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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

 
ΑΔΑ:  
Αθήνα,  30  Μαρτίου 2021 
Αριθ. Πρωτ.:  ΔΣΔ Γ 1026874 ΕΞ 2021 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ:  Ωσ Π.Δ. 
Σαχ. Κϊδικασ : 101 84 Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Μ. Πίκλα 
Σθλζφωνο : 210 6987 443 
E-Mail : dtd@aade.gr 
Url : www.aade.gr  
 
 

 

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία καταχώρηςησ των οικονομικών φορζων ςτο Ενωςιακό φςτημα EOS και χορήγηςησ 

του μοναδικοφ αριθμοφ αναγνώριςησ (EORI) από την Σελωνειακή Τπηρεςία, μζςω ηλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, εν μζςω τησ επιδημίασ COVID-19 

ΧΕΣ.:  (α) Η με αρικμό πρωτ. 5024928/3086/Α0019/30-06-2009 εγκφκλιοσ διαταγι «Κοινοποίθςθ τθσ ΑΤΟΟ 

αρικμ. 5024905/3083/Α0019 «Διαδικαςία καταχϊρθςθσ των οικονομικϊν φορζων ςτο Κοινοτικό 

φςτθμα EOS και χοριγθςθσ του μοναδικοφ αρικμοφ αναγνϊριςθσ (EORI) από τθν Σελωνειακι 

Τπθρεςία - Οριςμόσ αρμόδιων τελωνειακϊν αρχϊν» 

(β) Η με αρ. πρωτ. 5029258/3559/Α0019/24-07-2009 εγκφκλιοσ διαταγι «υμπλθρωματικζσ οδθγίεσ 

και διευκρινιςεισ για τισ νζεσ υποχρεϊςεισ και διαδικαςίεσ που ιςχφουν από 1-7-2009, ςχετικά με 

τθν εφαρμογι του μοναδικοφ αρικμοφ αναγνϊριςθσ (EORI)» 

 

 

ε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν εγκφκλιων διαταγϊν αναφορικά με τθν διαδικαςία καταχϊριςθσ 

των οικονομικϊν φορζων ςτισ Σελωνειακζσ Αρχζσ και ςτο φςτθμα EOS και χοριγθςθσ του μοναδικοφ 

αρικμοφ αναγνϊριςθσ (EORI) και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ και διευκόλυνςθσ των οικονομικϊν φορζων, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 

Προσ ςυμπλιρωςθ των διαλαμβανομζνων ςτισ ανωτζρω (α) και (β) ςχετικζσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι 

οικονομικοί φορείσ προκειμζνου να λάβουν μοναδικό αρικμό αναγνϊριςθσ (EORI) υποβάλλουν ςτισ 

αρμόδιεσ Σελωνειακζσ Αρχζσ δεόντωσ ςυμπλθρωμζνθ ζγγραφθ Αίτθςθ-Διλωςθ, δίνεται πλζον θ 
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δυνατότθτα αποςτολισ τθσ Αίτθςθσ- Διλωςθσ και των ςυνθμμζνων αυτισ δικαιολογθτικϊν θλεκτρονικά, 

μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτισ κατά τόπο αρμόδιεσ Σελωνειακζσ Αρχζσ χωρίσ να 

απαιτείται πλζον θ μετάβαςθ ςε αυτζσ. 

 

Ειδικότερα, επιςθμαίνουμε τα κατωτζρω ωσ προσ: 

Α. Οικονομικοί Φορείσ και άλλα πρόςωπα, πλην των οικονομικών φορζων: 

 Αναφορικά με τα ςυνθμμζνα τθσ Αίτθςθσ- Διλωςθσ δικαιολογθτικά και ςυγκεκριμζνα τθν Τπεφκυνθ 

Διλωςθ του αιτοφντα, αυτι κα ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά και κα λαμβάνει ψθφιακι υπογραφι μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ www.gov.gr, προκειμζνου να ελζγχεται θ γνθςιότθτά τθσ, ενϊ όςον αφορά τθ «Βεβαίωςθ 

Μεταβολισ από τθν αρμόδια για τθ φορολογία του οικονομικοφ φορζα ΔΟΤ» αυτι μπορεί να 

αντικακίςταται από τα δεδομζνα ΓΕΜΗ του Επιμελθτθρίου του φορζα.  

Β. Σελωνειακζσ Αρχζσ: 

τισ αιτιςεισ χοριγθςθσ αρικμοφ αναγνϊριςθσ (EORI) που λαμβάνονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

κα δίνεται αρικμόσ πρωτοκόλλου ςτο μινυμα με τθν αίτθςθ του ενδιαφερόμενου και κα διενεργείται  

ζλεγχοσ αυτισ και των ςυνθμμζνων δικαιολογθτικϊν. ε περίπτωςθ που απαιτοφνται περαιτζρω ςτοιχεία ι 

υπάρχουν ελλείψεισ και ςφάλματα κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ, κα γίνεται επικοινωνία με τον 

ενδιαφερόμενο μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για διευκρινιςεισ.  

Ακολοφκωσ, μετά τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ των ςτοιχείων, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ κα προχωρεί ςτθν 

καταχϊριςθ του προςϊπου ςτο Ενωςιακό φςτθμα EOS και κα αποςτζλλει μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου τον αρικμό αναγνϊριςθσ και καταχϊρθςθσ (EORI) ςτον ενδιαφερόμενο.  

 

Τπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Σελωνειακό Κϊδικα (Καν.(ΕΕ) 952/2013) υποχρζωςθ 

καταχϊρθςθσ ςτισ Σελωνειακζσ Αρχζσ και ζκδοςθσ μοναδικοφ αρικμοφ αναγνϊριςθσ (EORI) ζχουν οι 

οικονομικοί φορείσ και μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον Εκτελεςτικό 

Καν.(ΕΕ) 2016/2446, πρόςωπα πλθν των οικονομικϊν φορζων. 

Περαιτζρω, αρμόδια Αρχι για τθν καταχϊρθςθ των προςϊπων ςτο Ενωςιακό φςτθμα EOS είναι θ 

Σελωνειακι Αρχι του τόπου ςτον οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι οι οικονομικοί φορείσ, ενϊ για τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που δεν είναι εγκατεςτθμζνοι εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, αρμόδια 

Αρχι για τθν καταχϊρθςι τουσ είναι αυτι του τόπου υποβολισ, για πρϊτθ φορά, διαςάφθςθσ ι αίτθςθσ 

απόφαςθσ. 

 

Για τθν διευκόλυνςθ των ενδιαφερόμενων προςϊπων, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των κατά τόπουσ 

Σελωνειακϊν Αρχϊν μποροφν να ανακτθκοφν από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ και ςυγκεκριμζνα 

ακολουκϊντασ τον ςφνδεςμο 
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https://www.aade.gr/customs/teloneia/epikoinonia 

Κατά τα λοιπά εξακολουκοφν να ιςχφουν οι ανωτζρω (α) και (β) ςχετικζσ. 

 

 

        Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ  

 

                  ΚΩΝ/ΝΟ ΜΟΤΡΣΙΔΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Α.  ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    
 
Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των Σελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 
Β.  ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ       
1. ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ   
     1.1 Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛΤΣ) 
     1.2 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων 
     1.3 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
     1.4. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ.)) με τθν παράκλθςθ να 
αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο www.aade.gr 
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (e-mail: pse@otenet.gr) 
3. ΤΝΔΕΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: info@seve.gr) 
4. ΤΝΔΕΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΣΗ (e-mail: info@crete-exporters.com) 
5. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: keeuhcci@uhc.gr) 
6. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: oete@oete.gr) 
7. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ – ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΘΗΝΩΝ (e-mail: 

sepa@otenet.gr) 
8. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ – ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (e-mail: info@seth.gr) 
9. ΤΝΔΕΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΑΛΙΑ & ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: info@sbtke.gr) 
10. ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: contact@synddel.gr) 
11. ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΖΝΩΗ (e-mail: dne@otenet.gr) 
12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ (e-mail: psa@psa.gr) 
13. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ 
14. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν A.E. (airport info@aia.gr, SiorisA@aia.gr) 
15. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (panagiots.ziakris@dhl.com, lefteris.samaras@dhl.com) 
16. FEDERAL EXPRESS (ejeremias@fedex.com) 
17. TNT GREECE (kostas.kalafats@tnt.com) 
18. UPS GREECE (dChristogeorgou@ups.com, EUR8MYP@europe.ups.com) 
19. ΕΛΣΑ ΑΕ (P.Kougia@elta-net.gr) 
20. RAIL CARGO LOGISTCS GOLDAIR (e-mail: info@railcargolg.com) 
 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ κ. Πιτςιλι 
2. Αυτοτελζσ Γραφείο Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & ΕΦΚ 
3. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 
4. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 
6. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
7.Τποδ/νςθ Βϋ- Απαιτιςεων & Ελζγχου Εφαρμογϊν Σελωνείων (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ) 
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