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Θζμα: «Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ ςχετικά με την εφαρμογή τησ περιφερειακήσ ςφμβαςησ για 
πανευρωμεςογειακοφσ προτιμηςιακοφσ κανόνεσ καταγωγήσ ή των πρωτοκόλλων για τουσ κανόνεσ 
καταγωγήσ που προβλζπουν διαγϊνια ςϊρευςη μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν τησ παροφςασ 
ςφμβαςησ».  
ΧΕΣ.: 1) Η αρικ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1039699 ΕΞ2020/24.03.2020 διαταγι τθσ υπθρεςίασ μασ (Ανακοίνωςθ τθσ 

Επιτροπισ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Περιφερειακισ φμβαςθσ για πανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ 
κανόνεσ καταγωγισ ι των πρωτοκόλλων για τουσ κανόνεσ καταγωγισ που προβλζπουν διαγώνια ςώρευςθ).  
2) Σο αρ.πρωτ. TAXUD/5870665/30-09-2020 ζγγραφο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
3) Σο αρ.πρωτ. TAXUD/5320009/7-09-2020 ζγγραφο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

 
ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν εν κζματι αναφερόμενθ ανακοίνωςθ τθσ 

Επιτροπισ με αρικμό 2020/C 322/03, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, ςτο τεφχοσ C 322/30-9-2020. Η παροφςα ανακοίνωςθ αντικακιςτά τθν ανακοίνωςθ 2020/C 67/02, 
θ οποία κοινοποιικθκε με τθν ανωτζρω (1) ςχετικι. 

Επί τθσ κοινοποιοφμενθσ ανακοίνωςθσ, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 
Ο Πίνακασ 1 αποτελεί μια απλουςτευμζνθ επιςκόπθςθ των δυνατοτιτων ςώρευςθσ τθν 26θ 

Μαρτίου 2020. Ειδικότερα, με τθν ζνδειξθ «Χ» ςθμειώνεται θ φπαρξθ ςυμφωνίασ ελευκζρων ςυναλλαγών 
μεταξφ δυο εταίρων, θ οποία περιζχει κανόνεσ καταγωγισ που επιτρζπουν τθ ςώρευςθ βάςει 
πανευρωμεςογειακών προτφπων κανόνων καταγωγισ. Για τθν εφαρμογι διαγώνιασ ςώρευςθσ μεταξφ 
τριών εταίρων κα πρζπει να υπάρχει θ ζνδειξθ «Χ» ςτα ςθμεία τομισ του πίνακα για όλουσ τουσ 
ςυνδυαςμοφσ ηευγών μεταξφ των τριών εταίρων.  Ωςτόςο, υπάρχουν οριςμζνεσ εξαιρζςεισ ςτη διαγϊνια 
ςϊρευςη. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ των εξαιρζςεων, είτε η ζνδειξη (1) είτε η ζνδειξη (*) δίπλα ςτο "Χ" 
θα επιςημάνει τισ εξαιρζςεισ που πρζπει να ληφθοφν υπόψη. 

 
τουσ Πίνακεσ 2 και 3 απεικονίηονται οι θμερομθνίεσ από τισ οποίεσ αρχίηει να εφαρμόηεται θ 

διαγώνια ςώρευςθ.  
Ειδικότερα, οι θμερομθνίεσ ςτον Πίνακα 2 αφοροφν: α) ςτθν θμερομθνία εφαρμογισ τθσ 

διαγώνιασ ςώρευςθσ, με βάςθ το άρκρο 3 του παραρτιματοσ Ι τθσ Περιφερειακισ φμβαςθσ για τουσ 
πανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ καταγωγισ (εφεξισ: «φμβαςθ»), όπου θ ςχετικι ςυμφωνία ελευκζρων 
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ςυναλλαγών παραπζμπει ςτθ φμβαςθ (Convention). τισ περιπτώςεισ αυτζσ πριν από τθν θμερομθνία 
τίκεται θ ζνδειξθ «C» και β) ςτθν θμερομθνία εφαρμογισ των πρωτοκόλλων για τουσ κανόνεσ καταγωγισ, 
που προβλζπουν διαγώνια ςώρευςθ, τα οποία επιςυνάπτονται ςτθ ςχετικι ςυμφωνία ελευκζρων 
ςυναλλαγών, ςτισ λοιπζσ περιπτώςεισ.    

Οι θμερομθνίεσ ςτον Πίνακα 3 αναφζρονται ςτθν θμερομθνία εφαρμογισ των πρωτοκόλλων για 

τουσ κανόνεσ καταγωγισ που προβλζπουν διαγώνια ςώρευςθ, τα οποία επιςυνάπτονται ςτισ ςυμφωνίεσ 

ελευκζρων ςυναλλαγών μεταξφ ΕΕ, Σουρκίασ και των ςυμμετεχόντων ςτθ Διαδικαςία τακεροποίθςθσ και 

φνδεςθσ τθσ ΕΕ. Κάκε φορά που ςε ςυμφωνία ελευκζρων ςυναλλαγών που ζχει ςυναφκεί μεταξφ των 

μερών του Πίνακα 3, γίνεται αναφορά ςτθ φμβαςθ, προςτίκεται θ ςχετικι θμερομθνία ςτον Πίνακα 2 με 

τθν ζνδειξθ (C) πριν από αυτι.  

 

Ειδικότερα: 

  τον Πίνακα 2, προςτζκθκε θ θμερομθνία « (C) 26.3.2020» ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ (ςθμείο τομισ) 
μεταξφ Ουκρανίασ (UA) και Γεωργίασ (GE), υποδθλώνοντασ τθν θμερομθνία  εφαρμογισ των 
πρωτοκόλλων για τουσ κανόνεσ καταγωγισ που προβλζπουν διαγώνια ςώρευςθ, τα οποία 
επιςυνάπτονται ςτθ ςυμφωνία ελευκζρων ςυναλλαγών μεταξφ Ουκρανίασ και Γεωργίασ.  
Πιο ςυγκεκριμζνα, το  πρωτόκολλο μεταξφ τθσ Γεωργίασ και τθσ Ουκρανίασ ςχετικά με τθν 
τροποποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ ελευκζρων ςυναλλαγών (μεταξφ Γεωργίασ και Ουκρανίασ),  που 
υπεγράφθ ςτο Κίεβο ςτισ 21 Μαΐου 2019,  τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 26 Μαρτίου 2020. 
Η ζνδειξη (C) πριν από την ημερομηνία «26.3.2020» ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ (ςθμείο τομισ) 
μεταξφ Ουκρανίασ (UA) και Γεωργίασ (GE), υποδθλώνει ότι ςτθ ςυμφωνία ελευκζρων 
ςυναλλαγών που ζχει ςυναφκεί μεταξφ των εν λόγω μερών, γίνεται αναφορά ςτθ φμβαςθ. 

 Κατά ςυνζπεια, ςτον Πίνακα 1, προςτζκθκε θ ζνδειξθ «Χ» ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ (ςθμείο τομισ) 
μεταξφ Ουκρανίασ (UA) και Γεωργίασ (GE), υποδθλώνοντασ τθν φπαρξθ ςυμφωνίασ ελευκζρων 
ςυναλλαγών μεταξφ των δυο εταίρων, θ οποία περιζχει κανόνεσ καταγωγισ που επιτρζπουν τθ 
ςώρευςθ βάςει πανευρωμεςογειακών προτφπων κανόνων καταγωγισ. θμειώνουμε ότι, όπωσ 
αναφζρκθκε ανωτζρω, για τθν εφαρμογι διαγώνιασ ςώρευςθσ μεταξφ τριών εταίρων κα πρζπει 
να υπάρχει θ ζνδειξθ «Χ» ςτα ςθμεία τομισ του πίνακα για όλουσ τουσ ςυνδυαςμοφσ ηευγών 
μεταξφ των τριών εταίρων, π.χ  για τουσ εταίρουσ ΕΕ, Ουκρανία και Γεωργία, κα πρζπει να υπάρχει 
θ ζνδειξθ «Χ» ςτο ςθμείο τομισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν Ουκρανία, τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ με τθν Γεωργία και τθσ Ουκρανίασ με τθν Γεωργία. 

 

 Οι επαγγελματικοί φορείσ προσ τουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα με τα ςυνθμμζνα 

τθσ, παρακαλοφνται όπωσ μεριμνιςουν για τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των μελών τουσ.    

                                                                                                  

 

 Συνημμένο: 1 

 

 

                                   Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

                                                                                                           

                       ΟΦΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΥΑ546ΜΠ3Ζ-2ΒΡ



 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1) ΕΛ.Τ.Σ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
2) Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων 
Δ/νςθ Αγροτικισ Πολιτικισ, Διεκνών χζςεων & Προώκθςθσ Προϊόντων 
Αχαρνών 2 – Σ.Κ. 101 76 
3) Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ 
Δ/νςθ Πολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου 
Ερμοφ & Κορνάρου 1, Σ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ 
4) ΟΠΕΚΕΠΕ 
Αχαρνών 241 – Σ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ 
5) Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελών τθσ) 
Ακαδθμίασ 7 – T.K 106 71, ΑΘΗΝΑ 
6) φνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων 
Ξενοφώντοσ 5, ΑΘΗΝΑ 
7) φνδεςμοσ Βιομθχανιών Αττικισ και Πειραιά 
Αμερικισ 10 – Σ.Κ 106 71, ΑΘΗΝΑ 
8) φνδεςμοσ Βιομθχάνων Βορείου Ελλάδοσ 
Πλατεία Μοριχόβου 1 – Σ.Κ 546 24, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
9) φνδεςμοσ Βιομθχ. Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ 
Ελ. Βενιηζλου 4 – Σ.Κ 382 21, ΒΟΛΟ 
10) φνδεςμοσ Θεςςαλικών Βιομθχανιών 
Λ. Καραμανλι & Βιομθχ. – ΣΚ 413 35, ΛΑΡΙΑ 
11) Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Εξαγωγζων 
Κρατίνου 11 – Σ.Κ 105 52, ΑΘΗΝΑ 
12) φνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ 
Πλατεία Μοριχόβου 1 – Σ.Κ 546 25, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
13) φνδεςμοσ Ελλθνικών Επιχ/ςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικών & Χυμών 
Ικαρίασ 32Α - Σ.Κ 16675, ΑΝΩ ΓΛΤΦΑΔΑ 
14) φνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. 
Ελ. Βενιηζλου 16 – Σ.Κ. 106 72, ΑΘΗΝΑ 
15) Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 
Μθτροπόλεωσ 42 – Σ.Κ 105 63, ΑΘΗΝΑ 
16) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελών τθσ) 
Καραΐςκου 82- Σ.Κ 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑ 
17)Γενικι υνομοςπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδασ (ΓΕΒΕΕ) 
18)Πανελλινια υνομοςπονδία Ενώςεων Γεωργικών υνεταιριςμών (ΠΑΕΓΕ) 
19) Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 
20)φνδεςμοσ Εγκατεςτθμζνων Επιχ/ςεων ςτθ ΒΙΠΕ Πατρών (email: info@sevipa.gr, sevipa.secretary@gmail.com) 
21)Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Επιχ/ςεων και Βιομθχανικών Περιοχών (email: pasevipe.secretary@gmail.com)  
22)φνδεςμοσ Επιχ/ςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχ/ςεων Logistics Ελλάδοσ (email: contact@synddel.gr) 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1) Γραφείο Γεν. Δ/ντι Σελωνείων και Ε.Φ.Κ 
2) Δ/νςθ Διεκνών Οικονομικών χζςεων 
3) Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακών Ελζγχων και Παραβάςεων 
4) Δ/νςθ Σελωνειακών Διαδικαςιών 
5) Δ/νςθ Δαςμ. Θεμάτων και Σελων. Οικονομικών Κακεςτώτων, Σμιματα Α΄& Β΄ 
6) Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ 
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