Εξωηεκαηνιόγην απηναμηνιόγεζεο
Οδεγίεο Εγθεθξηκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέωλ (ΑΕΟ)
0.1

Σεκείσζε: Σπληζηάηαη, πξηλ ππνβάιεηε αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ, λα κειεηήζεηε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα
ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο (TAXUD/Β2/047/2011-REV6). Τν έγγξαθν είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν Europa ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο.

0.2

Πνηα ηκήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γηνίθεζεο, ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο εηαηξείαο ζαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ΑΔΟ; Έρεηε εκπιέμεη ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή ηξίηα πξφζσπα ζηε δηαδηθαζία (ζχκβνπινη, θιπ);

1.

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία

1.1.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία

1.1.1.

Αλαθέξαηε ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο. Σπκπεξηιάβαηε ηε δηεχζπλζε ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο ζαο, εάλ ππάξρεη.
Δάλ ε εηαηξεία ζαο αλήθεη ζε φκηιν εηαηξεηψλ, δψζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ θαη αλαθέξαηε εάλ άιιεο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ:
α) θαηέρνπλ ήδε άδεηα ΑΔΟ· ή
β) έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ ηδηφηεηα ΑΔΟ, ε νπνία εμεηάδεηαη επί ηνπ παξφληνο απφ εζληθή ηεισλεηαθή αξρή.
Δάλ ππνβάιιεηε αίηεζε ε νπνία θαιχπηεη φιεο ηηο κφληκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (PBEs) ηεο εηαηξείαο ζαο, αλαθέξαηε ηηο πιήξεηο
επσλπκίεο, δηεπζχλζεηο θαη αξηζκνχο ΦΠΑ.
Δάλ ε εηαηξεία έρεη ζπζηαζεί γηα ιηγφηεξν απφ ηξία ρξφληα, δηεπθξηλίζηε εάλ ν ιφγνο νθείιεηαη ζε εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ήδε πθηζηάκελεο
εηαηξείαο (π.ρ. ζχζηαζε ή πψιεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο). Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ
αλαδηνξγάλσζε.

1.1.2.

Αλαθέξαηε ιεπηνκεξψο (αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο ζαο):
α) Πιήξε ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ ή ησλ θχξησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζνζηψλ κεξηδίσλ ηνπο
β) Πιήξε ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή/θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
γ) Πιήξε ζηνηρεία ηνπ γλσκνδνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εάλ ππάξρεη, θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεπζπληψλ
δ) Πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ππεχζπλν ζηελ εηαηξεία ζαο ή ην νπνίν αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ζαο.
Τα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη αξηζκφ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή αξηζκφ
δηαβαηεξίνπ.

1.1.3

Αλαθέξαηε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηεο αηηνχζαο εηαηξίαο.
Τα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νλνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη αξηζκφ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
αξηζκφ δηαβαηεξίνπ.

1.1.4.

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηελ εκπνξηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζδηνξίζηε ην ξφιν ζαο ζηε δηεζλή αιπζίδα εθνδηαζκνχ (θαηαζθεπαζηήο,
εηζαγσγέαο, εμαγσγέαο, ηεισλεηαθφο πξάθηνξαο, κεηαθνξέαο, πξάθηνξαο κεηαθνξψλ, δηακεηαθνξέαο, δηαρεηξηζηήο ηεξκαηηθνχ, δηαρεηξηζηήο
απνζήθεο, θιπ.). Αλαθέξαηε φιεο ηηο ζέζεηο ζαο, εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία.

1.1.5.

Πξνζδηνξίζηε ηηο ηνπνζεζίεο ηεο εηαηξείαο ζαο πνπ εκπιέθνληαη ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλαθέξαηε ηηο δηεπζχλζεηο, ην φλνκα, ηνπο
αξηζκνχο ηειεθψλσλ θαη ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ αξκνδίσλ πξνζψπσλ θαη πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα
αθφινπζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ):
α) ζηνπο επηκέξνπο ηφπνπο εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζαο σο λνκηθή νληφηεηα (αλαθέξαηε θαηά πξνζέγγηζε ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ ζε θάζε
ηκήκα) θαη
β) ζηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ζαο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζε ηξίην κέξνο σο
εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο.

1.1.6.

Πξαγκαηνπνηείηε αγνξαπσιεζίεο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο; Ναη/Όρη

1.1.7.

Πεξηγξάςηε ηελ εζσηεξηθή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο ζαο θαη ηα θαζήθνληα/αξκνδηφηεηεο θάζε ηκήκαηνο.

1.1.8.

Αλαθέξαηε ηα νλφκαηα ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο (δηεπζπληψλ, πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ, πξντζηακέλνπ ινγηζηεξίνπ,
πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ θιπ.) θαη πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνπο θαλφλεο αλαπιήξσζεο.

1.1.9.

Πφζα άηνκα εξγνδνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζή ζαο;
Αλαθέξαηε κία απφ ηηο πην θάησ επηινγέο φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο ζαο:
• Πνιχ κηθξή
• Μηθξή
• Μεζαία
• Μεγάιε

1.1.10.

α) Δάλ ζπκθσλείηε κε ηε δεκνζίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ ζηνλ θαηάινγν ησλ Δγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ
Φνξέσλ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγίαο θαη Τεισλεηαθήο Έλσζεο, παξαθαινχκε λα δψζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ζην
Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο Δξσηεκαηνινγίνπ.
β) Δάλ δίλεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
εθαξκνγή δηεζλψλ ζπκθσληψλ κε ηξίηεο ρψξεο γηα ζθνπνχο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηφηεηαο εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη
κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο Δξσηεκαηνινγίνπ.

1.2.

Όγθνο εξγαζηώλ

1.2.1.

α) Αλαθέξαηε ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε ησλ νινθιεξσκέλσλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Δάλ πξφθεηηαη γηα
λέα επηρείξεζε, ζεκεηψζηε «Γελ εθαξκφδεηαη».
β) Αλαθέξαηε ην εηήζην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε ησλ νινθιεξσκέλσλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Δάλ πξφθεηηαη
γηα λέα επηρείξεζε, ζεκεηψζηε «Γελ εθαξκφδεηαη».

1.2.2.

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο νη νπνίεο δελ είλαη ηδηφθηεηεο, αλαθέξαηε πνηνο ζαο ελνηθηάδεη/εθκηζζψλεη ηηο ελ ιφγσ
εγθαηαζηάζεηο.

1.2.3.

Αλαθέξαηε γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε ηνλ θαη’ εθηίκεζε αξηζκφ θαη αμία ησλ δηαζαθήζεσλ πνπ ππνβάιαηε ζε ζρέζε κε ηα
αθφινπζα. Δάλ πξφθεηηαη γηα λέα επηρείξεζε, ζεκεηψζηε «Γελ εθαξκφδεηαη».
• Δηζαγσγέο
• Δμαγσγέο/Δπαλεμαγσγέο
• Δηδηθά θαζεζηψηα

1.2.4.

Αλαθέξαηε γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε ην θαη’ εθηίκεζε ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιαηε ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα:
• Γαζκνί
• Δηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο
• ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή
Δάλ πξφθεηηαη γηα λέα επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί γηα ιηγφηεξν απφ ηξία ρξφληα, λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ πεξίνδν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ησλ εξγαζηψλ ζαο. Δάλ πξφθεηηαη γηα εληειψο λέα επηρείξεζε, ζεκεηψζηε «Γελ εθαξκφδεηαη».

1.2.5.

α) Πξνβιέπνληαη νπνηεζδήπνηε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ εηαηξεία ζαο θαηά ηα επφκελα δχν έηε; Δάλ λαη, αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηηο αιιαγέο.
β) Πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν επνκέλσλ εηψλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ νπνία εκπιέθεηαη, ζην παξφλ
ζηάδην, ε εηαηξεία ζαο; Ναη/Όρη. Δάλ λαη, αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηηο αιιαγέο.

1.3.

Πιεξνθνξίεο θαη ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ηειωλεηαθά ζέκαηα

1.3.1.

α) Γηεθπεξαηψλεηε ηηο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο ζην φλνκά ζαο θαη γηα δηθφ ζαο ινγαξηαζκφ;
β) Δθπξνζσπείζηε φζνλ αθνξά ηηο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο; Δάλ λαη, απφ πνηνλ θαη πψο (άκεζε ή έκκεζε αληηπξνζψπεπζε); Αλαθέξαηε
νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ EORI ηνπ αληηπξνζψπνπ.
γ) Δθπξνζσπείηε άιια πξφζσπα ζηηο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο; Δάλ λαη, πνηνλ θαη πψο (άκεζε ή έκκεζε αληηπξνζψπεπζε); Σεκεηψζηε ηνπο
πιένλ ζεκαληηθνχο πειάηεο.

1.3.2.

α) Πψο θαη απφ πνηνλ απνθαζίδεηαη ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε εκπνξεχκαηνο;
β) Πνηα είλαη ηα κέηξα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ησλ δαζκνινγηθψλ θαηαηάμεσλ (π.ρ.
έιεγρνη, έιεγρνη αμηνπηζηίαο, εζσηεξηθέο νδεγίεο εξγαζίαο, ηαθηηθή θαηάξηηζε);
γ) Κξαηάηε ζεκεηψζεηο γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο;
δ) Παξαθνινπζείηε ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο;
ε) Πνηεο πεγέο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε (π.ρ. βάζε δεδνκέλσλ γηα ζπλήζε εκπνξεχκαηα);

1.3.3.

α) Πψο θαη απφ πνηνλ θαζνξίδεηαη ε δαζκνινγεηέα αμία;
β) Πνηα είλαη ηα κέηξα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο (π.ρ. έιεγρνη,
έιεγρνη αμηνπηζηίαο, εζσηεξηθέο νδεγίεο εξγαζίαο, ηαθηηθή θαηάξηηζε, άιια κέζα);
γ) Παξαθνινπζείηε ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο;
δ) Κξαηάηε ζεκεηψζεηο γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο;

1.3.4.

α) Αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηελ πξνηηκεζηαθή ή κε πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ.
β) Τη εζσηεξηθά κέηξα ιακβάλεηε γηα λα εμαθξηβψζεηε φηη ε ρψξα θαηαγσγήο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ έρεη δεισζεί ζσζηά;
γ) Πεξηγξάςηε ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηε γηα ηελ έθδνζε απφδεημεο πξνηηκήζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ θαηαγσγήο γηα εμαγσγή.

1.3.5.

Γηαθηλείηε εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε δαζκνχο αληηληάκπηλγθ ή αληηζηαζκηζηηθνχο δαζκνχο;
Δάλ λαη, πξνζδηνξίζηε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηηο ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ, ησλ νπνίσλ ηα εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο δαζκνχο.

2.

Ιζηνξηθό ζπκκόξθωζεο

2.
(Άρθρο 39 (α) ΕΤΚ, Άρθρο 24 ηοσ Εκηελεζηικού Κανονιζμού 2447/2015· Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2, Τμήμα I)
2.1.

Έρνπλ δηαπηζησζεί παξαβάζεηο ησλ ηεισλεηαθψλ θαη θνξνινγηθψλ θαλφλσλ απφ ηελ εηαηξεία ζαο ή απφ ηηο ηεισλεηαθέο ή/θαη ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηηο παξαβάζεηο.
α) Πψο θνηλνπνηήζαηε ηηο παξαβάζεηο ζηηο αξκφδηεο θπβεξλεηηθέο αξρέο;
β) Πνηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ιάβαηε γηα ηελ πξφιεςε αλάινγσλ παξαβάζεσλ ζην κέιινλ;
γ) Κξαηάηε ζεκεηψζεηο γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο;
Έρεη θαηαδηθαζηεί ε εηαηξεία ζαο γηα νπνηαδήπνηε ζνβαξή παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ θψδηθα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηελ παξάβαζε θαη αλαθέξαηε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία απηή δηαπξάρζεθε. Δπίζεο αλαθέξαηε ηελ απφθαζε ηνπ
δηθαζηεξίνπ.

2.2.

α) Σθνπεχεηε λα ππνβάιεηε ή έρεηε ήδε ππνβάιεη αίηεζε γηα νπνηαδήπνηε άιιε εμνπζηνδφηεζε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο; Ναη/ Όρη. Δάλ λαη,
αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο.
β)Έρνπλ απνξξηθζεί αηηήζεηο ζαο γηα εθδφζεηο αδεηψλ/πηζηνπνηεηηθψλ, ή έρνπλ αλαζηαιεί ή αλαθιεζεί πθηζηάκελεο άδεηέο ζαο ιφγσ
παξαβάζεσλ ησλ ηεισλεηαθψλ θαλφλσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία; Ναη/ Όρη.
Δάλ λαη, πφζεο θνξέο θαη γηα πνηνχο ιφγνπο;

3.

Λνγηζηηθό ζύζηεκα θαη ζύζηεκα εθνδηαζηηθήο
(Άρθρο 39 (β) ΕΤΚ, Άρθρο 25 ηοσ Εκηελεζηικού Κανονιζμού 2447/2015· Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα IΙ)

3.1.

Δηαδξνκή ειέγρνπ

3.1.1.

Τν ινγηζηηθφ ζαο ζχζηεκα δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε απεηθφληζε ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ ησλ ηεισλεηαθψλ ζαο δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ζρεηηθψλ
θνξνινγηθψλ πξάμεσλ γηα ηα εκπνξεχκαηα θαη ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ;
Δάλ λαη, πεξηγξάςεηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ δηαδξνκήο ειέγρνπ.

3.2.

Λνγηζηηθό ζύζηεκα θαη ζύζηεκα εθνδηαζηηθήο

3.2.1.

Τη ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο (πιηζκηθφ/ινγηζκηθφ) ρξεζηκνπνηείηε γεληθά γηα ηελ επηρείξεζή ζαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα ηεισλεηαθά δεηήκαηα; Τα δχν
ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα είλαη ελνπνηεκέλα;
Να παξαζρεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αθφινπζα:
δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη ιεηηνπξγίαο
δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ησλ ρξεζηψλ
έιεγρνη πξφζβαζεο (πνηνη έιεγρνη/ζε πνηνπο)
ηρλειαζηκφηεηα κεηαμχ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπζηήκαηνο ησλ δειψζεσλ.

3.2.2.

3.2.3.

Τα ζπζηήκαηα εθνδηαζηηθήο ζαο είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ελσζηαθψλ θαη κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ θαη λα ππνδεηθλχνπλ ηε ζέζε
ηνπο; Ναη/Όρη
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο.
Δάλ δελ αζρνιείζηε κε κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, αλαθέξαηε «Γελ εθαξκφδεηαη».

α) Σε πνηα ηνπνζεζία πινπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζαο φζνλ αθνξά ηελ πιεξνθνξηθή;
β) Οη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο έρνπλ αλαηεζεί ζε εμσηεξηθνχο θνξείο; Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ΦΠΑ)
ηεο εηαηξείαο ή εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί νη εθαξκνγέο θαη πψο δηαρεηξίδεζηε ηνπο ειέγρνπο πξφζβαζεο ζηηο ελ ιφγσ εθαξκνγέο;

3.3.

ύζηεκα εζωηεξηθνύ ειέγρνπ

3.3.1.

Γηαζέηεηε εζσηεξηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην ινγηζηήξην θαη ζηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ, πσιήζεσλ,
ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ, παξαγσγήο, δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη εκπνξεπκάησλ θαη εθνδηαζηηθήο; Ναη/Όρη
Δάλ λαη, λα δψζεηε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηθαηξνπνίεζήο ηνπο.
Γηα παξάδεηγκα, ελέξγεηεο φπσο νδεγίεο, θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ, νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν ζθαικάησλ, θαη κεραληζκνί θαη’ αληηπαξαβνιή
ειέγρσλ.

3.3.2.

Οη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζαο έρνπλ ππνζηεί εζσηεξηθφ/εμσηεξηθφ έιεγρν; Ναη/Όρη
Πεξηειάκβαλε έιεγρν ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ; Ναη/Όρη
Δάλ λαη, ππνβάιεηε αληίγξαθν ηεο ηειεπηαίαο έθζεζεο ειέγρνπ.

3.3.3.

Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ ζαο αξρείσλ (δηαξθή ζηνηρεία ή βαζηθά αξρεία). Πψο νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο
θαιχπηνπλ ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο απφ ηελ δηθή ζαο πιεπξά:
α) Δζθαικέλε ή/θαη ειιηπήο θαηαρψξεζε ζπλαιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα;
β) Φξήζε κφληκα ιαλζαζκέλσλ ή κε επηθαηξνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ φπσο αξηζκφο αληηθεηκέλσλ θαη δαζκνινγηθψλ θσδηθψλ;
γ) Αλεπαξθήο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξείαο εληφο ηεο επηρείξεζεο ηνπ αηηνχληνο.

3.4.

Ρνή εκπνξεπκάηωλ

3.4.1.

Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηελ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο (πξαθηηθά θαη ζηα αξρεία) ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ αξρίδνληαο απφ ην ζηάδην ηεο
άθημήο ηνπο, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηελ παξαγσγή θαη ηελ απνζηνιή. Πνηφο ηεξεί ηα αξρεία θαη πνχ θπιάζζνληαη;

3.4.2.

Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ, πεξηιακβαλφκελεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ
ζρεηηθψλ ειέγρσλ θαη πψο αληηκεησπίδνληαη νη δηαθνξέο (π.ρ. θαηαγξαθή θαη απνγξαθή).

3.5.

Σειωλεηαθέο δηαδηθαζίεο

3.5.1.

Γηαζέηεηε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο αθξίβεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ππνβαιιφκελσλ γηα ινγαξηαζκφ ζαο απφ π.ρ. εθηεισληζηή ή επηρείξεζε κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο.
Δάλ φρη, επαιεζεχεηε ηελ αθξίβεηα ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ; Ναη/Όρη. Δάλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν;

3.5.2.
α) Η εηαηξεία ζαο δηαζέηεη νδεγίεο ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ θνηλνπνίεζε παξαηππηψλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο (π.ρ. ππφλνηεο θινπήο,
δηάξξεμεο ή ιαζξεκπνξίνπ φζνλ αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλαιιαγψλ πνπ δηέπνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία);
Υθίζηαηαη ηεθκεξίσζε γηα ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο (π.ρ. νδεγίεο, εγρεηξίδηα, άιια έγγξαθα θαζνδήγεζεο);
β) Καηά ην πξνεγνχκελν έηνο εληνπίζαηε παξαηππίεο (ή εηθαδφκελεο παξαηππίεο) θαη ηηο θνηλνπνηήζαηε ζηηο αξκφδηεο αξρέο; Ναη/Όρη
3.5.3.

Γηαθηλείηε εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο εκπνξηθψλ αδεηψλ, π.ρ. θισζηνυθαληνπξγηθά, γεσξγηθά πξντφληα; Ναη/Όρη
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηηο δηαδηθαζίεο ζαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ αδεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ή/θαη ηελ εμαγσγή
ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ.

3.5.4.

α) Αζρνιείζηε κε εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηα νπνία απαηηνχληαη άδεηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο;
β) Αζρνιείζηε κε εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε άιιεο άδεηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο;
γ) Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη θαηά πφζνλ έρεηε ζέζεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ αδεηψλ;

3.5.5.

Αζρνιείζηε κε εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ Δηδψλ Γηπιήο Φξήζεο (Καλνληζκφο 428/2009/ΔΚ); Ναη/Όρη
Δάλ λαη, έρεηε εθαξκφζεη Πξφγξακκα Δζσηεξηθήο Σπκκφξθσζεο; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε κε ζπληνκία θαη πψο απηά επηθαηξνπνηνχληαη.

3.6.

Δηαδηθαζίεο εθεδξηθώλ αληηγξάθωλ, αλάθηεζεο, ελαιιαθηηθήο επηινγήο ή ππνζηήξημεο θαη αξρεηνζέηεζεο

3.6.1.

Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηηο δηαδηθαζίεο ζαο γηα εθεδξηθά αληίγξαθα, αλάθηεζε, ελαιιαθηηθή επηινγή ή ππνζηήξημε, αξρεηνζέηεζε θαη αλάθηεζε
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζαο αξρείσλ.

3.6.2.

3.6.3.

Γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξνχληαη ηα δεδνκέλα ζην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη γηα πφζν ρξφλν ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα αξρεηνζεηνχληαη;

Η εηαηξεία δηαζέηεη ζρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο/αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο; Ναη/Όρη

3.7.

Πξνζηαζία ζπζηεκάηωλ πιεξνθνξηθήο

3.7.1.

α) Πεξηγξάςηε πεξηιεπηηθά ηα κέηξα πνπ έρεηε ιάβεη γηα λα πξνζηαηεχζεηε ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ζαο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε
παξείζθξεζε (π.ρ. ηείρνο πξνζηαζίαο, πξφγξακκα πξνζηαζίαο απφ ηνχο, πξνζηαζία θσδηθψλ αλαγλψξηζεο).
β) Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δνθηκέο έλαληη παξείζθξεζεο, θαη εάλ λαη, πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη θαηά πφζνλ εληνπίζηεθαλ θαη ειήθζεζαλ
θάπνηα δηνξζσηηθά κέηξα;
γ) Έρεηε δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο;

3.7.2.

α) Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία πψο ρνξεγνχληαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο.
β) Πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο;
γ) Έρεηε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή εζσηεξηθέο νδεγίεο γηα ην πξνζσπηθφ ζαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο;
δ) Πψο ειέγρεηε φηη ηα κέηξα αζθάιεηαο αθνινπζνχληαη ζηελ εηαηξείαο ζαο;

3.7.3.

α) Αλαθέξαηε ιεπηνκεξψο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν θεληξηθφο ζαο εμππεξεηεηήο;
β) Πεξηγξάςεηε ιεπηνκεξψο ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ θεληξηθνχ ζαο εμππεξεηεηή.

3.8.

Αζθάιεηα ηεθκεξίωζεο

3.8.1.

Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηη κέηξα έρνπλ ιεθζεί γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη πιεξνθνξίεο/ε ηεθκεξίσζε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε,
θαηάρξεζε, εθ πξνζέζεσο θαηαζηξνθή θαη απψιεηα (π.ρ. πεξηνξηζκφο δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ εθεδξηθνχ
αληηγξάθνπ).

3.8.2.

Καηά ην ηειεπηαίν έηνο, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε έγγξαθα, θαη εάλ λαη, ηη κέηξα ειήθζεζαλ γηα λα κελ
επαλαιεθζεί θάηη ηέηνην;

3.8.3.

Nα απαληεζνχλ κε ζπληνκία νη αθφινπζεο εξσηήζεηο:
α)
Πνηέο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ έρνπλ πξφζβαζε ζε ιεπηνκεξή δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ξνή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ;
β)
Πνηέο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ έρνπλ άδεηα λα ηξνπνπνηνχλ ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα;
Οη αιιαγέο ηεθκεξηψλνληαη ιεπηνκεξψο;

3.8.4.

Πεξηγξάςηε πεξηιεπηηθά ηηο απαηηήζεηο ζαο φζνλ αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο απφ ηνπο εκπνξηθνχο ζαο εηαίξνπο θαη ηα άιια
άηνκα κε ηα νπνία ζπλαιιάζζεζηε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηάρξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. απεηιή ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ κέζσ
κε εμνπζηνδνηεκέλεο κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ απνζηνιήο).

4.

Χξεκαηνπηζηωηηθή θεξεγγπόηεηα
(Άρθρο 39 (γ) ΕΤΚ, Άρθρο 26 ηοσ Εκηελεζηικού Κανονιζμού 2447/2015 ∙ Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα IΙΙ)

4.1.

4.2.

Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία έρεη θηλεζεί θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο ζαο νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο ή αθεξεγγπφηεηαο; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο.
Γηαζέηεη ε εηαηξεία ζαο ζπλερψο θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ 2447/2015, πνπ λα
επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ; Δάλ λαη, λα ππνβιεζνχλ
απνδεηθηηθά ζηνηρεία φπσο επηζηνιή απφ ηνπο ειεγθηέο ή έθζεζε ειεγθηψλ, αληίγξαθν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κε-ειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζαο) - ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ινγηζηηθφο έιεγρνο - ζηνηρεία απφ ηελ ηξάπεδά ζαο ή ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζαο νξγαληζκφ. Δάλ φρη, λα δνζνχλ πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο.

4.3.

Δάλ είζηε λέα επηρείξεζε λα ππνβάιεηε φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε π.ρ. ηειεπηαία
ρξεκαηνξνή, ηζνινγηζκφ θαη πξνβιέςεηο γηα θέξδε θαη δεκίεο, εγθεθξηκέλν απφ ηνπο δηεπζπληέο/εηαίξνπο/κνλαδηθφ ηδηνθηήηε.

4.4.

Γλσξίδεηε θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζαο θεξεγγπφηεηα ζην πξνβιέςηκν κέιινλ; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, λα δψζεηε ιεπηνκέξεηεο.

5.

Πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ
(Άρθρο 39 (δ) ΕΤΚ, Άρθρο 27 ηοσ Εκηελεζηικού Κανονιζμού 2447/2015 ∙ Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα ΙV)

5.1.

Πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο

5.1.1.

Έρεηε εζείο ή ην άηνκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηεο εηαηξείαο πξαθηηθή εκπεηξία, ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ, ζε
ηεισλεηαθά ζέκαηα; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ απηή ηελ εκπεηξία.

5.1.2.

Καηέρεηε εζείο ή ην άηνκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηεο εηαηξείαο πξφηππν πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηεισλεηαθά ζέκαηα
εγθεθξηκέλν απφ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Τππνπνίεζεο, εάλ ππάξρεη; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ πξφηππν πνηφηεηαο.

5.2.

Επαγγεικαηηθά πξνζόληα

5.2.1.

Έρεηε εζείο ή ην άηνκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηεο εηαηξείαο νινθιεξψζεη επηηπρψο εθπαίδεπζε πνπ θαιχπηεη ηελ
ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζπλάδεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζε ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνπ παξέρεηαη απφ
νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο:
(i) ηεισλεηαθή αξρή ελφο θξάηνπο κέινπο∙
(ii) εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλαγλσξηζκέλν, σο πξνο ηελ παξνρή παξφκνησλ πηζηνπνηήζεσλ, απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή απφ νξγαληζκφ θξάηνπο
κέινπο ππεχζπλν γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο∙
(iii) επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή έλσζε αλαγλσξηζκέλε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ελφο θξάηνπο κέινπο ή δηαπηζηεπκέλε ζηελ Έλσζε γηα ηελ
παξνρή παξφκνησλ πηζηνπνηήζεσλ;
Ναη/Όρη
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεηε νινθιεξψζεη επηηπρψο εζείο ή ην άηνκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν
γηα ηα ηεισλεηαθά ζέκαηα ηεο εηαηξείαο ζαο.

6.

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο

6.1.

(Άρθρο 39 (ε) ΕΤΚ, Άρθρο 28 ηοσ Εκηελεζηικού Κανονιζμού 2447/2015 ∙ Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα V)
Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία

6.1.1.

Πξνζδηνξίζηε ην φλνκα θαη ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία.

6.1.2.

α) Έρεηε δηελεξγήζεη εθηίκεζε-αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ θαηά ηεο επηρείξεζήο ζαο; Ναη/Όρη
β) Υθίζηαηαη ζρέδην αζθαιείαο γηα θάζε εγθαηάζηαζε (φπνπ απαηηείηαη); Ναη/Όρη
Με πνηα ζπρλφηεηα επαλεμεηάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα;

6.1.3.

Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία πνηνπο θηλδχλνπο αζθαιείαο έρεηε εληνπίζεη ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα αζθαιείαο ΔΟΦ (εληφο ηεο εηαηξείαο ή θαηά ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ζαο ζπλαιιαγέο κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ).

6.1.4.

Πψο εθαξκφδνληαη θαη πψο ζπληνλίδνληαη ηα κέηξα αζθαιείαο ζηελ εηαηξεία ζαο θαη πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα κέηξα απηά;

6.1.5.

Δάλ ε εηαηξεία ζαο δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εγθαηαζηάζεηο, ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γίλεηαη θαηά ηξφπν ελαξκνληζκέλν ζε
φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο; Ναη/Όρη.

6.1.6.

α) Έρεηε νδεγίεο αζθαιείαο; Πψο ηηο θνηλνπνηείηε ζην πξνζσπηθφ ζαο θαη ζηνπο επηζθέπηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζαο;
β) Πψο ηεθκεξηψλνληαη νη ελ ιφγσ νδεγίεο (εγρεηξίδην, νδεγίεο εξγαζίαο, πιεξνθνξηαθφ δειηίν, θ.ιπ.);

6.1.7.

α) Σεκεηψζεθαλ θάπνηα πεξηζηαηηθά αζθαιείαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηα πεξηζηαηηθά θαη ηα κέηξα πνπ έρεηε πάξεη γηα ηελ πξφιεςε παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ ζην κέιινλ.
β) Τεξείηε αξρεία ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη;

6.1.8.

α) Έρεηε ήδε πηζηνπνηεζεί/αδεηνδνηεζεί/εγθξηζεί απφ άιιε δεκφζηα ππεξεζία ή αξρή γηα ζέκαηα αζθαιείαο (κεηαθνξψλ, πνιηηηθή αεξνπνξία,
θιπ); Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, λα ππνβιεζεί αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ/άδεηαο/έγθξηζεο θαη λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ηνπνζεζηψλ πνπ
θαιχπηνληαη απφ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα/έγθξηζε.
β) Να ππνβιεζεί θαηάινγνο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο πξνηχπσλ/πηζηνπνηεηηθψλ/αδεηψλ πνπ ηεξείηε θαη λα
πξνζδηνξηζηνχλ νη έιεγρνη ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ηα ελ ιφγσ πξφηππα.
γ) Σθνπεχεηε λα ππνβάιεηε ή έρεηε ήδε ππνβάιεη αίηεζε γηα νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ/άδεηα/έγθξηζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο (π.ρ.
εγθεθξηκέλνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ, εγθεθξηκέλνπ απνζηνιέα, θιπ); Ναη/Όρη
Δάλ λαη, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο.

6.1.9.

Υθίζηαληαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγεηε/εμάγεηε;

6.1.10.

α) Φξεζηκνπνηείηε ηηο ππεξεζίεο εηαηξείαο παξνρήο αζθαιείαο; Δάλ λαη, πνηά εηαηξεία ρξεζηκνπνηείηε;
β) Η ελ ιφγσ εηαηξεία έρεη δηελεξγήζεη εθηίκεζε-αμηνιφγεζε ησλ απεηιψλ γηα ηελ εηαηξεία ζαο; Δάλ λαη, λα πεξηγξαθνχλ κε ζπληνκία νη θίλδπλνη
αζθαιείαο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα αζθαιείαο ΑΔΟ.

6.1.11.

Οη πειάηεο ζαο ή ε αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξεία, ζαο επηβάιινπλ θάπνηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο.

6.2.

Αζθάιεηα εγθαηαζηάζεωλ
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα V Υποημήμα 2)

6.2.1.

α) Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία κε πνηνπο ηξφπνπο πξνζηαηεχνληαη ηα εμσηεξηθά φξηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζαο. Πψο ειέγρεηαη ε
ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο;
β) Πψο, απφ πνηφλ θαη κε πνηα ζπρλφηεηα δηεμάγνληαη έιεγρνη ζηηο πεξηθξάμεηο θαη ζηα θηίξηα; Πψο θαηαγξάθνληαη νη ελ ιφγσ έιεγρνη θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο;
γ) Πψο αλαθέξνληαη θαη κε πνην ηξφπν αληηκεησπίδνληαη ηα πεξηζηαηηθά αζθαιείαο;

6.2.2.

α) Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο;
β) Πψο επηηεξνχληαη;
γ) Υπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο πξνζβάζεηο φζνλ αθνξά ηηο ψξεο θαη κέξεο ιεηηνπξγίαο;

6.2.3.

Οη εγθαηαζηάζεηο θσηίδνληαη επαξθψο (π.ρ. ζπλερήο θσηηζκφο, αληρλεπηέο θίλεζεο, δηαθφπηεο εκίθσηνο);

6.2.4.

Πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ θιεηδηψλ ζηελ εηαηξεία ζαο (π.ρ. ηνπνζεζία, πξφζβαζε, θαηαγξαθή);
Υθίζηαηαη ζρεηηθή έγγξαθε ηεθκεξίσζε; Ναη/Όρη

6.2.5.

α) Δπηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε ηδησηηθψλ νρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο;
β) Δάλ λαη, γηα πνηα πξφζσπα;
γ) Πνηνο παξέρεη ηελ έγθξηζε;
δ) Τα νρήκαηα ειέγρνληαη (ζηελ είζνδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ);
ε) Υπάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο; Ναη/Όρη

6.3.

Πξόζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα V Υποημήμα 3)

6.3.1.

α) Πεξηγξάςηε πεξηιεπηηθά ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο (θηήξηα, ρψξνη παξαγσγήο,
απνζήθεο, θ.ιπ.) γηα πξνζσπηθφ, επηζθέπηεο, ινηπά πξφζσπα, νρήκαηα θαη εκπνξεχκαηα.
β) Πνηφο ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο;

6.3.2.

α) Πεξηγξάςεηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν/φρεκα εληνπηζηεί ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο (γήπεδα ή θηήξηα).
β) Πψο θνηλνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο ζην πξνζσπηθφ (π.ρ. πξφγξακκα δξάζεο, εγρεηξίδην, νδεγίεο, θαηάξηηζε);

6.3.3.

Υπνβάιεηε ζρέδην εγθαηαζηάζεσλ γηα θάζε ηνπνζεζία ηεο εηαηξείαο ζαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηεισλεηαθά
ζέκαηα (π.ρ. ζρέδην, ζθαξίθεκα) ζην νπνίν λα εληνπίδνληαη ηα φξηα, νη νδνί πξφζβαζεο θαη ε ζέζε ησλ θηεξίσλ, εάλ ππάξρεη.

6.3.4.

Δάλ ηζρχεη, αλαθέξαηε ιεπηνκέξεηεο γηα ηπρφλ άιιεο εηαηξείεο νη νπνίεο ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν.

6.4.

Μνλάδεο θνξηίνπ (εκπνξεπκαηνθηβώηηα, αθαηξνύκελα ακαμώκαηα, θηβώηηα κεηαθνξάο)
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα V Υποημήμα 4)

6.4.1.

Η πξφζβαζε ζηηο κνλάδεο θνξηίνπ ππφθεηηαη ζε θαλφλεο/πεξηνξηζκνχο; Ναη/Όρη
Δάλ λαη, πψο επηβάιινληαη νη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί;

6.4.2.

Πεξηγξάςηε πεξηιεπηηθά ηη κέηξα ηζρχνπλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ή ηεο παξαβίαζεο ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ (ηδίσο
ζε αλνηθηνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο) (π.ρ. ζπλερήο επηηήξεζε, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζηνπο θηλδχλνπο,
ζθξαγίδεο, νδεγίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο).

6.4.3.

α) Φξεζηκνπνηείηε ζθξαγίδεο γηα λα εκπνδίζεηε ηελ παξάλνκε παξαβίαζε ησλ εκπνξεπκάησλ; Δάλ λαη, ηη είδνπο; Οη ελ ιφγσ ζθξαγίδεο
ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα (π.ρ. ISO);
β) Σε πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθξαγίδεο, πψο εμαζθαιίδεηε φηη ηα εκπνξεχκαηα δελ παξαβηάδνληαη;

6.4.4.

Τη κέηξα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνλ έιεγρν ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ (π.ρ. δηαδηθαζία επηά ζεκείσλ ειέγρνπ: κπξνζηηλή πιεπξά, αξηζηεξή
πιεπξά, δεμηά πιεπξά, πάησκα, θάιπκκα/ζθεπή, κέζα/έμσ απφ πφξηεο, εμσηεξηθφ/θάησ απφ ηε βάζε κεηαθνξάο);

6.4.5.

Απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο:
α) Πνηφο είλαη ν ηδηνθηήηεο/δηαρεηξηζηήο ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ;
β) Πνηφο ζπληεξεί/επηδηνξζψλεη ηηο κνλάδεο θνξηίνπ;
γ) Υπάξρνπλ πξνγξάκκαηα ηαθηηθήο ζπληήξεζεο;
δ) Διέγρνληαη νη εξγαζίεο εμσηεξηθήο ζπληήξεζεο;

6.5.

Δηαδηθαζίεο εθνδηαζηηθήο
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα V Υποημήμα 4)

6.5.1.

α) Τη κεηαθνξηθά κέζα ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ε εηαηξεία ζαο;
β) Η εηαηξεία ζαο πξαγκαηνπνηεί κφλε ηεο φιεο ηηο κεηαθνξέο ηεο ή ρξεζηκνπνηεί επίζεο θαη εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ (π.ρ.
δηακεηαθνξείο/κεηαθνξείο);
γ) Πψο ηεθκεξηψλεηε φηη ν δηακεηαθνξέαο/κεηαθνξέαο ηεξεί ηα απαηηνχκελα πξφηππα αζθαιείαο (π.ρ. κέζσ πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιείαο,
δειψζεσλ ή ζπκθσληψλ);
δ) Λακβάλεηε άιια κέηξα γηα κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε ππεξγνιάβνπο κε ζηφρν ηελ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ
αζθαιείαο;
Δάλ ην θξίλεηε ζθφπηκν, πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεηε ζρεηηθά.

6.6.

Εηζεξρόκελα εκπνξεύκαηα
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2, Τμήμα V, Υποημήμα 4)

6.6.1.

α) Πεξηγξάςηε ζχληνκα ηε δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ.
β) Πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο.

6.6.2.

Δίλαη νη ππάιιεινί ζαο ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηηο δηεπζεηήζεηο αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη πψο δηαζθαιίδεηαη ε
ζπκκφξθσζε;

6.6.3.

α) Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία πψο δηεμάγνληαη νη έιεγρνη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ζθξαγίδσλ ησλ εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ.
β) Τα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα είλαη ζθξαγηζκέλα φηαλ απαηηείηαη; Ναη/Όρη
γ) Η εηαηξεία ζαο αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ πνπ απαηηνχλ εηδηθά κέηξα αζθαιείαο (π.ρ. αεξνπνξηθφ
θνξηίν/αεξνπνξηθφ ηαρπδξνκείν);
Δάλ λαη, ηη δηαδηθαζίεο/κέηξα ηζρχνπλ;

6.6.4.

Τα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα θέξνπλ νπνηαδήπνηε ζήκαλζε, θαη εάλ λαη, πψο;

6.6.5.

Πεξηγξάςηε ζχληνκα ηε δηαδηθαζία θαηακέηξεζεο θαη δχγηζεο ησλ εηζεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ.

6.6.6.

Πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο, πνπ θαη απφ πνηφλ ειέγρνληαη ηα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα κε βάζε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη πψο
θαηαρσξνχληαη ζηα κεηξψα ζαο.

6.6.7.

α) Υθίζηαηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εκπνξεπκάησλ, ηελ παξαιαβή ηνπο θαη ηελ γεληθή
δηαρείξηζε; Ναη/Όρη
β) Υθίζηαληαη ελνπνηεκέλνη κεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ; Ναη/Όρη. Δάλ λαη, πψο πινπνηνχληαη;

6.7.

Απνζήθεπζε εκπνξεπκάηωλ
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2, Τμήμα V, Υποημήμα 4)

6.7.1.

Πεξηγξάςηε ηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο έρεηε νξίζεη πεξηνρέο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ.

6.7.2.

α) Πεξηγξάςηε ζχληνκα ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ζέζεο απνζήθεπζεο γηα ηα εηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα.
β) Γηαηίζεληαη ρψξνη εμσηεξηθήο απνζήθεπζεο; Ναη/Όρη. Δάλ λαη, λα ηνπο πεξηγξάςεηε ζχληνκα.

6.7.3.

Υθίζηαληαη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο απνγξαθήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ παξαηππηψλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ απνγξαθή; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ηηο δηαδηθαζίεο ζαο.

6.7.4.

Τα εκπνξεχκαηα κε δηαθνξεηηθά επίπεδα επηθηλδπλφηεηαο απνζεθεχνληαη ρσξηζηά; Ναη/Όρη
α) Να πεξηγξάςεηε ηα θξηηήξηα γηα θάζε ρσξηζηή απνζήθεπζε (π.ρ. επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, εκπνξεχκαηα κεγάιεο αμίαο, ρεκηθά, φπια,
αεξνπνξηθφ θνξηίν/αεξνπνξηθφ ηαρπδξνκείν).
β) Να πεξηγξάςεηε πψο εμαζθαιίδεηε φηη ηα εκπνξεχκαηα θαηαρσξνχληαη άκεζα ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα / ζηα κεηξψα ηεο απνζήθεο.

6.7.5.

α) Πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο πξνζηαηεχνληαη ηα εκπνξεχκαηα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο απνζήθεο.
β) Πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο.

6.7.6

Δάλ ε απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ αλαηίζεηαη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηα πξφζσπα, λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα πψο θαη πνπ απνζεθεχνληαη ηα
εκπνξεχκαηα θαζψο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ.

6.8.

Παξαγωγή εκπνξεπκάηωλ
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2, Τμήμα V, Υποημήμα 4)

6.8.1.

α) Πεξηγξάςηε ζχληνκα πνηέο ηνπνζεζίεο/πεξηνρέο έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ.
β) Δάλ ε παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθφ εηαίξν (π.ρ. ηειεηνπνίεζε εξγαζηψλ ή θαζφλ, άκεζεο παξαδφζεηο), πεξηγξάςηε ζχληνκα
πψο εμαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ (π.ρ. ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο).

6.8.2.

Υθίζηαληαη κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξεπκάησλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηελ δψλε παξαγσγήο; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ζχληνκα πνηά είλαη ηα ελ ιφγσ κέηξα θαη αλ πθίζηαληαη ζε γξαπηή κνξθή. Πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο ειέγρεηαη ε
ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο.

6.8.3.

Πεξηγξάςηε ζχληνκα ηηο δηαδηθαζίεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη εάλ ππάξρνπλ ζε γξαπηή κνξθή.

6.8.4.

Δάλ ε ζπζθεπαζία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη αλαηεζεί ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ
εκπνξεπκάησλ.

6.9.

Φόξηωζε ηωλ εκπνξεπκάηωλ
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2, Τμήμα V, Υποημήμα 4)

6.9.1.

α) Πεξηγξάςηε ζχληνκα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο θφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ εηαηξεία ζαο (π.ρ. θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, έιεγρνη ησλ
εκπνξεπκάησλ, θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, παξνρή πιεξνθνξηψλ, θ.ιπ.).
β) Υθίζηαληαη γξαπηέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο; Ναη/Όρη.

6.9.2.

α) Τα εμεξρφκελα εκπνξεχκαηα ή νρήκαηα είλαη ζθξαγηζκέλα; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, πψο, απφ πνηφλ ηνπνζεηνχληαη θαη ηη είδνπο ζθξαγίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη;
β) Σηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα εκπνξεχκαηα αλαθέξνληαη αξηζκνί ζθξαγίδσλ; Ναη/Όρη.
γ) Πψο ηεξείηε αξρείν ησλ ζθξαγίδσλ ζαο;

6.9.3.

Πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ πειαηψλ γηα ηε θφξησζε.

6.9.4.

Πεξηγξάςηε ζχληνκα ηηο ηζρχνπζεο δηεπζεηήζεηο κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη φηη ηα πξνο θφξησζε εκπνξεχκαηα θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία
θφξησζεο δελ παξακέλνπλ ρσξίο επηηήξεζε.

6.9.5.

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα ησλ εμεξρφκελσλ εκπνξεπκάησλ (π.ρ. κε κέηξεζε, δχγηζε); Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, πψο θαη απφ πνηνλ;

6.9.6.

Πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο, πφηε θαη απφ πνηφλ ειέγρνληαη ηα εμεξρφκελα εκπνξεχκαηα κε βάζε ηηο παξαγγειίεο θαη ηνπο θαηαιφγνπο θφξησζεο
θαη δηαγξάθνληαη απφ ηα απνζέκαηα;

6.9.7.

Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηη κεραληζκνχο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνλ εληνπηζκφ παξαηππηψλ ζρεηηθά κε ηελ θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ.

6.10.

Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα επηρεηξεκαηηθνύο εηαίξνπο

6.10.
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα V Υποημήμα 5)
6.10.1.

Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία πψο επαιεζεχεη ε εηαηξεία ζαο ηελ ηαπηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ζαο εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αιπζίδα
εθνδηαζκνχ (αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πξηλ απφ ηελ απνδνρή ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειηψλ).

6.10.2.

α) Πνηα κέηξα έρεηε ιάβεη γηα λα επηβεβαηψζεηε φηη νη επηρεηξεκαηηθνί ζαο εηαίξνη εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθνχ ηνπο κεξηδίνπ ηεο
δηεζλνχο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (π.ρ. δειψζεηο αζθαιείαο, ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, εηαίξνη κε ηδηφηεηα ΑΔΟ);
β) Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο.

6.10.3.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο εληνπίζαηε παξαβάζεηο ησλ ζπκθσληψλ αζθαιείαο κε ηνπο εηαίξνπο ζαο; Ναη/Όρη.
Δάλ λαη, ηη κέηξα ιάβαηε;

6.11.

Αζθάιεηα πξνζωπηθνύ
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα V Υποημήμα 6)

6.11.1.

α) Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία πψο ε πνιηηηθή ζαο γηα ην πξνζσπηθφ αληηκεησπίδεη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο; Πνηφο είλαη ππεχζπλνο
γηα ηνλ ηνκέα απηφ;
β) Οη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο θαηαρσξνχληαη εγγξάθσο; Ναη/Όρη.
γ) Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο.

6.11.2.

Σε πνηά έθηαζε νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο αζθαιείαο (π.ρ. αζηπλνκηθνχο ειέγρνπο γηα λα επηβεβαησζεί φηη
έρνπλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν):
α) λένη ππάιιεινη πνπ ζα εξγαζηνχλ ζε ηνκείο επαίζζεηνπο απφ πιεπξάο αζθαιείαο
β) αξραηφηεξνη ππάιιεινη πνπ ζα κεηαηεζνχλ ζε ηνκείο επαίζζεηνπο απφ πιεπξάο αζθαιείαο.
Πψο δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί απφ ηελ εηαηξεία παχεη λα έρεη θπζηθή ή ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηα
δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο;

6.11.3.

Παξέρεηαη ζηνπο ππαιιήινπο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο; Ναη/Όρη. Δάλ λαη:
α) Πνηά είλαη ε ζπρλφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο;
β) Πξνζθέξνληαη εηήζηεο εθπαηδεχζεηο αλαλέσζεο; Ναη/Όρη.
γ) Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ή απηή παξέρεηαη απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε;
δ) Υπάξρνπλ γξαπηά αξρεία ηεο ελ ιφγσ εθπαίδεπζεο; Ναη/Όρη.

6.11.4.

Να απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο:
α) Πξνζδηνξίζηε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηε έθηαθηνπο ππαιιήινπο;
β) Οη ελ ιφγσ ππάιιεινη ειέγρνληαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθαιείαο;
Δάλ λαη, πψο θαη απφ πνηφλ;
Υθίζηαληαη επίζεο νδεγίεο αζθαιείαο γηα ηνπο ελ ιφγσ ππαιιήινπο;

6.12.

Εμωηεξηθέο ππεξεζίεο
(Οδηγίες ΑΕΟ Μέρος 2 Τμήμα V Υποημήμα 7· Οδηγίες ΑΕΟ Παράρηημα 2 Σημείο 4.12)

6.12.1.

Φξεζηκνπνηείηε «εμσηεξηθέο ππεξεζίεο» κε ζχκβαζε, γηα παξάδεηγκα γηα κεηαθνξέο, θχιαθεο αζθαιείαο, θαζαξηζκφ, πξνκήζεηεο, ζπληήξεζε
θ.ιπ.; Ναη/Όρη. Δάλ λαη:
α) Πεξηγξάςηε ζχληνκα ηη ππεξεζίεο παξέρνπλ θαη ζε πνηα έθηαζε (γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηα πξνεγνχκελα ηκήκαηα).
β) Υθίζηαληαη γξαπηέο ζπκθσλίεο κε ηνπο παξφρνπο ησλ εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο ζε ζέκαηα αζθαιείαο
Ναη/Όρη.
γ) Πεξηγξάςηε ζχληνκα πψο ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο.

Παξάξηεκα 1
πγθαηάζεζε γηα δεκνζίεπζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ΑΕΟ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Φνξνινγίαο θαη Σειωλεηαθήο Έλωζεο

Σπγθαηαηίζεκαη λα δεκνζηεπζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ ζηνλ θαηάινγν ησλ Δγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ
Φνξέσλ.
Υπνγξαθή……………………………………..........
Ιδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο…………………………
(Τν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ Γηεπζπληή/Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο/Ιδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αιιά ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη φπσο παξέρεηαη ε ζπγθαηάζεζε εγγξάθσο απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ άηνκν)
Ηκεξνκελία:………………………………………….
πγθαηάζεζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα 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
Σπγθαηαηίζεκαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ΑΔΟ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή δηεζλψλ
ζπκθσληψλ κε ηξίηεο ρψξεο γηα ζθνπνχο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηφηεηαο εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αζθάιεηα.
Υπνγξαθή………………………………………………
Ιδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο…………………………...
(Τν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ Γηεπζπληή/Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο/Ιδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αιιά ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη φπσο παξέρεηαη ε ζπγθαηάζεζε εγγξάθσο απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ άηνκν)
Ηκεξνκελία: …………………………….....................
Σηε πεξίπησζε πνπ δψζαηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε, παξαθαιείζηε φπσο παξέρεηε θαη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο (κε
ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο):
Δπσλπκία: ……………………………………………………….
Οδφο θαη αξηζκφο: ………………………………………………
Ταρπδξνκηθφο θψδηθαο θαη πφιε: …………………………....
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ιαηηληθνί ραξαθηήξεο φπσο θσδηθνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
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