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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αριθμό 1209/2020 τησ Επιτροπήσ για την 

τροποποίηςη του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αριθμό 1352/2013» 

 

Με τον Κανονιςμό (ΕΕ) με αρικμό 1209/2020 τθσ Επιτροπισ (ςτο εξισ Καν. 1209/2020) 

τροποποιείται ο Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) με αρικμό 1352/2013 (ςτο εξισ Καν. 1352/2013) για τθν 

κατάρτιςθ των εντφπων που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) με αρικμό 608/2013 (ςτο εξισ Καν. 

608/2013) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, ςχετικά με τθν τελωνειακι επιβολι των 

Δικαιωμάτων Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ (ΔΔΙ). 

Με τον Καν. 1352/2013 καταρτίηονται τα ζντυπα που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθν 

υποβολι αίτθςθσ (AFA) με τθν οποία ηθτείται θ παρζμβαςθ των τελωνειακϊν αρχϊν, όςον αφορά 

εμπορεφματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάηουν ΔΔΙ (άρκρο 6 του Καν. 608/2013) κακϊσ 

και για τθν υποβολι αίτθςθσ παράταςθσ (Extension Request) του διαςτιματοσ παρζμβαςθσ των 

τελωνειακϊν αρχϊν (άρκρο 12 του Καν. 608/2013). 

Με τον Καν. 1209/2020 τα εν λόγω ζντυπα προςαρμόςτθκαν ϊςτε να λθφκεί υπόψθ θ 

κακιζρωςθ τθσ Σελωνειακισ Πφλθσ υναλλαςςομζνων τθσ Ε.Ε (EU Customs Trader Portal) για τθν 

θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων παρζμβαςθσ (και των αιτιςεων παράταςθσ του διαςτιματοσ 

παρζμβαςθσ), τθσ οποίασ θ λειτουργία προςδιορίηεται προσ το τζλοσ του 2021. Για τθν αςφαλι 

πρόςβαςθ ςτθν πφλθ αυτι είναι ςθμαντικό οι αιτοφντεσ και οι αντιπρόςωποί τουσ να αναγνωρίηονται 

με μοναδικό τρόπο. Για το ςκοπό αυτό, ο τελωνειακόσ αρικμόσ Καταχϊριςθσ κι Αναγνϊριςθσ 

Οικονομικοφ Φορζα (ΕORI) κακίςταται πλζον υποχρεωτικό πεδίο, ςτθ κζςθ για τον αιτοφντα και τον 
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αντιπρόςωπό του, ςτα ςχετικά ζντυπα (ςτθ βάςθ του άρκρου 6§1α του Κατ’ Εξουςιοδότθςθ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αρικμό 2446/2015 τθσ Επιτροπισ). 

Επίςθσ, με τον Καν. 1209/2020 τα εν λόγω ζντυπα προςαρμόηονται προκειμζνου να 

επικαιροποιθκοφν οι παραπομπζσ τουσ όςον αφορά τισ διατάξεισ για τθν προςταςία των δεδομζνων, 

ζπειτα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των Κανονιςμϊν (ΕΕ) με αρικμό 679/2016 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 

Προςταςία Δεδομζνων: GDPR) και 1725/2018 (για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τα κεςμικά και λοιπά όργανα και τουσ 

οργανιςμοφσ τθσ Ζνωςθσ και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν). 

Επιπρόςκετα, τα ζντυπα του Καν. 1352/2013 προςαρμόηονται, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ 

των παραπάνω Κανονιςμϊν για τα προςωπικά δεδομζνα, ϊςτε να ςυμπεριλάβουν τθ ςυναίνεςθ του 

αιτοφντοσ ςτθν παροχι δεδομζνων εκ των παραβιάςεων ςτο Γραφείο Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EUIPO), ςτθ βάςθ του άρκρου 5§1β του Κανονιςμοφ με αρικμό 386/2012 και του 

άρκρου 31§2 του Καν. 608/2013.       

υνοπτικϊσ, με τον κοινοποιοφμενο Κανονιςμό 1209/2020 αντικακίςτανται τα Παραρτιματα 

Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του Καν. 1352/2013 από τα αντίςτοιχα Παραρτιματα (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) του Κανονιςμοφ αυτοφ.  

Ο Καν. 1209/2013 ιςχφει ςε κάκε Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ε.Ε από τισ 10-09-2020, είναι δεςμευτικόσ 

ωσ προσ όλα τα μζρθ του, ενώ η εφαρμογθ του ξεκινά ςτισ 15-09-2020. 

Πρακτικϊσ αυτό ςθμαίνει ότι, από τισ 15-09-2020, όλεσ οι νέεσ αιτθςεισ παρέμβαςησ αλλά και 

οι αιτθςεισ για παράταςη των υφιςτάμενων αιτθςεων παρέμβαςησ, ια βαςίζονται ςτα 

επικαιροποιημένα έντυπα που απαιτοφν τη ςυμπλθρωςη των προβλεπόμενων αριιμών EORI τόςο 

για τον αιτοφντα όςο και για τον αντιπρόςωπό του. Η παροχι του αρικμοφ EORI ςτο υφιςτάμενο 

ςφςτθμα κα εξαςφαλίςει τθ ςυνζχεια μεταξφ τθσ ςθμερινισ ζντυπθσ υποβολισ των αιτιςεων και τθσ 

θλεκτρονικισ υποβολισ ςτθν Σελωνειακι Πφλθ υναλλαςςομζνων τθσ Ε.Ε, που κα λειτουργιςει περί 

τα τζλθ του 2021.   

Ωσ αποτελεςματικόσ τρόποσ διατιρθςθσ του ιςτορικοφ των αιτιςεων των ςυναλλαςςομζνων, 

(που κα ζχουν υποβλθκεί μζχρι τισ 15-09-2020), ςτο οποίο κα μποροφν να βαςιςτοφν οι αιτοφντεσ για 

τθν υποβολι μελλοντικϊν θλεκτρονικϊν αιτιςεϊν τουσ, υποδεικνφεται θ υποβολι αίτθςθσ παράταςθσ 

των υφιςτάμενων αιτιςεων μετά τισ 15-09-2020, ακόμθ κι αν δεν λιγουν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. 

Με αυτόν τον τρόπο, κα ςυμπεριλθφκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ EORI ςτθν υφιςτάμενθ αίτθςθ 

παρζμβαςθσ και κα εξαςφαλιςτεί θ μελλοντικι μετάπτωςθ των δεδομζνων από τισ παρελκοφςεσ 

αιτιςεισ τουσ, προκειμζνου να μποροφν να κάνουν χριςθ αυτϊν ςτο μζλλον, ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ που δεν προτίκενται να υποβάλλουν αίτθμα παρζμβαςθσ ςε κάποιο κοντινό χρονικό 

διάςτθμα. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ υποβολι εκ νζου αιτιςεων παρζμβαςθσ μετά τθ λειτουργία τθσ 

Σελωνειακισ Πφλθσ υναλλαςςομζνων τθσ Ε.Ε, κα ζχει ωσ εφλογο αποτζλεςμα τθν απϊλεια τθσ 

ιςτορικότθτασ των αιτιςεων παρζμβαςθσ (αν δεν παρατακοφν ςτθν περίοδο 2020-2021) και ςε κάκε 

περίπτωςθ αυξθμζνο όγκο πλθροφορίασ προσ καταχϊριςθ. 
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Οι ςυναλλαςςόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν τα νζα ζντυπα ςτον ιςτότοπο τθσ Επιτροπισ 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-

violations/defend-your-rights_en, που παρζχει γενικότερα πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα 

υπεράςπιςθσ, από τουσ δικαιοφχουσ, των δικαιωμάτων τουσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, μζςω τθσ 

τελωνειακισ παρζμβαςθσ. 

Επιπρόςκετα, πρόςβαςθ ςτθ νομοκεςία και τθ διαδικαςία απόκτθςθσ αρικμοφ EORI παρζχεται 

μζςα από τθ διαδικτυακι πφλθ των ελλθνικϊν τελωνείων (ICISnet), υπό τθ διαδρομι 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10339792&adreseeID=10001980. 

Εν κατακλείδι, ςτο παρόν ζγγραφο επιςυνάπτονται ο Καν. 1209/2020, με τθν ελλθνικι 

απόδοςθ των επικαιροποιθμζνων εντφπων του Καν. 1352/2020. 

 

 

          Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

                ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 
 
Α.  ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    
Σελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ 
 
Β.  ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ       
1. ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ   

1.1 Σελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ 
1.2 Σελωνειακι Περιφζρεια Πάτρασ 

  1.3 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων 
1.4 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
1.5 ΕΛ.Τ.Σ 
1.6 Ε.Τ.Σ.Ε 

2. Τπουργείο Ανάπτυξθσ κι Επενδφςεων,  
Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι, Γενικι Διεφκυνςθ Αγοράσ, Διεφκυνςθ 
θμάτων (eathanasaki@gge.gr) 

3. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 
4. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ 
5. φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν .Ε.Β  
6. Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 
 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Αυτοτελζσ Γραφείο Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & ΕΦΚ 
2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 
3. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, τμιμα Γϋ 
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