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Θέμα: «Ενημέρωση για την ανάκληση Ανακοινώσεων στους Εισαγωγείς σχετικά 

με εισαγωγές σκόρδου, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το Μπαγκλαντές 

και υφασμάτων ινών από γσαλί ανοιτηής βροτίδας από ηις δικαιούτες τώρες ηοσ 

ΣΓΠ ποσ ανήκοσν ζηις ομάδες περιθερειακής ζώρεσζης Ι και ΙΙΙ» 

χετ.:1) Σο αριθ. (ARES) 3116776/20-04-2022 έγγραφο TAXUD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2) Σο αριθ. πρωτ. ΔΔΘΣΟΚΒ5021664ΕΞ2015/14-10-2015 έγγραφο (Ανακοίνωση της Επιτροπής για 

βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που 

εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις δικαιούχες χώρες του ΓΠ που ανήκουν στις ομάδες 

περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ). 

3) Σο αριθ. Δ 498/311/ 07-03-2008 έγγραφο (Εισαγωγές στην Κοινότητα κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων από το Μπαγκλαντές).   

   

ε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού: 

Ι) ας κοινοποιούμε για ενημέρωση την αριθ. 2022/C 166/05 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο τεύχος C 166/20.04.2022, με την οποία ανακαλείται η έως σήμερα ισχύουσα 

Ανακοίνωση της ΕΕ,  2015/C 314/06.  

ύμφωνα με την ανακληθείσα Ανακοίνωση της ΕΕ 2015/C 314/06 (ανωτέρω 2 σχετικό) 

υπήρχαν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή εφαρμογή της προτιμησιακής δασμολογικής 

μεταχείρισης και την αποδοχή των αποδεικτικών καταγωγής που προσκομίζονταν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για ποσότητες υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που 

υπάγονταν στις διακρίσεις Ε 7019 40, 7019 51 και 7019 59, και εισάγονταν κατά κανόνα 

από τη ιγκαπούρη (διασαφίζονταν για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ως έχοντα 

την προτιμησιακή καταγωγή μιας από τις χώρες που ανήκουν στην ομάδα περιφερειακής 

σώρευσης Ι ή ΙΙΙ, χωρίς να υφίσταται σχετικό δικαίωμα). Επομένως, η θέση των εν λόγω 
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προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία θα μπορούσε να δημιουργήσει τελωνειακή οφειλή και να 

οδηγήσει σε απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

Ψστόσο, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση στους εισαγωγείς (2022/C 166/05), οι 

εύλογες αμφιβολίες που αναφέρονται ανωτέρω δεν τεκμηριώνονται πλέον από κανένα 

στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι υποκείμενοι κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται. 

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλοι οι εξαγωγείς από τις δικαιούχους χώρες του ΓΠ 

που εξάγουν στο πλαίσιο του ΓΠ εφαρμόζουν το σύστημα αυτοπιστοποίησης του συστήματος 

REX και, ως εκ τούτου, εκδίδουν βεβαιώσεις καταγωγής ως τα μόνα αποδεικτικά έγγραφα για 

τη δήλωση προτιμησιακής καταγωγής. Σα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α δεν μπορούν 

πλέον να εκδίδονται από τις κυβερνητικές αρχές των δικαιούχων χωρών του ΓΠ. 

υνεπώς, η ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 

314 της 23ης επτεμβρίου 2015 έχει καταστεί άνευ αντικειμένου όσον αφορά τις αποστολές 

των σχετικών προϊόντων που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά ή μετά την 

ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης και ανακαλείται με την εν λόγω 

Ανακοίνωση. 

 

ΙΙ) ας κοινοποιούμε για ενημέρωση την αριθ. 2022/C 166/06 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο τεύχος C 166/20.04.2022, με την οποία ανακαλείται η έως σήμερα ισχύουσα 

Ανακοίνωση της ΕΕ,  2008/C 41/06.  

ύμφωνα με την ανακληθείσα Ανακοίνωση της ΕΕ, 2008/C 41/06 (ανωτέρω 3 σχετικό), 

υπήρχαν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

των κεφαλαίων 61 και 62 του Ε από το Μπαγκλαντές, για τα οποία ζητούνταν το ευεργέτημα 

της προτιμησιακής καταγωγής του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΓΠ) της ΕΕ. 

Διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α είτε ήταν πλαστά 

είτε είχαν εκδοθεί βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων. Επομένως, η θέση των εν λόγω 

προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία θα μπορούσε να δημιουργήσει τελωνειακή οφειλή και να 

οδηγήσει σε απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

Ψστόσο, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση στους εισαγωγείς (2022/C 166/06), οι 

εύλογες αμφιβολίες που αναφέρονται ανωτέρω δεν τεκμηριώνονται πλέον από κανένα 

στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι υποκείμενοι κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται. 

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλοι οι εξαγωγείς από τις δικαιούχους χώρες του ΓΠ 

που εξάγουν στο πλαίσιο του ΓΠ εφαρμόζουν το σύστημα αυτοπιστοποίησης REX και, ως εκ 

τούτου, εκδίδουν βεβαιώσεις καταγωγής ως τα μόνα αποδεικτικά έγγραφα για τη δήλωση 

προτιμησιακής καταγωγής. Σα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α δεν μπορούν πλέον να 

εκδίδονται από τις κυβερνητικές αρχές των δικαιούχων χωρών του ΓΠ. 

υνεπώς, η Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 

41 της 15ης Υεβρουαρίου 2008 έχει καταστεί άνευ αντικειμένου όσον αφορά τις αποστολές 

των σχετικών προϊόντων που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά ή μετά την 

ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης και ανακαλείται με την εν λόγω 

Ανακοίνωση. 

 

ΙΙΙ) ας κοινοποιούμε για ενημέρωση την αριθ. 2022/C 166/07 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:2015:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:2015:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:2008:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:2008:041:TOC
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Ένωσης, στο τεύχος C 166/20.04.2022, με την οποία ανακαλείται η έως σήμερα ισχύουσα 

Ανακοίνωση της ΕΕ,  2005/C 197/05.  

ύμφωνα με την ανακληθείσα Ανακοίνωση της ΕΕ, 2005/C 197/05, υπήρχαν βάσιμες 

αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή σκόρδου που εισάγονταν υπό τη δασμολογική κλάση 

Ο 0703 20 00, τα οποία δηλώθηκαν είτε στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης της 

ΓΔΕ που άνοιξε με την απόφαση 2001/404/ΕΚ του υμβουλίου, ή στο πλαίσιο προτιμήσεων 

που περιέχονται σε κοινοτικές συμφωνίες ή στο πλαίσιο μονομερών προτιμησιακών 

ρυθμίσεων. ημαντικές ποσότητες σκόρδου κινεζικής καταγωγής που υπερέβησαν την ετήσια 

ποσόστωση των 13 200 τόνων που χορηγήθηκε στην Κίνα, δηλώθηκαν με άλλη καταγωγή και, 

συνεπώς, επωφελούνταν από τα προαναφερόμενα δασμολογικά μέτρα. Επομένως, η θέση των 

εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία θα μπορούσε να δημιουργήσει τελωνειακή οφειλή 

και να οδηγήσει σε απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

Ψστόσο, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση στους εισαγωγείς (2022/C 166/07), 

αναφέρεται ότι ο αριθμός των δόλιων εισαγωγών της ΕΕ μειώθηκε. Επιπλέον, τα τελευταία 

χρόνια δεν έχουν υποβληθεί ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με νέες χειραγωγήσεις. 

υνεπώς, η Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 

197 της 12ης Αυγούστου 2005 έχει καταστεί άνευ αντικειμένου όσον αφορά τις αποστολές 

του υπό εξέταση προϊόντος που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης ή μετά από αυτήν και 

ανακαλείται με την εν λόγω Ανακοίνωση. 

 

 

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

παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.        

 

 

 

 

Συνημμένα: 3                                                                                             

                                              

 

                      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΓΠ46ΜΠ3Ζ-4ΒΦ


		2022-05-05T12:25:13+0300
	Athens




