσ ελζγχουσ πρόςβαςθσ
- τθν αςφάλεια των φορτίων
- τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των αδειϊν/εγκρίςεων
- τθν αςφάλεια των εμπορικϊν του εταίρων
- τθν αςφάλεια του προςωπικοφ
- τθν ενθμζρωςθ/εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε κζματα 
αςφάλειασ και προςταςίασ.



Διαδικαςία

Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ)

Ο αιτϊν ζχει τθ δυνατότθτα να αποςφρει τθν αίτθςι του 
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ και πάντωσ πριν 
από τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ ελζγχου από τισ 
αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ, ενϊ δφναται να κατακζςει 
νζα αίτθςθ οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι το επικυμεί.

Η διάρκεια τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ δφναται να διαρκζςει ζωσ και 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ 
(ανάλογα με το βακμό ετοιμότθτασ του αιτοφντα), προκεςμία που μπορεί να παρατακεί με 
αίτθςθ του υποψιφιου ΑΕΟ, εάν κατά τθ διάρκεια εξζταςθσ των κριτθρίων διαπιςτϊςει 
ότι χρειάηεται περιςςότερο χρόνο, προκειμζνου να προβεί ςε αλλαγζσ / βελτιϊςεισ 
με ςκοπό τθν τιρθςθ των κριτθρίων.

Προετοιμαςία
Κατάθεςη 
αίτηςησ

Κυρίωσ 
ζλεγχοσ

Αρχικόσ 
ζλεγχοσ και 

αποδοχή

Σελική 
απόφαςη

Διαβοφλευςη 
με άλλα ΚΜ

Απόρριψη

Διατήρηςη 
Ιδιότητασ ΑΕΟ

Χορήγηςη 
Πιςτοποιητικοφ

Σο πιςτοποιθτικό ΑΕΟ χορθγείται δωρεάν. Πικανά κόςτθ ενδζχεται να προκφψουν από 
επενδφςεισ ςτισ οποίεσ απαιτείται να προβεί ο οικονομικόσ φορζασ προκειμζνου να 
πλθροί τα κριτιρια του πιςτοποιθτικοφ.

Η διάρκεια ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ είναι απεριόριςτθ. Η αρμόδια αρχι ζκδοςθσ 
διατθρεί το δικαίωμα επαναξιολόγθςθσ του πιςτοποιθτικοφ, ςτισ περιπτϊςεισ 
ςθμαντικϊν τροποποιιςεων τθσ ςχετικισ κοινοτικισ νομοκεςίασ, εφλογων ενδείξεων 
ότι δεν πλθροφνται πλζον οι ςχετικζσ προχποκζςεισ και κριτιρια από τον εγκεκριμζνο 
οικονομικό φορζα, κακϊσ και παρζλευςθσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ – που 
ξεπερνά τθν τριετία – από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ.

Κατάλογοσ των Εγκεκριμζνων Οικονομικϊν Φορζων αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων και Φορολογίασ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en

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


Πριν από την αίτηςη

Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ)

• Η ςχετικι κοινοτικι και εκνικι Νομοκεςία

• Η αίτθςθ και οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ

• Σο ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ

• Οι Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ

• Η εφαρμογι AEO eLearning – Ιςτοςελίδα TAXUD

Η ορκι και πλιρθσ ενθμζρωςθ του οικονομικοφ φορζα για το κεςμό του ΑΕΟ και ιδιαίτερα για τισ προχποκζςεισ που 
πρζπει να πλθροί για τθν απόκτθςι του, κεωρείται ηωτικισ ςθμαςίασ, τόςο για τθν προετοιμαςία τθσ αίτθςθσ, όςο και για 
τθν αξιολόγθςθ τθσ ετοιμότθτάσ του ενόψει του ςχετικοφ ελζγχου. Βαςικά εργαλεία αποτελοφν:

Η ςχετικι νομοκεςία κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σελωνειακισ Τπθρεςίασ, ςτθ διαδρομι:
www.icisnet.gr Τπθρεςίεσ για Οικονομικοφσ Φορείσ            Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ            

• Η επικοινωνία με τθν αρμόδια αρχι

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/aeo/index_en.htm
http://www.icisnet.gr/


Αρμόδιεσ αρχζσ

Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ)

Αρμόδιεσ αρχζσ για την κατάθεςη τησ αίτηςησ και την ζκδοςη του πιςτοποιητικοφ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα:

Σελωνειακή Περιφζρεια Αττικήσ

Πλατεία Αγίου Νικολάου, 18510, Πειραιάσ
τθλ.:210 4511003, fax: 210 4511009, e-mail: dta.gramateia@1985.syzefxis.gov.gr

Σελωνειακή Περιφζρεια Θεςςαλονίκησ

τρ. Μπραντοφνα 3, 54626, Θεςςαλονίκθ
τθλ.: 2310 531230, fax: 2310 554322, e-mail: ditel.the@n3.syzefxis.gov.gr

Εθνικό ςημείο επαφήσ για τον Εγκεκριμζνο Οικονομικό Φορζα – Συντονιςτική αρχή για την εφαρμογή του θεςμοφ ςτη 
χώρα μασ:

19η Διεφθυνςη Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν

Καρ. ερβίασ 10, 10184, Ακινα
τθλ.: 210 6987444, fax: 210 6987450, e-mail: d19diadi@otenet.gr


