
Τελωνειακές διαδικασίες
εισαγωγής-εξαγωγής/ 

απόκτηση αριθμού
EORI

Άννα Κατρινάκη
Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών



Το ΗΒ θα είναι πλέον τρίτη χώρα


•Δεν υφίσταται ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ ΗΒ 
και Κ-Μ, 

•Απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για την εισαγωγή και 
εξαγωγή των εμπορευμάτων από και προς το ΗΒ,

•Το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της ΕΕ27 δεν 
εφαρμόζεται στο ΗΒ,

•Το ΗΒ δεν έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα 
πληροφορικής της ΕΕ27.

Τι συνεπάγεται το 
BREXIT



Η νέα κατάσταση

Υποβολή τελωνειακών 
διασαφήσεων/

γνωστοποιήσεων
μέσω του ICISnet

Επιβολή δασμών και
ενδεχόμενη 
απαίτηση

παροχής εγγύησης
 

 Επιβολή απαγορεύσεων
και περιορισμών

Επιβολή τελωνειακών
ελέγχων



• Καταχώριση στις Τελωνειακές αρχές, όλων των εγκατεστημένων στη χώρα 
μας οικονομικών φορέων που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων 

από και προς το ΗΒ, προκειμένου να αποκτήσουν τον μοναδικό αριθμό 
αναγνώρισης EORI.

•  Υποβολή αίτησης στο τελωνείο, με τα απαιτούμενα στοιχεία, πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ

Πληροφορίες για τον αριθμό EORI:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/ 

                                                                                                      Οικονομικοί Φορείς/EORI

EORI – 
Τι απαιτείται…

Επιλέγω

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/


•Από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, τα εμπορεύματα που 
εισέρχονται στο Τελωνειακό  έδαφος της ΕΕ27 αποστελλόμενα από το 
ΗΒ θα πρέπει να καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου – 

ENS, η οποία υποβάλλεται  στο  πρώτο σημείο εισόδου, πριν την 
άφιξη των εμπορευμάτων και εντός των προβλεπόμενων από τη 

νομοθεσία προθεσμιών.

Ειδικά για τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το ΗΒ θαλασσίως 
ή αεροπορικώς πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και 
εισέρχονται στην ΕΕ27 μετά την εν λόγω ημερομηνία δεν 

απαιτείται υποβολή ENS.

Υποβολή Συνοπτικής 
Διασάφησης Εισόδου-ENS



• Εμπορεύματα που εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 
από το ΗΒ υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να 
υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό 
Τελωνειακό Κώδικα. 
•Για τα εμπορεύματα αυτά :

Εφαρμόζονται Τελωνειακές διατυπώσεις
Εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, απαγορεύσεις και περιορισμοί
Υποβάλλονται διασαφήσεις (υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω 
ICISnet) 
Επιβάλλονται, κατά περίπτωση, δασμοί, βάσει του Κοινού 
Δασμολογίου.

Θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία/Εισαγωγή



Για τα εμπορεύματα που εισέρχονται/εξέρχονται από/προς το ΗΒ και 
υπόκεινται σε ενωσιακές ή εθνικές απαγορεύσεις/περιορισμούς 

απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας/πιστοποιητικού από εθνικές 
αρμόδιες Αρχές (π.χ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπ. Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων)

Πληροφορίες για τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/ 

                                                                                                    Οικονομικοί Φορείς/
                                                                                                    Απαγορεύσεις περιορισμοί

Απαγορεύσεις/Περιορισμοί  – 
Τι απαιτείται…

Επιλέγω

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/


Όλοι οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων 
στο ΗΒ, μετά την ημερομηνία αποχώρησης, οφείλουν να τηρούν διατυπώσεις 
εξαγωγής. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, αναλυτικές οδηγίες 
παρέχονται στην εγκύκλιο για το BREXIT : 

•Εξαγωγή εμπορευμάτων που ξεκίνησε από τη χώρα μας πριν από την 
ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ και μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου στο ΗΒ 

• Εξαγωγή εμπορευμάτων που ξεκίνησε από το ΗΒ και πρόκειται να 
ολοκληρωθεί σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27

Εξαγωγή



Portal ICISnet (επιλέγοντας θεματική ενότητα):
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet

Εγκύκλιος σχετικά με το BREXIT:
ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ 2019/25-2-2019 
(ΑΔΑ: 63ΜΡ46ΜΠ3Ζ-Η7Ε)

Πηγές ενημέρωσης

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet


Ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας!
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