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Θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης 598/2022 του υμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2022 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Φώρο, όσον αφορά την τροποποίηση του 

πρωτοκόλλου 4 της εν λόγω συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και 

την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2058/2020 του υμβουλίου» 

χετ.:  1) Η αριθ. πρωτ. 5003388/229/0017/23.01.2009 ΔΤΟΟ (υμφωνία του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Φώρου). 

2) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΤΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων 

υναλλαγών).  

3) Η αριθ. πρωτ. Ε.2174/08-09-2021 εγκύκλιος της ΔΔΘΕΚΑ (Κοινοποίηση Αποφάσεων 

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά 

την τροποποίηση των πρωτοκόλλων των συμφωνιών της ΕΕ και των αντίστοιχων 

συμβαλλόμενων μερών, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα 

καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την θέσπιση τροποποιημένου 

συνόλου κανόνων (μεταβατικοί κανόνες) οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 

διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής αντί των κανόνων που προβλέπονται στη 

περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της 

τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης). 

 

ε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν 

θέματι Απόφαση του υμβουλίου η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τεύχος L 114/12-04-2022. 

 

Επί της κοινοποιούμενης Απόφασης, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

http://www.aade.gr/
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-Εν αναμονή της σύναψης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της σύμβασης ΠEM, τα 

συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΦ συμφώνησαν να εφαρμόσουν ένα 

εναλλακτικό σύνολο κανόνων καταγωγής βασιζόμενων σε εκείνους της τροποποιημένης 

σύμβασης ΠEM (ανωτέρω σχετ.3), οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως 

εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής αντί των κανόνων που προβλέπονται στη σύμβαση ΠEM. Για 

το σκοπό αυτό, η κοινοποιούμενη Απόφαση  προβλέπει και τους μεταβατικούς κανόνες, 

τροποποιώντας  το πρωτόκολλο 4 αναλόγως, με την προσθήκη ενός προσαρτήματος Α. 

 

Οι εν λόγω εναλλακτικοί / μεταβατικοί κανόνες καταγωγής που είναι αποτέλεσμα 10ετούς 

διαπραγμάτευσης, προορίζονται για προσωρινή εφαρμογή, σε προαιρετική και διμερή βάση, 

από την ΕΕ και τα συμβαλλόμενα μέρη (που έχουν ζητήσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το 

συντομότερο δυνατόν το τροποποιημένο σύνολο κανόνων εναλλακτικά προς τους ισχύοντες 

κανόνες της σύμβασης), εν αναμονή της σύναψης και έναρξης ισχύος της τροποποιημένης 

σύμβασης. κοπός τους είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά προς τους κανόνες της σύμβασης, 

διότι οι κανόνες της σύμβασης έχουν καθοριστεί χωρίς να θίγουν τις αρχές που καθορίζονται 

στις συναφείς συμφωνίες και σε άλλες σχετικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών. υνεπώς, αυτοί οι κανόνες δεν θα είναι υποχρεωτικοί αλλά θα 

εφαρμόζονται προαιρετικά από οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 

προτιμήσεις που βασίζονται σε αυτούς αντί για προτιμήσεις βάσει της σύμβασης. Δεν 

προορίζονται να τροποποιήσουν τη σύμβαση, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών, και δεν θα μεταβάλουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μερών βάσει της σύμβασης.  

 

-Η τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Φώρο, 

βασίζεται στο χέδιο της κοινοποιούμενης Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής. 

   

-Σα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΦ άρχισαν να εφαρμόζουν τους 

μεταβατικούς κανόνες μεταξύ τους σε διμερή βάση από την 1η επτεμβρίου 2021 (ανωτέρω 

σχετ.3). Ψς εκ τούτου, ενδείκνυται να εφαρμοστεί η κοινοποιούμενη Απόφαση με αναδρομική 

ισχύ, από την 1η επτεμβρίου 2021, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του 

χεδίου αυτής, για να διασφαλιστεί η συνοχή στην εφαρμογή των κανόνων καταγωγής εντός 

του ΕΟΦ. 

υνεπώς, για τους σκοπούς της εφαρμογής της κοινοποιούμενης Απόφασης, τα πιστοποιητικά 

καταγωγής μπορούν να εκδίδονται αναδρομικά για εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 

της 1ης επτεμβρίου 2021 και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της εν θεματι Απόφασης (12-

04-2022). 

 

-Η κοινοποιούμενη Απόφαση  αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της (L 114/12-04-

2022) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. 

 

-Η κοινοποιούμενη Απόφαση σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Φώρο, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της εν 

λόγω συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 

2058/2020 του υμβουλίου, βρίσκεται στο στάδιο της διαδικασίας δημοσίευσης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψστόσο, η (προς το παρόν) έλλειψη 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εμποδίζει την εφαρμογή 

των μεταβατικών / εναλλακτικών κανόνων. 

 

-τον ακόλουθο ιστότοπο της ΓΔ TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-

4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en, 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en
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παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τα συμβαλλόμενα μέρη που μπορούν να 

εφαρμόσουν τους μεταβατικούς / εναλλακτικούς κανόνες καθώς και σχετικά με την εφαρμογή 

των εναλλακτικών κανόνων [μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΕ (Guidance on 

transitional PEM rules)].  

υνεπώς, επειδή οι πληροφορίες που περιέχονται στον ανωτέρω ιστότοπο της ΓΔ TAXUD 

ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις νέες χώρες εταίρους που μπορούν να 

εφαρμόσουν τους μεταβατικούς κανόνες (μέχρι να ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις  

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), προτείνεται οι οικονομικοί φορείς να 

επισκέπτονται τακτικά τον εν λόγω ιστότοπο για τυχόν προσθήκη νέων συμβαλλόμενων μερών 

της σύμβασης ΠΕΜ, που εφαρμόζουν τους μεταβατικούς κανόνες.   

 

-Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως 

μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.        

 

 

Συνημμένο: 1                                                                                                                                                                                        

                                               

   Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ                         

                                                                       ΟΥΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
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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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