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Θέμα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών 

κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών εφαρμογής1 της πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΠΕΜ)» 

χετ.: 1) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑΒ1054441ΕΞ2021/28-06-2021 «Κοινοποίηση Απόφασης 

1/2021 του υμβουλίου ύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση 

της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

των κρατών μελών τους, αφενός, και του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, με 

την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα 

προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.» 

2) Η αριθ. Ε.2174/8-9-2021 εγκύκλιος «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.» 

3) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1007441 ΕΞ 2022 /01-02-2022 «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 

την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής της πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΠΕΜ)». 

4) Σο αριθ.TAXUD/4120599/19-05-2022 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (New 

Commission notice concerning the application of the transitional rules of origin providing for 

                                                 
1  Ψς «συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής» νοείται συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ΠEM το οποίο ενσωματώνει 

τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής της σύμβασης ΠEM στις διμερείς προτιμησιακές εμπορικές του 

συμφωνίες με άλλο συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ΠEM. 
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cumulation between the applying Contracting Parties in the pan-Euro-Mediterranean (PEM) 

zone). 

 

ας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη 

ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2022/C 202/01, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 202/19-05-2022. Η παρούσα ανακοίνωση 

αντικαθιστά την ανακοίνωση 2022/C31/01, η οποία είχε δημοσιευθεί  στο τεύχος C 31/21-01 

-2022. 

Επί της κοινοποιούμενης ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

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

Απριλίου 2022 βάσει των μεταβατικών κανόνων καταγωγής. Ειδικότερα, με την ένδειξη «Φ» 

σημειώνεται η ύπαρξη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ δυο εταίρων, η οποία 

περιέχει κανόνες καταγωγής που επιτρέπουν τη σώρευση βάσει των μεταβατικών 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.   

 

τον Πίνακα 2 απεικονίζονται οι ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει να εφαρμόζεται η 

διαγώνια σώρευση. Οι ημερομηνίες αναφέρονται στην ημερομηνία εφαρμογής της διαγώνιας 

σώρευσης βάσει του άρθρου 8 του προσαρτήματος Α κάθε πρωτοκόλλου για τους κανόνες 

καταγωγής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής. την περίπτωση αυτή, της 

ημερομηνίας προηγείται η ένδειξη «(Σ)». 

 

Η διαγώνια σώρευση (επεξεργασίας, μεταποίησης και/ή υλών) μπορεί να εφαρμοστεί μόνον 

εάν τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμογής τελικής παραγωγής και τελικού προορισμού έχουν 

συνάψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, που περιέχουν πανομοιότυπους κανόνες 

καταγωγής, με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμογής που συμμετέχουν στην απόκτηση του 

χαρακτήρα καταγωγής. 

 

Προϊόντα που κατάγονται από συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής που δεν έχει συνάψει 

συμφωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμογής τελικής παραγωγής και/ή τελικού 

προορισμού αντιμετωπίζονται ως μη καταγόμενα. 

 

Τπενθυμίζεται ότι [ανωτέρω σχετικές (1) και (2)] οι εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής 

προορίζονται για προσωρινή εφαρμογή, σε προαιρετική και διμερή βάση, από την ΕΕ και τα 

συμβαλλόμενα μέρη της πανευρωμεσογειακής σύμβασης ΠΕΜ (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 πανευρωμεσογειακής σύμβασης (ΠΕΜ). κοπός των εν 

λόγω κανόνων είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά ως προς τους κανόνες της σύμβασης, διότι 

οι κανόνες της σύμβασης ΠΕΜ 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 στους μεταβατικούς κανόνες 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 
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υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει της σύμβασης, ενώ συνεχίζεται να 

εφαρμόζεται η διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης ΠΕΜ. 

  
Σο παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο των συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής που έχουν 

επιλέξει να επεκτείνουν μονομερώς την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 των 

μεταβατικών κανόνων που προβλέπονται στο προσάρτημα Α των διμερών πρωτοκόλλων για 

τους κανόνες καταγωγής κατά την εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 

63. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 7 (ΨΡΕΤΗ ΚΑΣΑΓΨΓΗ), παρ. 3 αναφέρει: «Με την 

επιφύλαξη του άρθρου 2 και εξαιρουμένων προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 

63, η επεξεργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται σε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής εκτός 

του μέρους εξαγωγής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί στο μέρος εξαγωγής όταν τα προϊόντα 

που λαμβάνονται υποβάλλονται σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση στο 

συγκεκριμένο μέρος εξαγωγής». Ενώ στην παράγραφο 5 αναφέρει: «Σα μέρη μπορούν να 

επιλέξουν να επεκτείνουν μονομερώς την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 

στην εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Σο μέρος που επιλέγει 

αυτήν την επέκταση κοινοποιεί αυτήν την επιλογή του στο άλλο μέρος και ενημερώνει την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2». 

 

 

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 
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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
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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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