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1. Ε 
Σι είναι ο αριθμόσ EORI; 

 Α 
Ο αρικμόσ EORI είναι ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ που χορθγείται από τισ αρμόδιεσ 
τελωνειακζσ αρχζσ των Κρατϊν Μελϊν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι οποίοι ςτα 
πλαίςια των επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων εμπλζκονται ςε ςυναλλαγζσ που 
διζπονται από τθν τελωνειακι νομοκεςία. 
Από τθν ςτιγμι που χορθγείται ο αρικμόσ EORI ςε ζναν οικονομικό φορζα, ο 
ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κα χρθςιμοποιείται από τον φορζα ςε όλεσ τισ ςυναλλαγζσ του 
με τισ τελωνειακζσ αρχζσ όλων των Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ωσ 
μοναδικόσ αρικμόσ αναγνϊριςθσ. 

  

 
2. Ε 

Ποια η χρήςη του αριθμοφ EORI; 

 Α 
Η χριςθ του αρικμοφ EORI διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των μζτρων που 
ζχουν λθφκεί για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία των πολιτϊν των Κρατϊν Μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν κεςμοκετθκεί με τον Κανονιςμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 
648/2005 και τισ Διατάξεισ Εφαρμογισ του (Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1875/2006) κακϊσ όλοι οι 
οικονομικοί φορείσ είναι δυνατόν να αναγνωριςκοφν άμεςα από τον αρικμό EORI που 
τουσ ζχει χορθγθκεί προσ χριςθ ςε όλθ τθν Ε.Ε. Ο αρικμόσ καταχϊρθςθσ και 
αναγνϊριςθσ οικονομικϊν φορζων (αρικμόσ EORI) ορίηεται ςτον Ενωςιακό Τελωνειακό 
Κϊδικα, Καν. 952/2013. 

  

 
3. Ε 

Σι είναι το φςτημα Καταχώρηςησ και Αναγνώριςησ Οικονομικών Φορζων (ΕΟS-
Economic Operator System); 

 Α 
Όλοι οι αρικμοί EORI που χορθγοφνται από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ των Κρατϊν 
Μελϊν καταχωροφνται ςε μία κεντρικι βάςθ δεδομζνων θ οποία λειτουργεί υπό τθν 
εποπτεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στο θλεκτρονικό ςφςτθμα καταχϊρθςθσ και 
αναγνϊριςθσ οικονομικϊν φορζων καταχωροφνται τα δεδομζνα αναγνϊριςθσ των 
οικονομικϊν φορζων, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο παράρτθμα 12-01 του κατ' 
εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 2015/2446. 

  

 
4. Ε 

Πότε θα χρηςιμοποιείται ο αριθμόσ EORI; 

 Α 
O μοναδικόσ αρικμόσ EORI κα χρθςιμοποιείται από το φορζα ςε όλεσ τισ ςυναλλαγζσ 
του με τισ τελωνειακζσ αρχζσ όλων των Κρατϊν- Μελϊν τθσ Ε.Ε., όπωσ, για 
παράδειγμα, κατά τθν υποβολι ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ ςτοιχείων πριν από τθν 
άφιξθ και πριν από τθν αναχϊρθςθ των εμπορευμάτων που ειςζρχονται ι 
εγκαταλείπουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και κατά τθ διαδικαςία 
ειςαγωγισ και κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, εξαγωγισ και διαμετακόμιςθσ. 
Επιπρόςκετα, κα χρθςιμοποιείται κατά τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν από τισ 
τελωνειακζσ αρχζσ όςον αφορά ςτθ διακίνθςθ των εμπορευμάτων. 

  

 
5. Ε 

Ποιοσ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ζχει αριθμό EORI; 
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 Α 
Ο αρικμόσ EORI χορθγείται:  
Α) Στουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςτα πλαίςια των επιχειρθματικϊν τουσ 
δραςτθριοτιτων εμπλζκονται ςε ςυναλλαγζσ που διζπονται από τθν τελωνειακι 
νομοκεςία και οι οποίοι είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Ο 
αρικμόσ EORI χορθγείται από τθν αρμόδια αρχι του Κράτουσ Μζλουσ ςτθν οποία ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι εγκατεςτθμζνοσ. 
Συγκεκριμζνα, αρικμό EORI μποροφν να λάβουν μόνον οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα από τισ αρμόδιεσ ςτθν Ελλάδα τελωνειακζσ αρχζσ. Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο Κράτοσ-Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
λαμβάνουν αρικμό EORI από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ του Κράτουσ- Μζλουσ, ςτο 
οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι.  
Β) Στθν περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ δεν είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ζνωςθ, ο 
αρικμόσ EORI χορθγείται από τθν αρμόδια αρχι του Κράτουσ- Μζλουσ, ςτο οποίο 
πραγματοποιείται για πρϊτθ φορά μία από τισ κατωτζρω αναφερόμενεσ διαδικαςίεσ, οι 
οποίεσ προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Καν. 2446/2015:  

 Πριν από τθν υποβολι τελωνειακισ διαςάφθςθσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 
Ζνωςθσ, εκτόσ από τισ ακόλουκεσ διαςαφιςεισ:  
 τελωνειακι διαςάφθςθ που υποβάλλεται ςφμφωνα με τα άρκρα 135 

ζωσ 144 του καν. 2446/2015   
 τελωνειακι διαςάφθςθ για τθ κζςθ εμπορευμάτων υπό κακεςτϊσ 

προςωρινισ ειςαγωγισ ι διαςάφθςθ επανεξαγωγισ για τθ λιξθ του εν 
λόγω κακεςτϊτοσ 

 τελωνειακι διαςάφθςθ που γίνεται δυνάμει τθσ ςφμβαςθσ περί του 
κοινοφ κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ από οικονομικό φορζα 
εγκατεςτθμζνο ςε χϊρα κοινισ διαμετακόμιςθσ, 

 τελωνειακι διαςάφθςθ που γίνεται υπό κακεςτϊσ ενωςιακισ 
διαμετακόμιςθσ από οικονομικό φορζα εγκατεςτθμζνο ςτθν Ανδόρα ι 
ςτον Άγιο Μαρίνο. 

 Πριν από τθν υποβολι ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ εξόδου ι ειςόδου ςτο 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.  

 Πριν από τθν υποβολι διαςάφθςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ςτο τελωνειακό 
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 

 Προτοφ ενεργιςει ωσ μεταφορζασ για τουσ ςκοποφσ τθσ μεταφοράσ διά 
καλάςςθσ, μζςω εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν ι δι’ αζροσ..  

 Προτοφ ενεργιςει ωσ μεταφορζασ που είναι ςυνδεδεμζνοσ με το ςφςτθμα του 
Τελωνείου και επικυμεί να λάβει γνωςτοποιιςεισ που προβλζπονται ςτθν 
τελωνειακι νομοκεςία, όςον αφορά ςτθν υποβολι ι ςτθν τροποποίθςθ των 
ςυνοπτικϊν διαςαφιςεων ειςόδου  

Όςον αφορά ςτθν Ελλάδα αρμόδιεσ αρχζσ για τθν χοριγθςθ του αρικμοφ EORI είναι όλα 
τα μθχανογραφθμζνα τελωνεία τθσ χϊρασ. 

  

 
6. Ε 

Ποια η δομή του αριθμοφ EORI για την Ελλάδα; 

 Α 
Η δομι του αρικμοφ ΕΟRI ο οποίοσ χορθγείται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι: 
Α) ςτθν Ελλάδα αποτελείται από: 

 τον κωδικό ISO alpha-2 (GR) τθσ χϊρασ μασ και  

 τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) του οικονομικοφ φορζα. 
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Β) ςε τρίτεσ χϊρεσ, από τισ Τελωνειακζσ αρχζσ τθσ χϊρασ μασ, αποτελείται από:  

 τον κωδικό ISO alpha-2 (GR) τθσ χϊρασ μασ  

 τον κωδικό τθσ χϊρασ ISO alpha-2 ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ όπωσ αυτόσ ζχει κακοριςκεί από τθν ςχετικι κοινοτικι 
νομοκεςία και  

 τον αφξοντα ςυςτθμικό αρικμό που παράγεται από το Ολοκλθρωμζνο 
Πλθροφοριακό Σφςτθμα Τελωνείων 

  

 
7. Ε 

Πώσ χορηγείται ο αριθμόσ EORI; 

 Α 
Οι οικονομικοί φορείσ,  προκειμζνου να λάβουν αρικμό EORI,  πρζπει να υποβάλλουν 
Αίτθςθ – Διλωςθ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ 1 τθσ αρικ. 5024928/ 
3086/ Α0019/ 30-6-2009 εγκυκλίου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων & ΕΦΚ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνθ.  
(Α) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα μποροφν να 
κατακζτουν τθν ςυγκεκριμζνθ Αίτθςθ – Διλωςθ, είτε ςτο μθχανογραφθμζνο Τελωνείο 
του τόπου εγκατάςταςισ τουσ, είτε ςτο μθχανογραφθμζνο Τελωνείο τθσ χϊρασ, ςτο 
οποίο πρόκειται να τθριςουν τισ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ τθσ πρϊτθσ ςυναλλαγισ τουσ 
και οφείλουν να προςκομίςουν τα ακόλουκα ζγγραφα και πιςτοποιθτικά:  
α) Όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο:  
αα) Το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ ι το αρχικό καταςτατικό 
με όλεσ τισ τροποποιιςεισ και τα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ αυτϊν.  
ββ) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) από τον αιτοφντα, ςτθν 
οποία δθλϊνει ότι:  
- δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ για χοριγθςθ μοναδικοφ αρικμοφ EORI ςε άλλθ αρμόδια 
αρχι τθσ χϊρασ ι άλλου κράτουσ μζλουσ και  
- αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 
οποιαςδιποτε μεταβολισ των ςτοιχείων του Παραρτιματοσ 9, Προςαρτιματοσ Ε’ του 
Καν. 341/2016.  
γγ) Πρόςφατθ βεβαίωςθ μεταβολισ – μετάταξθσ από τθν αρμόδια για τθ φορολογία του 
Δ.Ο.Υ.  
δδ) Πρακτικά του Νομικοφ Προςϊπου περί εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ και ΦΕΚ 
δθμοςίευςθσ αυτϊν.  
β) Όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι φυςικό πρόςωπο:  
αα) Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.  
ββ) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) από τον αιτοφντα, ςτθν 
οποία δθλϊνει ότι:  
- δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ για χοριγθςθ μοναδικοφ αρικμοφ EORI ςε άλλθ αρμόδια 
αρχι τθσ χϊρασ ι άλλου κράτουσ μζλουσ και  
- αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι 
οποιαςδιποτε μεταβολισ των ςτοιχείων του Παραρτιματοσ 9, Προςαρτιματοσ Ε’ του 
Καν. 341/2016. 
γγ) Πρόςφατθ βεβαίωςθ μεταβολισ – μετάταξθσ από τθν αρμόδια για τθ φορολογία του 
Δ.Ο.Υ.  
(Β) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε τρίτθ χϊρα, όταν 
πραγματοποιοφν για πρϊτθ φορά ςτθ χϊρα μασ, μία από τισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ 
που ορίηονται ςτο άρκρο 5 του Καν. 2446/2015, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (βλζπε 
ςθμείο β’ τθσ απάντθςθσ ςτθν ερϊτθςθ με α/α 153), πρζπει να υποβάλουν τθν Αίτθςθ – 
Διλωςθ χοριγθςθσ μοναδικοφ αρικμοφ EORI ςτο μθχανογραφθμζνο Τελωνείο τθσ 



 

 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενθμζρωςθ: 23/3/2021 3:12 μμ ςελ. 4/4 
Γενικά /Αρικμόσ EORI (Economic Operator 

 Registration and Indentification) 
 

πρϊτθσ τουσ ςυναλλαγισ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςε Τρίτθ χϊρα οικονομικοί φορείσ κατά 
τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ– Διλωςθσ πρζπει να προςκομίςουν τα ακόλουκα ζγγραφα και 
πιςτοποιθτικά: 
α) Όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο:  
αα) Επίςθμο ζγγραφο από το εμπορικό ι άλλο επιμελθτιριο Τρίτθσ χϊρασ ι άλλου 
Κράτουσ- Μζλουσ, το οποίο παρζχει δεδομζνα αναγνϊριςθσ του οικονομικοφ φορζα. Το 
εν λόγω ζγγραφο είναι πρωτότυπο ι επιςιμωσ επικυρωμζνο αντίγραφο και ιςχφει 
εφόςον δεν ζχει παρζλκει εξάμθνο από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του. Οι τελωνειακζσ 
αρχζσ δφνανται να ηθτοφν επίςθμθ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων.  
ββ) Υπεφκυνθ διλωςθ από τον αιτοφντα, ςφμφωνα με το παράρτθμα 1 τθσ αρικ. 
5024928/3086/Α0019/30-6-2009 εγκυκλίου, ςτθν οποία δθλϊνει ότι:  
- δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ για χοριγθςθ μοναδικοφ αρικμοφ EORI, ςε άλλθ αρμόδια 
αρχι τθσ χϊρασ ι άλλου κράτουσ μζλουσ και  
- αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι 
οποιαςδιποτε μεταβολισ των ςτοιχείων του Παραρτιματοσ 9, Προςαρτιματοσ Ε’ του 
Καν. 341/2016. 
β) Όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι φυςικό πρόςωπο:  
αα) Ιςχφον διαβατιριο ι άλλο ταξιδιωτικό ζγγραφο, όπωσ κακορίηεται από τον 
Κανονιςμό του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αρικ. 562/2006 τθσ 15θσ 
Μαρτίου 2006.  
ββ) Υπεφκυνθ διλωςθ από τον αιτοφντα, ςφμφωνα με το Παράρτθμα 1 τθσ αρικ. 
5024928/3086/Α0019/30-6-2009 εγκυκλίου, ςτθν οποία δθλϊνει ότι:  
- δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ για χοριγθςθ μοναδικοφ αρικμοφ EORI ςε άλλθ αρμόδια 
αρχι τθσ χϊρασ ι άλλου κράτουσ μζλουσ και  
- αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 
οποιαςδιποτε μεταβολισ των ςτοιχείων του Παραρτιματοσ 9, Προςαρτιματοσ Ε’ του 
Καν. 341/2016. 
Μετά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ, θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι ςτθν οποία 
αυτι υποβάλλεται, εξετάηει τθν ορκότθτα ςυμπλιρωςισ τθσ, κακϊσ και των 
επιςυναπτόμενων ςε αυτι εγγράφων, όπωσ προςδιορίηονται κατά περίπτωςθ, και 
προβαίνει ςε αποδοχι ι απόρριψθ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ. Σε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ 
Αίτθςθσ – Διλωςθσ, θ αρμόδια αρχι καταχωρεί τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ςφςτθμα των οικονομικϊν φορζων και αποδίδει τον μοναδικό αρικμό EORI, με τθ 
χοριγθςθ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ςχετικισ βεβαίωςθσ, κατά το 
παράρτθμα 2 τθσ αρικ. 5024928/3086/Α0019/30-6-2009 εγκυκλίου. 
Τζλοσ, ςυνιςτάται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, τόςο ςε αυτοφσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτουσ εγκατεςτθμζνουσ ςε τρίτθ χϊρα, για τουσ 
οποίουσ απαιτείται να λάβουν αρικμό ΕΟRI, να υποβάλουν τθν απαιτοφμενθ Αίτθςθ-
Διλωςθ για τθ χοριγθςθ του αρικμοφ ΕΟRI, πριν από τθν πρϊτθ τουσ ςυναλλαγι με τισ 
τελωνειακζσ αρχζσ για τθν οποία απαιτείται θ κατοχι αρικμοφ EORI, για τθν αποφυγι 
κακυςτεριςεων και ομαλισ διεκπεραίωςθσ των διαδικαςιϊν.  
Σχετικζσ πλθροφορίεσ για τον αρικμό ΕΟRI ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr, ςτθ διαδρομι Τελωνειακζσ Υπθρεςίεσ/ Οικονομικοί Φορείσ/ 
EORI - Πιςτοποίθςθ Χρθςτϊν - Economic Operator Identification and Registration/. 
 
 

 


