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Συνεργαςία
Τελωνείων – Επιχειριςεων 

για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ &
για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου



Η Ελλθνικι Τελωνειακι Διοίκθςθ, ζχοντασ πρωταγωνιςτικό
ρόλο ςτθ διευκόλυνςθ και ανάπτυξθ του νόμιμου εμπορίου,
κεςπίηει απλουςτευμζνεσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ και
βελτιώνει διαρκώσ τισ υπθρεςίεσ τθσ, προσ όφελοσ των
ςυναλλαςςομζνων.

Το παρόν ενθμερωτικό ζντυπο ςτοχεφει ςτθν προώκθςθ
του κεςμοφ του Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα
(Authorised Economic Operator – AEO).

Η πιςτοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ ωσ ΑΕΟ είναι μια απόφαςθ κακαρά εμπορικισ
ςθμαςίασ, κακώσ εξαςφαλίηει μια ςειρά από προνόμια και οφζλθ κατά τθ διεξαγωγι
των τελωνειακών ςυναλλαγών τθσ και προςφζρει ουςιαςτικό ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα ςτουσ πιςτοποιθμζνουσ/αξιόπιςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ζναντι των
υπόλοιπων οικονομικών φορζων ςε εκνικό, αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο.

Η εν λόγω πιςτοποίθςθ αναγνωρίηεται πλζον πζραν των χωρών τθσ Ε.Ε.· οι
Ευρωπαίοι ΑΕΟ εκςυγχρονίηουν το εταιρικό τουσ προφίλ και ενιςχφουν τθν εικόνα
τθσ εμπορικισ φερεγγυότθτάσ τουσ προσ τουσ εμπορικοφσ τουσ εταίρουσ και τισ
αντίςτοιχεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ, ςε παγκόςμια κλίμακα.

Οι παραδοςιακζσ πρακτικζσ ζχουν αλλάξει, οι ςυνεπείσ επιχειριςεισ
πριμοδοτοφνται και επιβραβεφονται. Είναι πλζον ευκφνθ του οικονομικοφ
κόςμου, των επιχειριςεων, μικροφ ι μεγάλου μεγζκουσ να κάνουν χριςθ όλων
των εργαλείων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ.

Στόχοσ μασ είναι θ εξάπλωςθ του κεςμοφ του Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα και
θ εξαςφάλιςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων αξιόπιςτων επιχειρθματικών εταίρων.
Ελπίηουμε ότι κα ςτακείτε αρωγοί ςτθν προςπάκεια αυτι, για τθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεών ςασ και κατ’ επζκταςθ, τθσ εκνικισ
οικονομίασ.

Με  τιμι,

Ο Διοικθτισ τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων

Γιώργοσ Ι. Πιτςιλισ
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Σι είναι ο ΑΕΟ;

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 τθσ άδειασ που του ζχει
χορθγθκεί.

Ο κεςμόσ του ΑΕΟ, ο οποίοσ εφαρμόηεται παγκοςμίωσ, ςυμβάλλει αποφαςιςτικά τόςο
ςτθ διευκόλυνςθ του εμπορίου, όςο και ςτθν προςταςία τθσ διεκνοφσ εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ, από τον καταςκευαςτι ζωσ τον τελικό καταναλωτι, χάρθ ςτθν
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των κινδφνων από τισ Σελωνειακζσ Αρχζσ.

Δφο τφποι άδειασ

Ο AEOC (customs simplifications/τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ) απολαμβάνει
ευκολότερθσ υπαγωγισ ςε απλουςτεφςεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ.

Ο AEOS (safety and security/αςφάλεια και προςταςία) υπόκειται ςε λιγότερουσ
ελζγχουσ αςφάλειασ και προςταςίασ κατά τθν είςοδο και ζξοδο των εμπορευμάτων.

Ζνασ οικονομικόσ φορζασ δφναται να κατζχει ταυτόχρονα και τουσ δφο τφπουσ αδειϊν
ΑΕΟ.

Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια;

Προχποκζςεισ και κριτιρια AEOC AEOS

Οικονομικόσ Φορζασ x x

Εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Τελωνειακι Επικράτεια τθσ ΕΕ x x

Συμμόρφωςθ με τθν τελωνειακι νομοκεςία και τουσ 
φορολογικοφσ κανόνεσ και απουςία ποινικών αδικθμάτων 
ςχετιηόμενων με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα x x

Ικανοποιθτικό ςφςτθμα καταχωριςεων x x

Χρθματοπιςτωτικι φερεγγυότθτα x x

Πρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι επαγγελματικών προςόντων x

Αςφάλεια και προςταςία x

AEOC AEOS



Πϊσ να κάνω αίτθςθ για τθν ιδιότθτα ΑΕΟ;

Αίτθςθ για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ δφναται να υποβάλλει κάκε οικονομικόσ
φορζασ, ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν τελωνειακι επικράτεια τθσ Ζνωςθσ,
ςυμμετζχει ςτθ διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα και, ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ του
δραςτθριότθτασ, εμπλζκεται ςε δραςτθριότθτεσ που διζπονται από τθν τελωνειακι
νομοκεςία.

Η αίτθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω του ICISnet, προσ τθν Σελωνειακι
Περιφζρεια Αττικισ ι προσ τθν Σελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ και ςυνοδεφεται
απαραιτιτωσ από το ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ του αιτοφντοσ.

Ποια είναι τα οφζλθ;

Οφζλθ AEOC AEOS

Ταχεία και ευκολότερθ διαδικαςία ζκδοςθσ αδειών τελωνειακών 

απλουςτεφςεων
x

Μειωμζνεσ εγγυιςεισ ζωσ και απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ 

εγγφθςθσ
x

Αμοιβαία αναγνώριςθ με τρίτεσ χώρεσ x

Λιγότεροι φυςικοί ζλεγχοι και ζλεγχοι εγγράφων

- αναφορικά με τθν αςφάλεια και προςταςία

- αναφορικά με άλλεσ διατάξεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ x

x

Προθγοφμενθ ειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ επιλογισ για φυςικό ζλεγχο 
(ςχετικό με τθν αςφάλεια και προςταςία) x

Προτεραιότθτα ςε περίπτωςθ επιλογισ για ζλεγχο x x

Δυνατότθτα επιλογισ του τόπου ςτον οποίο κα πραγματοποιθκεί ο 

τελωνειακόσ ζλεγχοσ
x x

Ζμμεςα οφζλθ x x



Αμοιβαία αναγνϊριςθ ΑΕΟ

Η ΕΕ ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (Mutual 
Recognition Agreements - MRA) με τθν Ελβετία, τθ Νορβθγία, τθν 
Ανδόρα, τθν Ιαπωνία, τισ ΗΠΑ και τθν Κίνα.

Αμοιβαία αναγνϊριςθ ςθμαίνει ότι κάκε μζροσ αναγνωρίηει το πρόγραμμα ΑΕΟ του 
ζτερου μζρουσ ωσ ιςοδφναμο και ςυμβατό με το δικό του και ωσ εκ τοφτου χορθγεί 
ςτουσ ΑΕΟ του άλλου μζρουσ οφζλθ/διευκολφνςεισ ςυγκρίςιμα με εκείνα που 
χορθγεί ςτουσ δικοφσ του ΑΕΟ.

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν

Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα ΑΕΟ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθ ςχετικι
νομοκεςία, τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ΑΕΟ, τθν εφαρμογι ΑΕΟ eLearning, τα εκνικά
ςθμεία επαφισ ΑΕΟ, κακϊσ και άλλο χριςιμο υλικό, μπορείτε να αναηθτιςετε τόςο
ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Σελωνειακισ Τπθρεςίασ (υπό «Οικονομικοί Φορείσ»):

http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10370859&adreseeID=10001980

όςο και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ:

http://ec.europa.eu/taxation_customs

υνεργαςία με άλλεσ κυβερνθτικζσ Αρχζσ

Οι Σελωνειακζσ Αρχζσ ςυνεργάηονται με άλλεσ
κυβερνθτικζσ Αρχζσ, αρμόδιεσ για τθν πολιτικι
αεροπορία, τθ ναυτιλία, τθ γεωργία/κτθνοτροφία
και τον ζλεγχο εξαγωγϊν επικίνδυνων ειδϊν,
προκειμζνου να εντοπίςουν κοινζσ απαιτιςεισ
μεταξφ του προγράμματοσ ΑΕΟ και άλλων
προγραμμάτων Αςφάλειασ, με ςκοπό τθν αποφυγι
διπλϊν ελζγχων και διοικθτικοφ κόςτουσ.

Αρμόδιεσ εκνικζσ Αρχζσ

Τελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ, τθλ. 210 4511003, e-mail dta.teloneiako@1985.syzefxis.gov.gr
Τελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ, τθλ. 2313 334228, e-mail ditel.the@n3.syzefxis.gov.gr
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