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Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες/διευκρινίσεις αναφορικά με τους κωδικούς των αποδεικτικών 

καταγωγής και την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλαίσια του 

τροποποιημένου συνόλου κανόνων καταγωγής οι οποίοι θα είναι δυνατό  να χρησιμοποιηθούν 

διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, αντί των κανόνων που προβλέπονται στην 

τρέχουσα περιφερειακή σύμβαση ΠΕΜ  εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης 

ισχύος της αναθεώρησης της περιφερειακής σύμβασης» 

                    χετ.:  1) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΤΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων 

υναλλαγών). 

 2)Σο αρ. πρωτ. ΣAXUD/5137536/28-08-2020 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Transitional Rules of Origin  – Proposals adopted by the European Commission) 

 3)Σο αριθ. πρωτ. TAXUD/2387758/04-04-2019 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Revision of the PEM  Convention on Rules of Orgin – Implementaion of the revised rules as 

alternative rules in case of no consensus on the revision of the Convention 

 4)Σο αριθ.πρωτ. TAXUD/5782757/17-08-2021 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Publication of the Guidance on PEM transitional rules of origin/ Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΕ) 

 5)Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΣΟΚΒ1163232ΕΞ2016/11-11-2016 ΔΤΟ (Ορθή συμπλήρωση των   

θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ– Κωδικοί αποδεικτικών καταγωγής & ελεύθερης κυκλοφορίας)  

 6)Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑΒ1054441ΕΞ2021/28-06-2021 ΔΤΟ (ως προς τα σημεία Β’ και Δ’) 

[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 

http://www.aade.gr/


 

ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους 

διοικητικής συνεργασίας. *υνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής ύμβασης για τους 

πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και της θέσπισης τροποποιημένου 

συνόλου κανόνων οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί 

κανόνες καταγωγής (μέσω της τροποποίησης /αντικατάστασης των πρωτοκόλλων καταγωγής) 

αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της 

οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης]. 

 

  ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ 

              Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

              Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση οδηγιών ως προς την πρακτική εφαρμογή των 

εναλλακτικών κανόνων καταγωγής της σύμβασης ΠΕΜ σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των 

θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ και τους κωδικούς των  αποδεικτικών καταγωγής βάσει των 

κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ημερομηνία για την εφαρμογή των 

εναλλακτικών κανόνων καταγωγής είναι η 1η επτεμβρίου 2021. 

 

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

Οι οδηγίες / διευκρινίσεις που δίδονται με την εγκύκλιο, αφορούν τους εναλλακτικούς 

κανόνες καταγωγής  που  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) και 

επικεντρώνονται στην ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ και τους  

κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής. 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 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.   

 



 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Ενημέρωση οικονομικών φορέων, δημόσιων αρχών και τελωνειακών υπαλλήλων σχετικά με 

τους κανόνες καταγωγής που θα ισχύουν εναλλακτικά με τους κανόνες καταγωγής της 

σύμβασης ΠΕΜ (και ειδικότερα αναφορικά με την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 

44.1 του ΕΔΕ και τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής) με σκοπό την εμπρόθεσμη 

εφαρμογή τους και την διευκόλυνση του εμπορίου.  

 

-Αναλυτικά:  

ε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής (6), η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαδικασία 

τροποποίησης 21 πρωτοκόλλων καταγωγής εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης, 

εφαρμόζοντας ένα εναλλακτικό σύνολο κανόνων καταγωγής που θα προορίζονται για 

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

μέρη (που έχουν ζητήσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το τροποποιημένο σύνολο κανόνων 

εναλλακτικά προς τους ισχύοντες κανόνες της σύμβασης), εν αναμονή της σύναψης, 

έγκρισης και έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πανευρωμεσογειακής σύμβασης (ΠΕΜ) 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-

mediterranean-countries_en).  

 

Η ημερομηνία - στόχος εφαρμογής του νέου συνόλου εναλλακτικών / μεταβατικών κανόνων 

είναι η  1η επτεμβρίου 2021. 

 

κοπός τους είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά προς τους κανόνες της σύμβασης ΠΕΜ 

(L54/26-2-2013) που ήδη ισχύουν. υνεπώς, αυτοί οι κανόνες δεν θα είναι υποχρεωτικοί 

αλλά θα εφαρμόζονται προαιρετικά από οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν προτιμήσεις που βασίζονται σε αυτούς τους κανόνες αντί για προτιμήσεις  

βάσει των κανόνων  της τρέχουσας  σύμβασης ΠΕΜ.  Δεν προορίζονται να τροποποιήσουν τη 

σύμβαση, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, και δεν 

θα μεταβάλλουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει της 

σύμβασης ΠΕΜ.   

 

Ψς προς τα Αποδεικτικά Καταγωγής, σύμφωνα με τους εναλλακτικούς εφαρμοστέους 

κανόνες καταγωγής, ορίζεται  ενιαίος τύπος πιστοποιητικού καταγωγής (EUR.1 ή δήλωση 

καταγωγής) αντί των δύο πιστοποιητικών EUR.1 και EUR.MED και των αντίστοιχων δηλώσεων 

καταγωγής (που ισχύουν στην τρέχουσα σύμβαση ΠΕΜ), με αποτέλεσμα τη σημαντική 

απλούστευση του συστήματος. Δηλαδή, δεν θα εκδίδεται πιστοποιητικό EUR.MED και δήλωση 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-mediterranean-countries_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-mediterranean-countries_en


 

καταγωγής EUR.MED. Σα αποδεικτικά καταγωγής EUR.1 ή δήλωση καταγωγής θα είναι τα 

ίδια με εκείνα της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ. Ψστόσο, για τους σκοπούς της 

ιχνηλασιμότητας, προκειμένου να είναι δυνατή η διάκριση προϊόντων καταγωγής  βάσει των 

μεταβατικών κανόνων από προϊόντα καταγωγής βάσει των κανόνων της τρέχουσας 

σύμβασης  ΠΕΜ 

 

  Σα αποδεικτικά καταγωγής EUR.1 που εκδίδονται βάσει των 

εναλλακτικών/μεταβατικών κανόνων θα περιλαμβάνουν στη θέση 7, την ένδειξη στα 

αγγλικά «TRANSITIONAL RULES» που σημαίνει απόκτηση καταγωγής που προβλέπεται 

σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής, όπως υποδεικνύεται κατωτέρω: 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

TRANSITIONAL 

RULES 



 

και 

 

 Σο κείμενο της δήλωσης καταγωγής στην ελληνική βάσει των 

εναλλακτικών/μεταβατικών κανόνων, θα αναφέρει: «Ο εξαγωγέας των προϊόντων που 

καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. ………) δηλώνει ότι, 

εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής 

................. σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής», την οποία αναγράφει ο 

εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που 

περιγράφει  τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η 

εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Η εν λόγω δήλωση καταγωγής μπορεί να 

συντάσσεται:  α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα ή  β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε 

αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν 

καταγόμενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σχετικά με  τις  Δηλώσεις Προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων 

των μακροπρόθεσμων δηλώσεων προμηθευτή, όσον αφορά την ΕΕ, το έντυπο που 

περιλαμβάνεται στα παραρτήματα 22-15 και 22-16 του εκτελεστικού κανονισμού του 

τελωνειακού κώδικα της Ένωσης (EU 2015/2447) υποδηλώνει ότι ο εκδότης της 

δήλωσης προμηθευτή πρέπει να διευκρινίσει ότι το υπό εξέταση προϊόν «πληροί τους 

κανόνες καταγωγής που διέπουν το προτιμησιακό εμπόριο με………… την οικεία χώρα». 

 Καθώς μπορεί να υπάρχουν διάφοροι κανόνες που να  ισχύουν για την ίδια χώρα ΠΕΜ 

 (δηλαδή της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ και/ή οι εναλλακτικοί κανόνες), είναι 

 απαραίτητο η δήλωση του προμηθευτή να καθορίζει τους εφαρμοστέους κανόνες 

 σύμφωνα με τους οποίους το προϊόν απέκτησε την καταγωγή, και ιδίως εάν οι 

 κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται είναι εκείνοι της τρέχουσας σύμβασης ΠΕΜ,  οι 

 μεταβατικοί κανόνες, ή και οι δύο, ανάλογα με την περίπτωση.  Διαφορετικά,  δεν θα 

 ήταν δυνατό για τον εξαγωγέα να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να 



 

 χρησιμοποιήσει τη δήλωση του εκάστοτε προμηθευτή. Άρα, κατά  την έκδοση των 

 δηλώσεων προμηθευτή και των μακροπρόθεσμων δηλώσεων προμηθευτή, οι 

 προμηθευτές θα πρέπει να διευκρινίζουν εάν το υπό εξέταση  προϊόν συμμορφώνεται 

 με τη ύμβαση ΠΕΜ, τους μεταβατικούς κανόνες ή και τα δύο ανάλογα με την 

 περίπτωση. 

                                     Δήλωση προμηθευτή για προϊόντα με προτιμησιακή  καταγωγή 

 

Τποδείξτε εδώ: όνομα του εταίρου της 

ΕΕ  + ύμβαση ΠΕΜ και/ή  Μεταβατικοί 

κανόνες - transitional rules 

 



 

Τπενθυμίζεται ότι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής διασάφησης εισαγωγής, εφόσον 

ο διασαφιστής αιτείται την προτιμησιακή μεταχείριση και ανάλογα με το είδος του 

αποδεικτικού καταγωγής που έχει στην κατοχή του, οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλα 

τη θέση 36 του ΕΔΕ με τον κωδικό προτίμησης καθώς και τη θέση 44.1 του ΕΔΕ με τον 

αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού και τον αντίστοιχο αλφαριθμητικό κωδικό.  

 

ε συνέχεια του ανωτέρω (5) σχετικού (το οποίο εξακολουθεί να ισχύει) και κατόπιν  

προσθηκών στη βάση δεδομένων του Σaric, παραθέτουμε κατωτέρω τους κωδικούς των 

αποδεικτικών καταγωγής για την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ 

όταν ο διασαφιστής αιτείται την προτιμησιακή μεταχείριση με βάση τους μεταβατικούς 

κανόνες καταγωγής που θα ισχύουν εναλλακτικά με τους τρέχοντες κανόνες 

καταγωγής της ύμβασης ΠΕΜ. 

 

 

α/α 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΑΣΑΓΨΓΗ 

 

ΚΨΔΙΚΟ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

ΘΕΗ 36 

 

ΑΛΥΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟ 

ΚΨΔΙΚΟ 

ΘΕΗ 44.1 

1 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας  

EUR.1 (που θα περιλαμβάνει 

στη θέση 7, την ένδειξη στα 

αγγλικά «TRANSITIONAL 

RULES») 

 

3xx 

 

U075 

2 Δήλωση καταγωγής ανεξάρτητα 

από την αξία της αποστολής και 

τον τύπο του εξαγωγέα (όπου θα 

δηλώνεται οτι τα προϊόντα είναι 

προτιμησιακής καταγωγής  

σύμφωνα με τους μεταβατικούς 

κανόνες καταγωγής) 

  

3xx 

 

U076 

 

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται 

όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.                                                                                        

                     

                                      Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ α.α                       

                                                                      ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ. ΙΟΤΚΙΟΤΡΟΓΛΟΤ 



 

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) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών / Ακαδημίας 7, Σ.Κ 106 71, Αθήνα 

 8)Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς / Λουδοβίκου 1, 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)Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος/ Καραΐσκου 82- Σ.Κ. 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑ 

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

ΠΕΙΡΑΙΑ  

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

  ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

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

 3)Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών χέσεων  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


