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Ακρωνύμια   Περιγραφή  

AES Automated Export System 

ECS Export Control System 

EXS Exit Summary Declaration 

ENS Entry Summary Declaration 

ECN+ Business Application for ECS 

DDNXA Design Document for National Export Application 

MRN Movement Reference Number 

FMS FUNCTIONAL Massage Structure 

MS Member State 

LRN  Local Reference Number 

NCTS New Computerised Transit System; the operational system, resulting 

from the TCP 

XML Extensible Mark-up Language 

CSE Consolidated Specifications Environment 

DTDs Document Type Definitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Οι αλλαγζσ του Κοινοτικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (καν. 648/2005) και των Εφαρμοςτικϊν του Οδθγιϊν 

(καν. 1875/06, 312/09, 414/09) ζχουν ειςάγει από τθν 1
θν 

Ιουλίου 2009 νζα μζτρα για τθν αςφάλεια των 
εμπορευμάτων που ειςζρχονται ςτθν ι εξζρχονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Οι Οικονομικοί φορείσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν θλεκτρονικά ςυνοπτικζσ διαςαφιςεισ 
ειςόδου και εξόδου, οι οποίεσ περιλαμβάνουν δεδομζνα για τθν αςφάλεια. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
επιτρζπουν ςτισ Τελωνειακζσ αρχζσ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα κοινό πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνου, να 
προβαίνουν ςε ανάλυςθ κινδφνου πριν από τθν άφιξθ ι τθν αναχϊρθςθ των εμπορευμάτων και να 
επιτυγχάνουν ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ για ςκοποφσ αςφάλειασ και προςταςίασ.  

Για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για αςφάλεια και προςταςία, είναι απαραίτθτθ θ ανταλλαγι 

δεδομζνων μεταξφ των τελωνειακϊν αρχϊν μζςω πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφων 

υπολογιςτϊν, χρθςιμοποιϊντασ μθνφματα με δεδομζνα που ζχουν από κοινοφ ςυμφωνθκεί. 

Το Σφςτθμα Εξαγωγϊν (ECS ‐ Phase 2) χειρίηεται τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ για καταχωριςεισ 
τελωνειακϊν διαςαφήςεων εξαγωγήσ (Export Decls) και ςυνοπτικϊν διαςαφήςεων Εξόδου ( EΧS) 
μεταξφ :  

 των τελωνειακϊν αρχϊν και των οικονομικϊν φορζων (εξωτερικά μθνφματα)  

 των τελωνειακϊν αρχϊν όλων των κρατϊν‐μελϊν τθσ ΕΕ (κοινά μθνφματα).  

 
Το Σφςτθμα Ελζγχου Ειςαγωγϊν (ECS‐Phase 2) είναι υποςφςτθμα του Αυτοματοποιθμζνου Συςτιματοσ 

Εξαγωγϊν (AΕS), που καλφπτει όχι μόνο τισ διαδικαςίεσ ελζγχου για τθν αςφάλεια, αλλά και όλεσ τισ 

άλλεσ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των εξαγωγϊν. 

Το ECS phase 2 καλφπτει τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν τθ Τελωνειακι Διαςάφθςθ Εξαγωγισ και τθν 

Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου.  

1.1 κοπόσ  

Το παρόν ζγγραφο παρουςιάηει τα εξωτερικά μθνφματα του ςυςτιματοσ ΕCS ‐ Phase 2. Ωσ εξωτερικά 
μθνφματα ορίηονται τα μθνφματα που ανταλλάςςει ο οικονομικόσ φορζασ (μεταφορζασ ι άλλοσ 
οικονομικόσ φορζασ για λογαριαςμό του μεταφορζα) με τισ αντίςτοιχεσ Τελωνειακζσ αρχζσ.  

Επιπλζον περιζχονται οι λεπτομζρειεσ τθσ τεχνικισ δομισ των μθνυμάτων και θ περιγραφι τουσ ςε 
μορφι XML Schema, ζτςι ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ανάπτυξθ των πλθροφοριακϊν εφαρμογϊν των 
οικονομικϊν φορζων, οι οποίεσ κα παράγουν τα μθνφματα αυτά και κα τα ανταλλάςουν μζςω xml file 
upload με το Σφςτθμα Εξαγωγϊν τθσ Κφπρου.  

Το παρόν ζγγραφο προορίηεται για χριςθ από όςουσ κα αςχολθκοφν με τθν ανάπτυξθ των εφαρμογϊν 

για τουσ οικονομικοφσ φορείσ και όχι για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ ΕCS. 
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1.2 Ζκταςη τησ εφαρμογήσ  

 

Το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθν υποβολι τθσ Σελωνειακήσ Διαςάφηςησ Εξαγωγήσ (IE515) ςτο Τελωνείο 

Εξαγωγισ και τθσ υνοπτικήσ Διαςάφηςησ Ειςόδου (EXS IE615) είτε ςε Τελωνείο Κατάκεςθσ (office of 

lodgement) είτε ςτο Τελωνείο Εξόδου.  

Το Τελωνείο Εξαγωγισ όπου κατατίκεται θ Σελωνειακή διαςάφηςη εξαγωγήσ μπορεί να είναι 

διαφορετικό από το Τελωνείο Εξόδου όπου κατατίκεται θ υνοπτική διαςάφηςη Εξόδου, ι μπορεί να 

είναι και το ίδιο. Οι οριςμοί των τελωνείων κακορίηονται ςτο άρκρο 4γ και 4δ του τελωνειακοφ κϊδικα 

2913/92. 

Στθν περίπτωςθ που θ ςυνοπτική διαςάφηςη Εξόδου (EXS) κατατεκεί ςε Τελωνείο Κατάκεςθσ (office of 

lodgement)  το μινυμα κα διαβιβάηεται ςτο Τελωνείο Εξόδου  

 

1.3 Σεκμηρίωςη  

Το παρόν ζγγραφο παρουςιάηει όλα τα εξωτερικά μθνφματα και το περιεχόμενο τουσ με βάςει τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν ςυμφωνθκεί ςε κοινοτικό επίπεδο. Το ζγγραφο «Design Document 

For National Export Application» (DDNXA, 7.0 ζκδοςθ aligned up to kel.025a) που αποτελεί τθν τεχνικι 

ανάλυςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ ελζγχου Εξαγωγϊν, είναι ςχετικό .  

Παρουςιάηονται επίςθσ οι κανόνεσ (rules) και οι όροι (conditions) που ςχετίηονται με κάποια πεδία 

δεδομζνων ςτα εξωτερικά μθνφματα.  

Το ζγγραφο πρζπει να διαβαςτεί παράλλθλα με τον καν. 2454/03 όπωσ ζχει τροποποιθκεί ανάλογα από 

τουσ εκάςτοτε κανονιςμοφσ. 
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2. Ροή μηνυμάτων Οικονομικϊν Φορζων  
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3. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ  

 

3.1 Τποβολή Σελωνειακήσ Διαςάφηςησ Εξαγωγήσ  

 

Τα ακόλουκα μθνφματα ςχετίηονται με τθν υποβολι τθσ πιο πάνω διλωςθσ : 

IE515 - Καταχϊρηςη Διαςάφηςησ Εξαγωγήσ (Export Declaration) 

Το μινυμα περιλαμβάνει δεδομζνα τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ  και υποβάλλεται από τουσ Οικονομικοφσ 

Φορείσ προσ το Τελωνείο Εξαγωγισ. 

ΙΕ528 - Απόδοςη του αριθμοφ αναφοράσ (Export MRN Allocated) 

Με το μινυμα αυτό κοινοποιείται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ το MRN 

ΙΕ516 - Απόρριψη καταχϊρηςησ Διαςάφηςησ Εξαγωγήσ (Export Declaration rejected)   

Με το μινυμα αυτό κοινοποιείται θ απόρριψθ τθσ Διαςάφθςθσ Εξαγωγισ ςτουσ Οικονομικοφσ φορείσ, 

μαηί με το ςχετικό δικαιολογθτικό.  

ΙΕ513- Σροποποίηςη Διαςάφηςη Εξαγωγήσ (Export Declaration amendment) * 

Με το μινυμα αυτό ο Οικονομικόσ Φορζασ υποβάλει αίτθμα για τροποποίθςθ τθσ διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ προσ το Τελωνείο Εξαγωγισ. 

ΙΕ529 - Αποδζςμευςη των εμπορευμάτων για εξαγωγή (Release for EXPORT)  

Το Τελωνείο Εξαγωγισ αποςτζλλει το μινυμα αυτό προσ τον Οικονομικό Φορζα κοινοποιϊντασ του  ότι 

μπορεί να αρχίςει θ μεταφορά των εμπορευμάτων προσ το δθλωκζν τελωνείο εξόδου.   

ΙΕ551 - (EXPORT No release) 

Το Τελωνείο Εξαγωγισ μετά από ζλεγχο αποςτζλλει το μινυμα αυτό προσ τον Οικονομικό Φορζα 

κοινοποιϊντασ του ότι τα εμπορεφματα δεν αποδεςμεφονται για να εξαχκοφν.  

ΙΕ525 - (Exit release notification) 

Με το μινυμα το τελωνείο εξόδου κοινοποιεί ςτον Οικονομικό Φορζα κοινοποιεί ότι τα εμπορεφματα 

μποροφν είτε να εξζλκουν του τελωνειακοφ εδάφουσ είτε να αποκθκευτοφν πριν τθν ζξοδο.  

ΙΕ560 - (EXPORT Control decision notification) 

Με το μινυμα κοινοποιείται ςτον Οικονομικό Φορζα θ απόφαςθ ότι το Τελωνείο Εξαγωγισ κα εξετάςει 

τα εμπορεφματα.  

IE582  - (Request on non-exited export) 

Το μινυμα αυτό αποςτζλλεται από το Τελωνείο Εξαγωγισ ςτον Εξαγωγζα όταν δεν ζχει παραλθφκεί το 

ΙΕ518 (exit confirmation-Common message που ςτζλνει το Τελωνείο Εξόδου) 

 

*Ανάπτυξη του μηνφματοσ είναι υπό μελζτη  
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IE583 - (Information about non-EXITED EXPORT) 

Το μινυμα αποςτζλλεται από τον Οικονομικό Φορζα προσ το Τελωνείο Εξαγωγισ ωσ απάντθςθ για το 

μινυμα ΙΕ582 και παρζχει τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν μθ λιψθ του ΙΕ518. 

IE547- Καταχϊρηςη μανιφζςτου εξαγωγήσ (Export Manifest Presentation) 

Το μινυμα το οποίο αποςτζλλεται από τον Οικονομικό Φορζα ςτο Τελωνείο Εξόδου, περιλαμβάνει 

λίςτα  δεδομζνων για εμπορεφματα τα οποία κα εξαχκοφν από τθν Κοινότθτα με ςυγκεκριμζνο 

μεταφορικό μζςο.  

IE548- Επικφρωςη μανιφζςτου εξαγωγήσ (Export manifest validation)  

Με το μινυμα αυτό το Τελωνείο αποςτζλλει ςτον Οικονομικό Φορζα τα αποτελζςματα τθσ επικφρωςθσ 

του μανιφζςτου εξαγωγισ το οποία είναι είτε κετικά είτε αρνθτικά. 

IE590 - (Exit notification) 

Το μινυμα αυτό θ Τοπικι Αρχι Εξόδου ειδοποιεί το Τελωνείο Εξόδου ότι τα αγακά είναι ζτοιμα να 

εξαχκοφν.  

IE599 - (Export notification) 

Το Τελωνείο Εξαγωγισ ειδοποιεί τον Οικονομικό Φορζα ότι θ κίνθςθ ζχει κλείςει και τα εμπορευματα 

εξάχκθκαν από το ζδαφοσ τθσ Ε.Ε 

 

3.2 Τποβολή υνοπτικήσ Διαςάφηςησ Εξόδου  

Τα ακόλουκα μθνφματα ςχετίηονται με τθν υποβολι τθσ πιο πάνω διλωςθσ : 

ΙΕ615 - Καταχϊρηςη υνοπτικήσ Διαςάφηςησ Εξόδου (EXIT Summary Declaration) 

Το μινυμα περιλαμβάνει τα δεδομζνα για τθν αςφάλεια. Μπορεί να ςταλεί ςτο τελωνείο εξόδου ι ςτο 

τελωνείο κατάκεςθσ (lodgement) από πρόςωπα που κακορίηονται ςτο άρκρο 182δ παράγραφοσ 3 του 

τελωνειακοφ κϊδικα 2913/92.  

ΙΕ628 - Επιβεβαίωςη καταχϊρηςησ υνοπτικήσ Δήλωςησ (Exit Summary Declaration 

Acknowledgement) 

Με το μινυμα αυτό κοινοποιείται ςτουσ Οικονομικοφσ φορείσ θ αποδοχι τθσ διλωςθσ και το MRN. 

ΙΕ616 - Απόρριψη καταχϊρηςησ υνοπτικήσ Δήλωςησ (Exit Summary Declaration rejected)  

Με το μινυμα αυτό κοινοποιείται θ απόρριψθ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Εξόδου ςτουσ Οικονομικοφσ 

φορείσ, μαηί με το ςχετικό δικαιολογθτικό.  
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4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ‐ ΠΡΟΒΑΗ  

Tο ςφςτθμα ECS-Phase 2 τθσ Κφπρου κα παρζχει ςτουσ Οικονομικοφσ Φορείσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

όπωσ πιο κάτω ςυνοπτικά περιγράφεται: 

 Μποροφν να καταχωροφν τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ από τα web forms του ςυςτιματοσ ECS.  

 Μποροφν να παράγουν XML αρχεία και να τα φορτϊςουν ςτο ςφςτθμα ECS. 

 Μποροφν να επικοινωνοφν με τθν μζκοδο B2Β (Σφςτθμα προσ Σφςτθμα) 

 

5. ΣΕΧΝΙΚH ΔΟΜΗ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ  

5.1. Οδηγίεσ ανάγνωςησ Σεχνικήσ Δομήσ Μηνυμάτων 

Το πιο πάνω κζμα περιγράφεται αναλυτικά ςτθν αγγλικι ςτο παράρτθμα QI του DDNXA (aligned to 

KEL.025a)  το οποίο παρατίκεται αυτοφςιο ςτο Παράρτθμα Α του εγγράφου αυτοφ.  

5.2 Δομή μηνυμάτων  

Η τεχνικι δομι των μθνυμάτων περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα Q2 του DDNXA aligned up to KEL0.25a.  

Τα μθνφματα που αφοροφν τον εξωτερικό τομζα (external domain messages) ζχουν περιλθφκεί ςτο 

Παράρτθμα Β του παρόντοσ εγγράφου.   

 

6 ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ (Rules & Conditions)  

Οι κανόνεσ και όροι περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα Q2 του DDNXA aligned up to KEL0.25a και ζχουν 

περιλθφκεί  ςτο Παράρτθμα Γ. 

 

7 XSDs 

Τα XSDs για τα αρχεία XML  τα οποία περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα Τ του DDNXA aligned up to 

KEL0.25a ζχουν δθμιουργθκεί και ζχουν  περιλθφκεί  ςτο Παράρτθμα Δ του παρόντοσ εγγράφου. 


