
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (επιχειρήσεις) είναι ειδικά πιστοποιημένοι από τις τελωνειακές αρχές 

αξιόπιστοι φορείς, στους οποίους παρέχονται ορισμένες διευκολύνσεις και απλοποιήσεις στις διαδικασίες, 

τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων. Πιστοποιημένος με ΑΕΟ μπορεί να είναι: 

Κατασκευαστής/παραγωγός, εξαγωγέας, πράκτορας μεταφορών, διαχειριστής αποθήκης (τελωνειακής 

αποταμίευσης ή προσωρινής εναπόθεσης), εκτελωνιστής,  μεταφορέας, εισαγωγέας. 

Κατηγορία Πιστοποιητικού προς αίτηση λήψης:  

Πιστοποιητικό AEOC - Τελωνειακές Απλουστεύσεις: απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς που ζητούν να 

επωφελούνται από τις απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία. 

Πιστοποιητικό ΑΕΟS - Ασφάλεια και Προστασία: απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς/επιχειρήσεις που 

ζητούν διευκολύνσεις κατά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια, τόσο 

κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Κοινότητα. 

Πιστοποιητικό ΑΕΟF - Τελωνειακές Απλουστεύσεις/Ασφάλεια και Προστασία: συνδυασμός των δύο πρώτων 

κατηγοριών. 

Οφέλη επιχείρησης από την ύπαρξη 

πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού 

Φορέα (ΑΕΟ): 
 

✓ Ευκολότερη πρόσβαση στις τελωνειακές απλουστεύσεις. 

✓ Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων 

✓ Προτεραιότητα σε θέματα ελέγχου, εφόσον τα εμπορεύματα 

επιλεχθούν για έλεγχο 

✓ Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων 

✓ Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις 

(για AEOS & AEOF) 

✓ Γνωστοποίηση πριν την άφιξη του εμπορεύματος 

✓ Έμμεσα Οφέλη όπως περιορισμός των κλοπών και των 

απωλειών, μείωση των καθυστερήσεων στις αποστολές 

εμπορευμάτων, βελτίωση του προγραμματισμού, ενεργή 

συμμετοχή των υπαλλήλων, μείωση του κόστους των 

ελέγχων των προμηθευτών, μείωση των προβλημάτων μέσω 

του έγκαιρου εντοπισμού τους από τους υπαλλήλους κλπ. 

✓ Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing της 

επιχείρησης 

 Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IDEC: 

 

- Αξιολόγηση σημερινής υφιστάμενης 

κατάστασης 

- Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και 

επιβεβαίωση των διαδικασιών που απαιτούνται 

- Ανάπτυξη απαιτούμενων εγγράφων - αρχείων 

- Συμβουλευτική υποστήριξη στη διαχείριση 

τεχνικών μέτρων 

- Εκπαίδευση προσωπικού 

- Προετοιμασία και υποστήριξη επιθεώρησης 

πιστοποίησης από την Τελωνειακή και τη 

Γ.Γ.Π.Σ. 

- Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (ελλείψεων) 

που μπορεί να προκύψουν 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση: 

IDEC A.E. Ηρώων Πολυτεχνείου 96, Πειραιάς - Τηλ. κέντρο: 210 4286227 - e-mail: info@idec.gr, 

www.idec.gr 

 

AEO 

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας  
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http://www.idec.gr/

