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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει και να δώσει εξηγήσεις για το 
μήνυμα ΙΕ316, το οποίο δημιουργεί και αποστέλλει το σύστημα ICS όταν ο Οικονομικός 
Φορέας καταθέτει στο Σύστημα το μήνυμα  ΙΕ315 (ENS) το οποίο περιλαμβάνει λάθη.  
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2. IE316 
 

Υπάρχουν 4 κατηγορίες του μηνύματος ΙΕ316 που αποστέλλει το σύστημα. 

 

2.1 Λογικά λάθη επικύρωσης 

 

Αυτή η κατηγορία μηνύματος αποστέλλεται όταν ο Οικονομικός Φορέας καταθέτει μήνυμα 
το οποίο παραβιάζει τους κανόνες και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται με λεπτομέρεια 
στο  έγγραφο CUD-SC11-DDNIA_ICS_P1_APP_APP_Q2_6.00 (παράρτημα Q2 -Τεχνικές 
προδιαγραφές)  

 
<CC316A xmlns="http://www.eurodyn.com"> 

    <MesSenMES3>CY</MesSenMES3> 

    <MesRecMES6>CY</MesRecMES6> 

    <DatOfPreMES9>110126</DatOfPreMES9> 

    <TimOfPreMES10>1142</TimOfPreMES10> 

    <PriMES15>C</PriMES15> 

    <MesIdeMES19>CYICS110031388</MesIdeMES19> 

    <MesTypMES20>CC316A</MesTypMES20> 

    <CorIdeMES25>CYICS110031086</CorIdeMES25> 

    <HEAHEA316> 

        <RefNumHEA4>CY500110117174114</RefNumHEA4> 

        <DecRejDatTimHEA116>201101261142</DecRejDatTimHEA116> 

    </HEAHEA316> 

    <FUNERRER1316> 

        <ErrTypER11>15</ErrTypER11> 

        <ErrPoiER12>MES.ECT</ErrPoiER12> 

        <ErrReaER13>R806</ErrReaER13> 

    </FUNERRER1316> 

</CC316A> 

Σε αυτή την περίπτωση τα λάθη που περιείχε το μήνυμα ΙΕ315 υποδεικνύονται στο εξής 
τμήμα του μηνύματος ΙΕ316: 

 
    <FUNERRER1316> 

        <ErrTypER11>15</ErrTypER11> 

        <ErrPoiER12>MES.ECT</ErrPoiER12> 

        <ErrReaER13>R806</ErrReaER13> 

    </FUNERRER1316> 

 

Τα στοιχεία αυτά ερμηνεύονται ως εξής: 

 

 α. ErrTypER11. Δίδεται ο κωδικός λάθους (στο παράδειγμα είναι το >15<). Η επεξήγηση 
του κωδικού βρίσκεται στον Πίνακα 1 αυτού του εγγράφου.  
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 β. ErrPoiER12. Δίδεται η τιμή  ότι  σε κάποιο δεδομένο χρησιμοποιήθηκε τιμή που 
προκάλεσε το λάθος. Οι τιμές αυτές περιγράφονται με λεπτομέρεια στο έγγραφο CUD-
SC11-DDNIA_ICS_P1_APP_APP_Y_6.00 (παράρτημα Y- Τεχνικές Προδιαγραφές). 

Παράδειγμα: η τιμή 'MES.ECT' (ECT-ENTRY CARRIER TRADER) σημαίνει ότι το δεδομένο που 
χρησιμοποιήθηκε στην ομάδα με τα στοιχεία του μεταφορέα ENTRY CARRIER TRADER 
έχει μη έγκυρη τιμή και έχει προκαλέσει το μήνυμα IE316. 

 

 γ. ErrReaER13. Δίδεται  ο κανόνας που παραβιάστηκε με το μήνυμα ΙΕ315 (στο 

παράδειγμα είναι το R806). Η πλήρης περιγραφή του κανόνα βρίσκεται στο κεφάλαιο 5, σελίδα 
131 του εγγράφου CUD-SC11-DDNIA_ICS_P1_APP_APP_Q2_6.00.  

 

2.2 Παραβίαση από μη Εγκεκριμένο Σρίτο Πρόσωπο  

Αυτή η κατηγορία μηνύματος αποστέλλεται όταν το «Άτομο που καταθέτει τη δήλωση» 
(Person Lodging an ENS) προσδιορίζει ως μεταφορέα (πεδίο «carrier at entry»), το ΕΟRΙ 
ενός Οικονομικού Φορέα, ο οποίος έχει αποκλείσει (λειτουργία μέσω του συστήματος «third 
party exclusion list») το συγκεκριμένο EORI να καταθέτει δηλώσεις και να τον δηλώνει σαν 
μεταφορέα. 

 
<CC316A xmlns="http://www.eurodyn.com"> 

    <MesSenMES3>CY</MesSenMES3> 

    <MesRecMES6>CY</MesRecMES6> 

    <DatOfPreMES9>110126</DatOfPreMES9> 

    <TimOfPreMES10>1142</TimOfPreMES10> 

    <PriMES15>C</PriMES15> 

    <MesIdeMES19>CYICS110031388</MesIdeMES19> 

    <MesTypMES20>CC316A</MesTypMES20> 

    <CorIdeMES25>CYICS110031086</CorIdeMES25> 

    <HEAHEA316> 

        <RefNumHEA4>CY500110117174114</RefNumHEA4> 

        <DecRejDatTimHEA116>201101261142</DecRejDatTimHEA116> 

    </HEAHEA316> 

    <FUNERRER1316> 

        <ErrTypER11>12</ErrTypER11> 

        <ErrPoiER12>You have not permission to use this eori as trader at entry.</ErrPoiER12> 

        <OriAttValER14>CY004568784587</OriAttValER14> 

    </FUNERRER1316> 

</CC316A> 

 

Σε αυτή την περίπτωση τα λάθη που περιείχε το μήνυμα ΙΕ315 υποδεικνύονται στο εξής 
τμήμα του μηνύματος ΙΕ316: 

 
        <ErrTypER11>12</ErrTypER11> 

        <ErrPoiER12>You have not permission to use this eori as trader at entry.</ErrPoiER12> 

        <OriAttValER14>CY004568784587</OriAttValER14> 

 

Τα στοιχεία αυτά ερμηνεύονται ως εξής: 
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 α. ErrTypER11. Δίδεται ο κωδικός λάθους (στο παράδειγμα είναι το >12<). Η επεξήγηση 
του κωδικού βρίσκεται στον Πίνακα 1 αυτού του εγγράφου. 

 

 β. ErrPoiER12.  Για αυτή την κατηγορία ΙΕ316, δίδεται το μήνυμα «δεν έχεις 
εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσεις αυτό το EORI σαν μεταφορέα». 

 

 γ. OriAttValER14. Αυτή είναι η τιμή που κατά την κατάθεση του μηνύματος, 
προκάλεσε το λάθος. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή είναι το EORI που χρησιμοποιήθηκε. 
(στο παράδειγμα είναι το CY004568784587)   

 

2.3 Παραβίαση από μη Εγκεκριμένο Παροχέα Τπηρεσιών (Service Provider) 

Αυτή η κατηγορία μηνύματος αποστέλλεται όταν κάποιος Παροχέας Υπηρεσιών (Service 
Provider) καταθέτει το μήνυμα ΙΕ315 για έναν Οικονομικό Φορέα, ο οποίος δεν τον έχει 
προηγουμένως εξουσιοδοτήσει.  

 

<CC316A xmlns="http://www.eurodyn.com"> 

    <MesSenMES3>CY</MesSenMES3> 

    <MesRecMES6>CY</MesRecMES6> 

    <DatOfPreMES9>110126</DatOfPreMES9> 

    <TimOfPreMES10>1142</TimOfPreMES10> 

    <PriMES15>C</PriMES15> 

    <MesIdeMES19>CYICS110031388</MesIdeMES19> 

    <MesTypMES20>CC316A</MesTypMES20> 

    <CorIdeMES25>CYICS110031086</CorIdeMES25> 

    <HEAHEA316> 

        <RefNumHEA4>CY500110117174114</RefNumHEA4> 

        <DecRejDatTimHEA116>201101261142</DecRejDatTimHEA116> 

    </HEAHEA316> 

    <FUNERRER1316> 

        <ErrTypER11>12</ErrTypER11> 

        <ErrPoiER12>You have not permission to use this EORI.</ErrPoiER12> 

        <OriAttValER14>CY004568784587</OriAttValER14> 

    </FUNERRER1316> 

</CC316A> 

 

Σε αυτή την περίπτωση τα λάθη που περιείχε το μήνυμα ΙΕ315 υποδεικνύονται στο εξής 
τμήμα του μηνύματος ΙΕ316: 

 

        <ErrTypER11>12</ErrTypER11> 

        <ErrPoiER12>You have not permission to use this EORI.</ErrPoiER12> 

        <OriAttValER14>CY004568784587</OriAttValER14> 

 

Τα στοιχεία αυτά ερμηνεύονται ως εξής: 

 α. ErrTypER11. Δίδεται ο κωδικός λάθους (στο παράδειγμα είναι το >12<). Η επεξήγηση του 
κωδικού περιγράφεται στον Πίνακα 1 αυτού του εγγράφου. 
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 β. ErrPoiER12. Για αυτή την κατηγορία ΙΕ316, δίδεται το μήνυμα «δεν έχεις 
εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσεις αυτό το EORI». 

 γ. OriAttValER14. Δίδεται η τιμή που κατά την κατάθεση του μηνύματος, προκάλεσε 
το λάθος. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή είναι το EORI που χρησιμοποιήθηκε χωρίς 
εξουσιοδότηση. (στο παράδειγμα είναι το CY004568784587). 

2.4  Μαύρη λίστα παραβιάσεων 

Αυτή η κατηγορία μηνύματος αποστέλλεται όταν ο Οικονομικός Φορέας που βρίσκεται στη 
«Μαύρη Λίστα» μέσα στο σύστημα, προσπαθεί να καταθέσει μήνυμα IE315/IE313/ΙΕ323.   

 

<CC316A xmlns="http://www.eurodyn.com"> 

    <MesSenMES3>CY</MesSenMES3> 

    <MesRecMES6>CY</MesRecMES6> 

    <DatOfPreMES9>110126</DatOfPreMES9> 

    <TimOfPreMES10>1142</TimOfPreMES10> 

    <PriMES15>C</PriMES15> 

    <MesIdeMES19>CYICS110031388</MesIdeMES19> 

    <MesTypMES20>CC316A</MesTypMES20> 

    <CorIdeMES25>CYICS110031086</CorIdeMES25> 

    <HEAHEA316> 

        <RefNumHEA4>CY500110117174114</RefNumHEA4> 

        <DecRejDatTimHEA116>201101261142</DecRejDatTimHEA116> 

    </HEAHEA316> 

    <FUNERRER1316> 

        <ErrTypER11>12</ErrTypER11> 

        <ErrPoiER12>MES.EORI is not allowed to Lodge ENS</ErrPoiER12> 

        <OriAttValER14>CY0000000999</OriAttValER14> 

    </FUNERRER1316> 

</CC316A> 

 

Σε αυτή την περίπτωση το λάθος υποδεικνύεται στο εξής τμήμα του μηνύματος ΙΕ316: 

 

        <ErrTypER11>12</ErrTypER11> 

        <ErrPoiER12>MES.EORI is not allowed to Lodge ENS</ErrPoiER12> 

        <OriAttValER14>CY0000000999</OriAttValER14> 

 

Τα στοιχεία αυτά ερμηνεύονται ως εξής: 

 α. ErrTypER11. Δίδεται ο κωδικός λάθους (στο παράδειγμα είναι το >12<). Η επεξήγηση του 
κωδικού περιγράφεται στον Πίνακα 1 αυτού του εγγράφου. 

 

 β. ErrPoiER12. Για αυτή την κατηγορία ΙΕ316, δίδεται το μήνυμα  «αυτό  το EORI δεν 

επιτρέπεται να καταθέσει ENS». 

 

 γ. OriAttValER14. Δίδεται η τιμή που κατά την κατάθεση του μηνύματος, προκάλεσε 
το λάθος. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή είναι το EORI που χρησιμοποιήθηκε. (στο παράδειγμα 

είναι το CY0000000999).  
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3. ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΛΑΘΩΝ 
 

Code Description 

12 Incorrect (code) value  

13 Missing  

14 Value not supported in this position (code value constraint)  

15 Not supported in this position  

19 Invalid decimal notation  

26 Duplicate detected  

35 Too many repetitions  

37 Invalid type characters  

38 Missing digit in front of decimal sign  

39 Element too long (length constraint)  

40 Element too short (length constraint)  

90 Unknown MRN  

91 Duplicate MRN  

92 Message out of sequence  

93 Invalid MRN 

Table 1: Error Codes 

 

 

 

 

 

 


