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Θέμα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής 

σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των 

πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης» 

χετ.: 1) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1118037 ΕΞ 2020/02-10-2020 ΔΤΟ (Ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς 

προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που 

προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης) 

2) Σο αριθ. TAXUD/7126783/15-10-2021 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

  

ας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη 

ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2021/C418/12, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 418/15-10-2021. Η παρούσα ανακοίνωση 

αντικαθιστά την ανακοίνωση 2020/C 322/03, η οποία κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω (1) 

σχετική. 

Επί της κοινοποιούμενης ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Ο Πίνακας 1 αποτελεί μια απλουστευμένη επισκόπηση των δυνατοτήτων σώρευσης την 1η 

Αυγούστου 2021. Ειδικότερα, με την ένδειξη «Φ» σημειώνεται η ύπαρξη συμφωνίας ελευθέρων 

συναλλαγών μεταξύ δυο εταίρων, η οποία περιέχει κανόνες καταγωγής που επιτρέπουν τη 

σώρευση βάσει πανευρωμεσογειακών προτύπων κανόνων καταγωγής. Για την εφαρμογή 

διαγώνιας σώρευσης μεταξύ τριών εταίρων θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Φ» στα σημεία 

τομής του πίνακα για όλους τους συνδυασμούς ζευγών μεταξύ των τριών εταίρων.  Ψστόσο, 

υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στη διαγώνια σώρευση. ε αυτές τις περιπτώσεις των 

εξαιρέσεων, είτε η ένδειξη (1) είτε η ένδειξη  (2) είτε η ένδειξη (*) δίπλα στο "Φ" θα επισημάνει 

τις εξαιρέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
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τους Πίνακες 2 και 3 απεικονίζονται οι ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει να εφαρμόζεται η 

διαγώνια σώρευση.  

-Οι ημερομηνίες στον Πίνακα 2 αφορούν: α) στην ημερομηνία εφαρμογής της διαγώνιας 

σώρευσης, με βάση το άρθρο 3 του παραρτήματος Ι της Περιφερειακής ύμβασης για τους 

πανευρωμεσογειακούς κανόνες καταγωγής (εφεξής: «ύμβαση»), όπου η σχετική συμφωνία 

ελευθέρων συναλλαγών παραπέμπει στη ύμβαση (Convention). τις περιπτώσεις αυτές πριν 

από την ημερομηνία τίθεται η ένδειξη «C» και β) στην ημερομηνία εφαρμογής των 

πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής, που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία 

επισυνάπτονται στη σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, στις λοιπές περιπτώσεις.    

-Οι ημερομηνίες στον Πίνακα 3 αναφέρονται στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων 

για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται 

στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ, Σουρκίας και των συμμετεχόντων στη 

Διαδικασία ταθεροποίησης και ύνδεσης της ΕΕ. Κάθε φορά που σε συμφωνία ελευθέρων 

συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των μερών του Πίνακα 3, γίνεται αναφορά στη 

ύμβαση, προστίθεται η σχετική ημερομηνία στον Πίνακα 2 με την ένδειξη (C) πριν από αυτή.  

 

Ειδικότερα: 

  τον Πίνακα 2, προστέθηκαν τα εξής: 

-Η ημερομηνία «(C) 26.03.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ 

Σουρκίας (TR) και Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (PS). 

Η ένδειξη (C) πριν από την ημερομηνία «26.03.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο 

τομής) μεταξύ Σουρκίας (TR) και Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (PS), 

υποδηλώνει ότι στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των εν 

λόγω μερών, γίνεται αναφορά στη ύμβαση. 

-Η ημερομηνία «(C) 29.04.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ 

Σουρκίας (TR) και Γεωργίας (GE). 

Η ένδειξη (C) πριν από την ημερομηνία «29.04.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο 

τομής) μεταξύ Σουρκίας (TR) και Γεωργίας (GE), υποδηλώνει ότι στη συμφωνία 

ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των εν λόγω μερών, γίνεται αναφορά 

στη ύμβαση. 

-Η ημερομηνία «(C) 3.05.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Σουρκίας 

(TR) και Αλβανίας (AL). 

Η ένδειξη (C) πριν από την ημερομηνία «3.05.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο 

τομής) μεταξύ Σουρκίας (TR) και Αλβανίας (AL), υποδηλώνει ότι στη συμφωνία 

ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των εν λόγω μερών, γίνεται αναφορά 

στη ύμβαση. 

-Η ημερομηνία «(C) 1.06.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Σουρκίας 

(TR) και Μαυροβουνίου (ME). 

Η ένδειξη (C) πριν από την ημερομηνία «1.06.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο 

τομής) μεταξύ Σουρκίας (TR) και Μαυροβουνίου (ME), υποδηλώνει ότι στη συμφωνία 

ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των εν λόγω μερών, γίνεται αναφορά 

στη ύμβαση. 

-Η ημερομηνία «(C) 1.08.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Σουρκίας 

(TR) και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (ΒΑ). 

Η ένδειξη (C) πριν από την ημερομηνία «1.08.2021» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο 

τομής) μεταξύ Σουρκίας (TR) και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (ΒΑ), υποδηλώνει ότι στη 

συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των εν λόγω μερών, 

γίνεται αναφορά στη ύμβαση. 

 

 Κατά συνέπεια, στον Πίνακα 1, προστέθηκε η ένδειξη «Φ» στις αντίστοιχες στήλες 

(σημείο τομής) μεταξύ Σουρκίας (TR) και Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (PS), 
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Σουρκίας (TR) και Γεωργίας (GE), Σουρκίας (TR) και Αλβανίας (AL), Σουρκίας (TR) και 

Μαυροβουνίου (ME), Σουρκίας (TR) και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (ΒΑ), υποδηλώνοντας 

την ύπαρξη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των αντίστοιχων δυο εταίρων, η 

οποία περιέχει κανόνες καταγωγής που επιτρέπουν τη σώρευση βάσει 

πανευρωμεσογειακών προτύπων κανόνων καταγωγής. ημειώνουμε ότι, όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω, για την εφαρμογή διαγώνιας σώρευσης μεταξύ τριών εταίρων 

θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Φ» στα σημεία τομής του πίνακα για όλους τους 

συνδυασμούς ζευγών μεταξύ των τριών εταίρων, π.χ  για τους εταίρους ΕΕ, Σουρκία και 

Γεωργία, θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Φ» στο σημείο τομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με την Σουρκία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Γεωργία και της Σουρκίας με την 

Γεωργία. 

 

την ένδειξη «Φ» στο σημείο τομής στις αντίστοιχες στήλες μεταξύ Σουρκίας (TR) και 

Γεωργίας (GE) στον Πίνακα 1, προστέθηκε η ένδειξη «2» η οποία αναφέρει: «Για τα 

προϊόντα:  

— που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου υστήματος 

Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων· και 

 — που καλύπτονται από το παράρτημα 1 της Ε μεταξύ της Δημοκρατίας της 

Σουρκίας και της Γεωργίας, η σώρευση καταγωγής μπορεί να εφαρμόζεται μόνο 

όταν πρόκειται για καταγωγή από τη Δημοκρατία της Σουρκίας και τη Γεωργία» 

 

 

 

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, 

παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.        

 

 

Συνημμένο: 1                                                                                             

                                              

                      Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ                         

                                                                               ΟΥΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9Π8Ξ46ΜΠ3Ζ-0ΨΝ



4 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Όλα τα Σελωνεία (Πίνακας Δ’) 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 1)ΕΛ.Τ.Σ Αττικής  

 2) ΕΛ.Τ.Σ Θεσσαλονίκης 

 3)Τπουργείο Εξωτερικών / Δ/νση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (elb@mnec.gr) 

 4)Τπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων /Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών χέσεων &      

Προώθησης Προϊόντων / Αχαρνών2  – Σ.Κ. 101 76   

 5) ΟΠΕΚΕΠΕ /Αχαρνών  241 – Σ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ 

 6)Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος/ Ακαδημίας  7,T.K. 106 71, ΑΘΗΝΑ 

 7)Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος/ Καραΐσκου 82- Σ.Κ. 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑ 

 8)ύλλογος Εκτελωνιστών - Σελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς Αθηνών/Σσαμαδού 38, Σ.Κ. 185 31, 

ΠΕΙΡΑΙΑ  

 9)Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ 3ης επτεμβρίου 36, Σ.Κ. 104 32, ΑΘΗΝΑ 

 10) ΔΣΔ –Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς  

 11) ύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών / Ξενοφώντος 5, Σ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ 

 12)ύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά/ Αμερικής  10 – Σ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ 

 13)ύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος/ Πλατεία Μοριχόβου 1, Σ.Κ. 546 25, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 14)ύνδεσμος Βιομηχ. Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος/Ελ. Βενιζέλου  4,Σ.Κ. 382 21,  ΒΟΛΟ 

 15)ύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών/Λ. Καραμανλή & Βιομηχανίας , Σ.Κ. 413 35,  

ΛΑΡΙΑ 

  16)ύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος /Βότση 2, Σ.Κ.262 21, 

ΠΑΣΡΑ 

  17)Πανελλήνιος ύνδεσμος Εξαγωγέων/Κρατίνου 11, Σ.Κ. 105 52,  ΑΘΗΝΑ 

  18)ύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος /Πλατεία  Μοριχόβου  1 , Σ.Κ. 546 25,  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

  19)ύνδεσμος  Ελληνικών Επιχ/σεων Εξαγωγής Διακίνησης  Υρούτων, Λαχανικών & Φυμών 

   e-mail : incofruit@incofruit.gr 

   20)ύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε./Ελ. Βενιζέλου 16, Σ.Κ. 106 72,  ΑΘΗΝΑ 

   21)Εθνική υνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου/ Μητροπόλεως  42, Σ.Κ. 105 63,  ΑΘΗΝΑ  

   22) ύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Πατρών 

   E-mail: info@sevipa.gr 

   23)Πανελλήνιος ύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών  

   E-mail: pasevipe.secretary@gmail.com 

   24)ύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Σροφίμων/ Αγ. οφίας 21 & Κόδρου 3, Σ.Κ. 154 51, Ν. Χυχικό 

   25)ύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σροφίμων/Πλ. Θεάτρου 24, Σ.Κ. 105 52, ΑΘΗΝΑ 

   26)ύνδεσμος Ελληνικών Φημικών Βιομηχανιών/Λαγουμιτζή 23, Σ.Κ. 176 71, ΑΘΗΝΑ 

   27)ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης/Κουντουριώτου 13, Σ.Κ. 546 25, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

  ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

   1)Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.  

  2)Γραφείο Γεν. Δ/ντή Σελωνείων και Ε.Υ.Κ  

  3)Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών χέσεων  

mailto:incofruit@incofruit.gr
mailto:info@sevipa.gr
mailto:pasevipe.secretary@gmail.com
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  4)Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, Σμήματα Α’ και  Β’ 

  5)Δ/νση τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

  6)Δ/νση Σελωνειακών Διαδικασιών 

  7)Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ 
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