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Πίνακας Προτιμησιακών  Δασμολογικών  Καθεστώτων 

 
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (εφεξισ Ε.Ε.), ζχει κεςπίςει τα Ρροτιμθςιακά Δαςμολογικά Κακεςτϊτα, ςφμφωνα με 

τα οποία, παρζχει ευεργετικι δαςμολογικι μεταχείριςθ (μειωμζνο ι μθδενικό δαςμό), ςε εμπορεφματα οριςμζνων 
Τρίτων Χωρϊν. Για το λόγο αυτό ζχει ςυνάψει τισ λεγόμενεσ Προτιμθςιακζσ υμφωνίεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ 
προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ παρζχεται είτε μονομερϊσ είτε ςε αμοιβαία βάςθ. 

Θ Ε.Ε. παρζχει επίςθσ μονομερϊσ δαςμολογικζσ προτιμιςεισ ςε οριςμζνεσ υπό ανάπτυξθ χϊρεσ ι ομάδεσ 
χωρϊν, τα λεγόμενα Αυτόνομα Κακεςτώτα, τα οποία ςτθρίηονται ςε κανονιςμοφσ ι αποφάςεισ. 

Επίςθσ θ Ε.Ε. ζχει ςυνάψει με οριςμζνεσ τρίτεσ χϊρεσ Σελωνειακζσ Ενώςεισ βάςει των οποίων, θ διακίνθςθ 
των εμπορευμάτων ςτθρίηεται ςτθν αρχι τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των προϊόντων και όχι ςε κανόνεσ 
καταγωγισ. 

Ρροκειμζνου ζνα εμπόρευμα να τφχει προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ πρζπει να προςκομιςκεί 
ςτο Τελωνείο το προβλεπόμενο από τθν εκάςτοτε Ρροτιμθςιακι Συμφωνία αποδεικτικό καταγωγισ.  

Τα αποδεικτικά καταγωγισ είναι: α) τα πιςτοποιθτικά EUR. 1,EUR-MED, FORM A, κακϊσ και β) Διλωςθ 
Τιμολογίου, Διλωςθ Τιμολογίου EUR-MED, Διλωςθ Καταγωγισ. 

Οι Δθλϊςεισ Τιμολογίου αποτελοφν τθν απλοποιθμζνθ διαδικαςία απόδειξθσ τθσ Ρροτιμθςιακισ 
Καταγωγισ. Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται ςφνταξθ διλωςθσ από το εξαγωγζα ςτο τιμολόγιο ι ςε άλλο εμπορικό 
ζγγραφο.  
 Για αποςτολι προϊόντων με αξία ζωσ 6.000 Ευρϊ οποιοςδιποτε εξαγωγζασ μπορεί να ςυντάξει  

διλωςθ.  
 Για  αξία  μεγαλφτερθ των  6.000  Ευρϊ  πρζπει ο εξαγωγζασ, για να μπορεί να ςυντάξει  

Διλωςθ, να ζχει πάρει άδεια «Εγκεκριμζνου Εξαγωγζα». ςφμφωνα με τθν  Δ17Γ 5005477  
            ΕΞ2012 / 03-02-12 Α.Υ.Ο. - ΦΕΚ 588/Βϋ/05-03-2012. 
 Το όριο των 6.000 Ευρϊ ιςχφει ςε όλεσ τισ Συμφωνίεσ που προβλζπουν τθν απλοποιθμζνθ  

Διαδικαςία, εκτόσ από τισ Υπερπόντιεσ Χϊρεσ και Εδάφθ που το όριο είναι 10.000 Ευρϊ. 
 
Από 01-01-2017 ζχει τεκεί ςε λειτουργία το Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων – REX και το 

προβλεπόμενο  αποδεικτικό καταγωγισ είναι θ Βεβαίωςθ Καταγωγισ. Συνζπεια αυτοφ είναι ότι τα πιςτοποιθτικά 
καταγωγισ FORM A (που είναι τα αποδεικτικά καταγωγισ ςτο πλαίςιο του Συςτιματοσ Γενικευμζνων 
Ρροτιμιςεων), κα αντικαταςτακοφν ςταδιακά από τισ Βεβαιϊςεισ Καταγωγισ και από τισ 30 Ιουνίου 2020 τα FORM 
A δεν κα χρθςιμοποιοφνται πλζον. 

Επιπρόςκετα, το Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων REX εφαρμόηεται και ςτο πλαίςιο τθσ ΣΟΕΣ ΕΕ-
Καναδά για τθν πιςτοποίθςθ τθσ καταγωγισ από τουσ κοινοτικοφσ εξαγωγείσ. Ειδικότερα, κατά  τθν εξαγωγι 
κοινοτικϊν προϊόντων ςτον Καναδά αξίασ μεγαλφτερθσ από ΕΥΩ 6.000, προκειμζνου αυτά να επωφελθκοφν 
προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ, κα πρζπει θ ςχετικι διλωςθ καταγωγισ να ςυντάςςεται από εξαγωγείσ 
που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων REX και ο αρικμόσ REX του κοινοτικοφ εξαγωγζα 
να αναγράφεται ςτθ ςχετικι  διλωςθ καταγωγισ. Για εξαγωγζσ κοινοτικϊν προϊόντων αξίασ ζωσ ΕΥΩ 6.000, οι 
δθλϊςεισ καταγωγισ είναι δυνατόν να ςυντάςςονται και από μθ εγγεγραμμζνουσ εξαγωγείσ.   

 
 Για τθν Τελωνειακι Ζνωςθ Ε.Ε.-Τουρκίασ το προβλεπόμενο πιςτοποιθτικό είναι το  A.TR. 

 
Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται πλθροφορίεσ για τα Ρροτιμθςιακά Δαςμολογικά Κακεςτϊτα ανά 

γεωγραφικι ηϊνθ και ςυγκεκριμζνα oι ηϊνεσ περιλαμβάνουν :  
 

1. Ρροτιμθςιακζσ Συμφωνίεσ με χϊρεσ τθσ Ρανευρωπαϊκισ Ηϊνθσ 
2. Ρροτιμθςιακζσ Συμφωνίεσ με χϊρεσ Δυτικϊν Βαλκανίων 
3. Ρροτιμθςιακζσ Συμφωνίεσ Ανατολικισ Εταιρικισ Σχζςθσ 
4. Ρροτιμθςιακζσ Συμφωνίεσ με χϊρεσ Βορείου, Κεντρικισ & Νοτίου Αμερικισ 
5. Ρροτιμθςιακζσ Συμφωνίεσ με χϊρεσ Αφρικισ, Καραϊβικισ & Ειρθνικοφ 
6. Ρροτιμθςιακζσ Συμφωνίεσ με χϊρεσ τθσ Αςίασ 
7. Άλλεσ Συμφωνίεσ 
8. Αυτόνομα Κακεςτϊτα 

 
Oι ςτιλεσ του πίνακα περιλαμβάνουν:  
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Στθν πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα περιλαμβάνεται το είδοσ τθσ Ρροτιμθςιακισ Συμφωνίασ που ζχει ςυνάψει θ 

Ε.Ε. με κάκε χϊρα ι ο αντίςτοιχοσ Κανονιςμόσ, αλφαβθτικι κωδικοποίθςθ τθσ χϊρασ (ISO alpha 2),το τεφχοσ L ι  C 
τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ε.Ε ςτο οποίο ζχει δθμοςιευκεί θ Ρροτιμθςιακι Συμφωνία, κακϊσ και θ ζνδειξθ για 
το αν το κακεςτϊσ είναι αμοιβαίασ ι μονομεροφσ παροχισ. 

Στθ δεφτερθ ςτιλθ του πίνακα περιλαμβάνεται το πρωτόκολλο καταγωγισ. Βάςει των κανόνων του 
πρωτοκόλλου προςδιορίηεται θ καταγωγι των εμπορευμάτων. 

Στθν τρίτθ ςτιλθ του πίνακα αναφζρονται τα αποδεικτικά καταγωγισ κατά περίπτωςθ  (Ριςτοποιθτικό ι 
Διλωςθ Τιμολογίου κ.λ.π.), το είδοσ τθσ ςϊρευςθσ κακϊσ και ςε ποιεσ ςυμφωνίεσ εφαρμόηεται ο κανόνασ 
απαγόρευςθσ  επιςτροφισ   δαςμϊν (ΝΟ DRAWBACK). 

Ο κανόνασ απαγόρευςθσ  επιςτροφισ   δαςμϊν (ΝΟ DRAWBACK) απαγορεφει τθ δυνατότθτα επιςτροφισ 
δαςμϊν ι απαλλαγισ από δαςμοφσ οποιουδιποτε είδουσ, για  τισ  μθ καταγόμενεσ φλεσ, που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν καταςκευι προϊόντων καταγωγισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  για τισ οποίεσ εκδίδεται ι ςυντάςςεται αποδεικτικό 
καταγωγισ.  

 
        Για  διευκόλυνςθ τθσ εφαρμογισ των Ρροτιμθςιακϊν Κακεςτϊτων ζχουν εκδοκεί για οριςμζνεσ Συμφωνίεσ 
και Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ: ςχετικά με τα Ρανευρωμεςογειακά πρωτόκολλα, μπορείτε να ςυμβουλευκείτε και 
τθν Επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. Τεφχοσ C83/17-04-2007, ςχετικά με τθν Χιλι τθν Επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
Τεφχοσ C321/31-12-2003 και ςχετικά με το Μεξικό τθν Επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. Τεφχοσ C40/14-02-2004 και 
C56/05-03-2005. 

Επίςθσ, το νζο υποςφςτθμα διαχείριςθσ δαςμολογίου (TARIC), το οποίο λειτουργεί ςτα πλαίςια του icisnet 
και διαλειτουργεί με το υποςφςτθμα ειςαγωγϊν - εξαγωγϊν, ζχει διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να παρζχει ςτουσ 
χριςτεσ τθ μζγιςτθ δυνατι πλθροφόρθςθ αναφορικά με τθν ονοματολογία εμπορευμάτων κακϊσ και τα μζτρα που 
εφαρμόηονται για κάκε κωδικό εμπορεφματοσ. Στθν επιλογι «μζτρα», με τθν ειςαγωγι ςυγκεκριμζνου κωδικοφ 
εμπορεφματοσ ςτο πεδίο αναηιτθςθσ από το χριςτθ, εμφανίηονται όλα τα μζτρα που είναι ςυνδεδεμζνα με τον 
κωδικό αυτό και μεταξφ αυτϊν και θ κοινοτικι προτίμθςθ.  
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Πίνακας Προτιμησιακών  Δασμολογικών  Καθεστώτων 

 

 
Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Ευρωμεςογειακι Συμφωνία  

Σφνδεςθσ Ε.Κ.-Αιγφπτου (EG). 

L 304/30-09-2004. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για 

Ρανευρωμεςογιακοφσ κανόνεσ καταγωγισ, 

L 54/26-02-2013 

Θ εν λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με τθν 

Αποφ. αρικ. 1/2015 (L 334/22-12-2015). 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

ι EUR-MED ι Διλωςθ 

Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

Ευρωμεςογειακι ςυμφωνία ςφνδεςθσ 

μεταξφ Ε.Κ.-Αλγερίασ (DZ) 

L 265/10-10-2005. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο 6 τθσ Απόφαςθσ αρικ. 

2/2007 του Συμβουλίου Σφνδεςθσ  

ΕΕ-Αλγερίασ,  

L 297/15-11-2007. 

 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

ι EUR-MED ι Διλωςθ 

Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ 

 και Ρλιρθσ Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

Συμφωνία Ε.Κ.-Ελβετίασ (CH) 

(Αγροτικά  προϊόντα). 

L 114/30-04-2002. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για τουσ 

Ρανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ 

κανόνεσ καταγωγισ,  

L 54/26-02-2013. Θ εν λόγω 

αντικατάςταςθ ζγινε με τθν Απόφ.  αρικ. 

2/2016 (L 23/29-01-2016). 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 2054/2020 
του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ 
μζςω τθσ αντικατάςταςθσ του 
πρωτοκόλλου καταγωγισ (L424/15-12-
2020) – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ (ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ 
Επιτροπισ και το αντίςτοιχο Ραράρτθμα 
παρατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-10245-2020-INIT/el/pdf 

 

 

 

 

 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L424/15-12-2020) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ 

(Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ για  

τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2004_304_R_NS005&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D2435&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:47a10cac-21da-41c6-a038-fee3e7eac72e.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2007:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:263a348a-f729-4026-b7a6-51dd11527239.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0121&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0011.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0011.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10245-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10245-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί του 

Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ») 

 

Συμφωνία Ε.Κ. - Ελβετίασ (CH) 

(Βιομθχανικά προϊόντα). 

L 300/31-12-1972. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για τουσ 

πανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ 

κανόνεσ καταγωγισ, L 54/26-02-2013. Θ εν 

λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με τθν Απόφ.  

αρικ. 2/2016 (L 23/29-01-2016). 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 2054/2020 
του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ 
μζςω τθσ αντικατάςταςθσ του 
πρωτοκόλλου καταγωγισ (L424/15-12-
2020) – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ (ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ 
Επιτροπισ και το αντίςτοιχο Ραράρτθμα 
παρατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-10245-2020-INIT/el/pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι EUR-MED ι Διλωςθ 

Τιμολογίου EUR-MED.  

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L424/15-12-2020) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ 

(Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ για  

τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21972A0722(03)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0121&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0011.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0011.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10245-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10245-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί του 

Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ») 

 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό  

Οικονομικό Χώρο (Ε.Ε., Νορβθγία, 

Ιςλανδία και Λιχτενςτάιν). 

L 1/03-01-1994. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο  4 τθσ Συμφωνίασ για τον 

ΕΟΧ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

Απόφαςθ  τθσ Μεικτισ Επιτροπισ του ΕΟΧ  

αρικ. 71/2015, L 129/19-05-2016. 

 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Καταγωγισ 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Καταγωγισ EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια  

 και Ρλιρθσ Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 14). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.1994.001.01.0003.01.ELL
https://portal.gsis.gr/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.LegalDocuments&UID=10538557&MemberName=Attachment&language=GR
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Ευρωμεςογειακι Συμφωνία Σφνδεςθσ 

Ε.Κ.-Ιορδανίασ (JO). 

L 129/15-05-2002. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για τουσ 

Ρανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ 

κανόνεσ καταγωγισ,  όπωσ τροποποιήθηκε 

τελευταία και δημοςιεφθηκε ςτην Επίςημη 

Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

 L 54/26-02-2013. Θ εν λόγω 

αντικατάςταςθ ζγινε με τθν Απόφαςθ  

αρικ. 1/2021 (L164/10-05-2021). 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ (ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΕ 

ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ  1/2016 

τθσ Επιτροπισ Σφνδεςθσ ΕΕ – Ιορδανίασ 

(L233/30-08-2016). 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ  1/2018 

τθσ Επιτροπισ Σφνδεςθσ ΕΕ – Ιορδανίασ 

(L9/11.01.2019). 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L164/10-05-2021) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ 

(Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ για  

τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί του 

Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ») 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2002:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.233.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2016:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.009.01.0147.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2019%3A009%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία Ε.Κ.-Ιςλανδίασ (IS). 

L 301/31-12-1972. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για τουσ 

Ρανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ 

κανόνεσ καταγωγισ, 

 L 54/26-02-2013. Θ εν λόγω 

αντικατάςταςθ ζγινε με τθν Απόφ.  αρικ. 

1/2016 (L 72/17-03-2016). 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 2057/2020 
του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ 
μζςω τθσ αντικατάςταςθσ του 
πρωτοκόλλου καταγωγισ (L424/15-12-
2020) – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ (ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ 
Επιτροπισ και το αντίςτοιχο Ραράρτθμα 
παρατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10292-2020-INIT/el/pdf. 
 

 

 

 

 

 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L164/10-05-2021) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ 

(Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ για  

τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί του 

Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ») 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21972A0722(05)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0017.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0017.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10292-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10292-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Ευρωμεςογειακι Συμφωνία Σφνδεςθσ  

Ε.Κ.-Ιςραιλ (IL). 

L 147/21-06-2000. 

Τροποποίθςθ με τθν  

Αποφ. 2013/66/ΕΕ του Συμβουλίου, 

L 31/31-01-2013.  

Συμβουλευκείτε επίςθσ τθν 

Ανακοίνωςθ προσ τουσ ειςαγωγείσ 

ςτθν Ρφλθ του ICISnet 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο 4 τθσ Απόφαςθσ αρικ. 

2/2005 του Συμβουλίου Σφνδεςθσ ΕΕ-

Ιςραιλ,  

L 20/24-01-2006.  

 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

 

Ευρωμεςογειακι Συμφωνία Σφνδεςθσ  

Ε.Κ.-Λιβάνου (LB). 

L 143/30-05-2006. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο 4 τθσ Απόφαςθσ 

2006/356/ΕΚ του Συμβουλίου,  

L 143/30-05-2006. 

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου. 

-Διμερισ Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

Ευρωμεςογειακι Συμφωνία Σφνδεςθσ 

Ε.Κ.-Μαρόκου (MA), 

Απόφ.2000/204/ΕΚ, 

L 70/18-03-2000. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

 

Ρρωτόκολλο Νο 4 τθσ Απόφαςθσ 

αρικ.2/2005 του Συμβουλίου Σφνδεςθσ ΕΕ- 

Μαρόκου, 

 L 336/21-12-2005. 

Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ αρικ. 

1/2011 του Συμβουλίου Σφνδεςθσ ΕΕ- 

Μαρόκου, L 141/27-05-2011. 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ 

 και Ρλιρθσ Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:411c0668-144d-44a1-a5e3-dd2342f7a5b5.0016.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:031:FULL&from=EL
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/news/announcements?p_year=2014&article=10382323
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2006:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2006:143:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2006:143:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2000:070:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2005:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0293&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία Ε.Κ.-Νορβθγίασ(NO). 

L 171/27-06-1973. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για τουσ 

Ρανευρωμεςογειακοφσ προτιμθςιακοφσ 

κανόνεσ καταγωγισ,  

L 54/26-02-2013. Θ εν λόγω 

αντικατάςταςθ ζγινε με τθν Απόφ.  αρικ. 

1/2016 (L 72/17-03-2016). 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 2056/2020 
του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ 
μζςω τθσ αντικατάςταςθσ του 
πρωτοκόλλου καταγωγισ (L424/15-12-
2020) – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ (ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ 
Επιτροπισ και το αντίςτοιχο Ραράρτθμα 
παρατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10281-2020-INIT/el/pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L424/15-12-2020) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ 

(Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ για  

τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί του 

Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ») 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21973A0514(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0015.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0015.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Ευρωμεςογειακι Ενδιάμεςθ 

Συμφωνία Σφνδεςθσ  

Ε.Κ.-Οργάνωςθσ για τθν    

απελευκζρωςθ τθσ Παλαιςτίνθσ 

(ΟΑΠ) εξ ονόματοσ τθσ Παλαις.  

Αρχισ τθσ Δυτ. Όχκθσ και Λωρίδασ 

τθσ Γάηασ (PS). 

L 187/16-07-1997. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ  για 

Ρανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ 

καταγωγισ , L 54/26-02-2013 . Θ εν λόγω 

αντικατάςταςθ ζγινε με τθν Απόφ.  αρικ. 

1/2016 ( L 205/30-07-2016). 

- Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 
2029/2020 του Συμβουλίου τθσ 
Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ μζςω τθσ 
αντικατάςταςθσ του πρωτοκόλλου 
καταγωγισ (L419/11-12-2020) – 
ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ (ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΕ 
ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ 
Επιτροπισ και το αντίςτοιχο Ραράρτθμα 
παρατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-11125-2020-INIT/el/pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L419/11-12-2020) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ 

(Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ για  

τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί του 

Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ») 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:1997:187:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.054.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2013:054:TOC#L_2013054EL.01000401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.205.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2016:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0022.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11125-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11125-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ 

Άνκρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) –

Σουρκίασ (TR).  

L 227/07-09-1996. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Λίςτα καλυπτόμενων προϊόντων  

Ρρωτόκολλο Νο 1 τθσ  Απόφαςθσ 1/2009 

τθσ Μεικτισ Επιτροπισ που ςυςτάκθκε 

βάςει τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Ε.Κ.Α.Χ. 

και τθσ Τουρκικισ Δθμοκρατίασ, 

L 143/06-06-2009. 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

Απόφαςθ 1/2006 τθσ Επιτροπισ 

Τελωνειακισ Συνεργαςίασ   

Ε.Κ.-Σουρκίασ (TR). 

(Σελωνειακι Ζνωςθ για  

Βιομθχανικά και Μεταποιθμζνα 

Γεωργικά προϊόντα) . 

L 265/26-09-2006. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Απόφαςθ αρικ.1/95 του Συμβουλίου Σφνδεςθσ ΕΚ-

Τουρκίασ τθσ 22-12-1995 για τθν  

Εφαρμογι τθσ οριςτικισ φάςθσ τθσ  

Τελωνειακισ Ζνωςθσ ,L 35/13-02-1996 

Απόφαςθ 1/2006 τθσ Επιτροπισ  

Τελωνειακισ Συνεργαςίασ Ε.Κ. –  

Τουρκίασ τθσ 26-07-2006,  

L 265/26-09-2006. 

Διορκωτικό ςτθν Απόφαςθ 1/2006,  

L 267/27-09-2006. 

-Ριςτοποιθτικό Κυκλοφορίασ      

 Εμπορευμάτων A.TR. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ.   

Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 3 τθσ 

Απόφαςθσ αρικ.1/95 Του 

Συμβουλίου Σφνδεςθσ ΕΚ-

Τουρκίασ, L 35/13-02-1996). 

 

 

Απόφαςθ 1/98 του Συμβουλίου 

Σφνδεςθσ Ε.Κ. – Σουρκίασ (TR),  

περί του κακεςτϊτοσ εμπορίασ 

γεωργικών προϊόντων. 

L 86/20-03-1998. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Λίςτα καλυπτόμενων προϊόντων 

Απόφαςθ 3/2006 του Συμβουλίου 

Σφνδεςθσ Ε.Κ. – Τουρκίασ, τθσ  

19/12/2006, για τθν τροποποίθςθ του 

Ρρωτοκόλλου 3 τθσ Απόφαςθσ 1/98 του 

Συμβουλίου Σφνδεςθσ Ε.Κ. – Τουρκίασ, 

περί του κακεςτϊτοσ εμπορίασ γεωργικϊν 

προϊόντων.  

Εφαρμογι από 01-01-2007. 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

Ευρωμεςογειακι Συμφωνία Σφνδεςθσ 

Ε.Ε.-Συνθςίασ (TN). 

L 97/30-03-1998. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο 4 τθσ Απόφαςθσ αρικ. 

1/2006 του Συμβουλίου Σφνδεςθσ  ΕΕ-

Τυνθςίασ, L 260/21-09-2006. 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 ι  EUR-MED  ι Διλωςθ 

 Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ 

 και Ρλιρθσ Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 15). 

Συμφωνία Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ 

ΕΟΚ και τθσ Αραβικισ Δθμοκρατίασ 

τθσ υρίασ (SY). 

L 269/27-09-1978.   

Μονομεροφσ παροχισ.  

Ρρωτόκολλο Νο 2 του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 

αρικ. 2216/78 του Συμβουλίου,  

L 269/27-09-1978. 

 

-EUR 1. 

-Διμερισ Σϊρευςθ.  

-Δεν προβλζπεται ςχετικό  

 άρκρο αναφορικά  με τθν  

 απαγόρευςθ επιςτροφισ 

 δαςμϊν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996A0907(01)&from=EL
http://portal.gsis.gr/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.Docsamples&UID=10533035&MemberName=Upload&language=GR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2009:143:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006D0646&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996D0213%2801%29&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006D0646&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006D0646R(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996D0213%2801%29&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce879541-5055-43da-b1d8-e885e9c8104a.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006D0999&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006D0003&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce879541-5055-43da-b1d8-e885e9c8104a.0009.02/DOC_4&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0330(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8925738-defb-4415-a708-2604ac0c2798.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8925738-defb-4415-a708-2604ac0c2798.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8925738-defb-4415-a708-2604ac0c2798.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1978.269.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_1978_269_R_0022_01&from=EN
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  
με χώρεσ τθσ  
Πανευρωμεςογειακισ Ηώνθσ. 
 

 
Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία ΕΚ/Δανίασ-Φερόων 

Νιςων (FO). 

L 53/22-02-1997. 

Οι Φερόε Νιςοι ςυμμετζχουν  

ςτθν Ρανευρωνεςογειακι Ηϊνθ. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι & ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για 

πανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ 

καταγωγισ , L 54/26-02-2013. 

Θ εν λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με τθν 

Αποφ. αρικ. 1/2015 (L 134/30-05-2015). 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 2055/2020 
του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ 
μζςω τθσ αντικατάςταςθσ του 
πρωτοκόλλου καταγωγισ (L424/15-12-
2020) – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ (ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ 

Επιτροπισ και το αντίςτοιχο Ραράρτθμα 

παρατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10257-2020-INIT/el/pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

ι EUR-MED ι Διλωςθ   

Τιμολογίου EUR-MED. 

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ.  δαςμϊν ( άρκρο 15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L424/15-12-2020) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ 

(Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ για  

τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί του 

Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ»). 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21997A0222(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0844&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0013.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0013.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10257-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10257-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ  

Δυτικών Βαλκανίων 

   

 Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω 
αναφζρονται ςτο αντίςτοιχο 
Ρρωτόκολλο Καταγωγισ. 

Συμφωνία ςτακεροποίθςθσ και 

ςφνδεςθσ μεταξφ   

Ε.Κ. – Αλβανίασ (AL). 

L 107/28-04-2009. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου 

Καταγωγισ με το Ρροςάρτθμα Ι & ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για 

πανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ καταγωγισ , L 

54/26-02-2013.  

Θ εν λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με  

τθν Αποφ. αρικ. 1/2015 

 (L 129/27 -05-2015). 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 2062/2020 του 
Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ μζςω τθσ 
αντικατάςταςθσ του πρωτοκόλλου καταγωγισ 
(L424/15-12-2020) – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ 
(ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ Επιτροπισ και 

το αντίςτοιχο Ραράρτθμα παρατίκεται ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-11141-2020-INIT/el/pdf. 
 

 

 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι Διλωςθ 

Τιμολογίου.  

-Διμερισ, Διαγϊνια 

Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ.  δαςμϊν (άρκρο 15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L424/15-12-2020) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ 

Καταγωγισ (Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια 

Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ για  

τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί 

του Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ»). 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:107:0166:0502:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0821&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0027.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11141-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11141-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ  

Δυτικών Βαλκανίων 

   

 Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω 
αναφζρονται ςτο 
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία Στακεροποίθςθσ και  

Σφνδεςθσ  

Ε.Κ.–Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ (BA). 

L 164/30-06-2015. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

 

Ζγινε αντικατάςταςθ του  

Ρρωτοκόλλου Καταγωγισ με το  

Ρροςάρτθμα Ι & ΙΙ τθσ  

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για 

Ρανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ  

καταγωγισ, L 54/26-02-2013.  

Θ εν λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με τθν 

 Απόφαςθ 1/2016 (L22/27-01-2017) 

-EUR. 1 ι Διλωςθ 

Τιμολογίου  

-Διμερισ, Διαγϊνια 

Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 

15). 

Ενδιάμεςθ Συμφωνία για το  

εμπόριο και τα εμπορικά  

κζματα Ε.Κ.– Μαυροβουνίου 

(ME). 

L 108/29-04/2010. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο 3 τθσ Απόφαςθσ 

2010/224/ΕΕ  του Συμβουλίου και τθσ  

Επιτροπισ, L 108/29-04/2010. 

Αντικατάςταςθ του παραπάνω αναφερόμενου 

πρωτοκόλλου με το προςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ 

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για 

Ρανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ καταγωγισ, L 

54/26-02-2013. Θ εν λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με 

τθν Απόφ. αρικ. 1/2014 (L 28/04-02-2015). 

-EUR. 1 ι Διλωςθ 

Τιμολογίου.  

-Διμερισ, Διαγϊνια 

Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ.  δαςμϊν (άρκρο 

15). 

Συμφωνία ςτακεροποίθςθσ και 

ςφνδεςθσ μεταξφ   

Ε.Ε. – Βόρεια Μακεδονία (MK). 

L 84/20-03-2004. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου Καταγωγισ 

με το Ρροςάρτθμα Ι & ΙΙ τθσ Ρεριφερειακισ 

Σφμβαςθσ για Ρανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ 

καταγωγισ, L 54/26-02-2013. Θ εν λόγω 

αντικατάςταςθ ζγινε με τθν Απόφαςθ 1/2016 

(L293/28-10-2016) 

-Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 2070/2020 του 
Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ μζςω τθσ 
αντικατάςταςθσ του πρωτοκόλλου καταγωγισ 
(L424/15-12-2020) – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ 
(ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ Επιτροπισ και το 

αντίςτοιχο Ραράρτθμα παρατίκεται ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

11113-2020-INIT/el/pdf 

ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ 

ΤΜΒΑΘ  ΠΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι Διλωςθ 

Τιμολογίου.  

-Διμερισ, Διαγϊνια 

Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ. δαςμϊν (άρκρο 

15). 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L424/15-12-2020) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ 

Καταγωγισ (Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια 

Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015A0630(01)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0147&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2010_108_R_0001_01&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2010_108_R_0001_01&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3ce414a8-cc67-4879-a8cc-17b9c4745465.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3ce414a8-cc67-4879-a8cc-17b9c4745465.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.084.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2004:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.293.01.0058.01.ELL&toc=OJ:L:2016:293:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.293.01.0058.01.ELL&toc=OJ:L:2016:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0043.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11113-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11113-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ 

για  τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί 

του Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου 

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ»). 
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ  

Δυτικών Βαλκανίων 

  

 Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία Στακεροποίθςθσ και  

Σφνδεςθσ μεταξφ ΕΚ και 

τθσ Δθμοκρατίασ τθσ  

ερβίασ (RS). 

L 278/18-10-2013. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο 3 τθσ Απόφαςθσ  

2013/490/ΕΕ,Ευρατόμ  του Συμβουλίου και 

τθσ Επιτροπισ, L 278/18-10-2013. 

Αντικατάςταςθ του παραπάνω 

αναφερόμενου πρωτοκόλλου με το με το 

προςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ Ρεριφερειακισ 

Σφμβαςθσ για πανευρωμεςογειακοφσ 

κανόνεσ καταγωγισ, L 54/26-02-2013. Θ εν 

λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με τθν 

Απόφ.αρικ. 1/2014 (L 367/23-12-2014).  

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου.  

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ.  δαςμϊν (άρκρο 14). 

Συμφωνία Στακεροποίθςθσ και  

Σφνδεςθσ μεταξφ ΕΕ και 

του Κοςςυφοπεδίου (ΧΚ). 

L 71/16-03-2016. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρροςάρτθμα Ι και ΙΙ τθσ Ρεριφερειακισ 

Σφμβαςθσ για Ρανευρωμεςογειακοφσ 

κανόνεσ καταγωγισ, L 54/26-02-2013. 

EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου.  

-Διμερισ, Διαγϊνια Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ.  δαςμϊν (άρκρο 14). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_278_R_NS0002&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:278:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0094&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0094&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014D0946&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0316(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0094&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0094&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ 

 Ανατολικισ Εταιρικισ χζςθσ 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ -Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω 
αναφζρονται ςτο 
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία Σφνδεςθσ μεταξφ 

ΕΕ-Δθμοκρατίασ τθσ Μολδαβίασ 

(MD). 

Απόφαςθ 2014/492/ΕΕ/ 

16.6.2014. 

L 260/30-08-2014. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του  

Ρρωτοκόλλου Καταγωγισ με το  

Ρροςάρτθμα Ι & ΙΙ τθσ  

Ρεριφερειακισ Σφμβαςθσ για 

Ρανευρωμεςογειακοφσ κανόνεσ  

καταγωγισ, L 54/26-02-2013.  

Θ εν λόγω αντικατάςταςθ ζγινε  

με τθν Απόφαςθ  

1/2016 (L39/16-02-2017) 

-EUR. 1 ι Διλωςθ 

Καταγωγισ. 

-Διμερισ Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ. 

 δαςμϊν (άρκρο 14). 

Συμφωνία Σφνδεςθσ μεταξφ  

ΕΕ-Ουκρανίασ (UA). 

Απόφαςθ 2014/295/ΕΕ/17.3.2014. 

L 161/29-05-2014. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του πρωτοκόλλου καταγωγισ 
με τα Ρροςαρτιματα Ι & ΙΙ τθσ Ρεριφερειακισ 
Σφμβαςθσ για τουσ πανευρωμεςογειακοφσ  
προτιμθςιακοφσ κανόνεσ καταγωγισ, L54/26-02-
2013  
Θ εν λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με τθν  Απόφαςθ 
αρικ. 1/2018  (L 20/23-01-2019) 

-EUR.1 ι Διλωςθ 
Καταγωγισ 
-Διμερισ, Διαγϊνια 
Σϊρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ 
επιςτροφισ δαςμϊν (άρκρο  
14)  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0266&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0295&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a71f519d-8007-11e2-9294-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a71f519d-8007-11e2-9294-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0101&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ 

 Ανατολικισ Εταιρικισ χζςθσ 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ -Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω 
αναφζρονται ςτο 
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία Σφνδεςθσ μεταξφ 

ΕΕ-Γεωργίασ (GE). 

Απόφαςθ 2014/494/ΕΕ 

/16.6.2014. 

L 261/30-08-2014. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ζγινε αντικατάςταςθ του Ρρωτοκόλλου Καταγωγισ 

με τα Ρροςαρτιματα Ι και ΙΙ τθσ Ρεριφερειακισ 

Σφμβαςθσ για τουσ πανευρωμεςογειακοφσ 

προτιμθςιακοφσ κανόνεσ καταγωγισ, L 54/26-02-

2013. Θ εν λόγω αντικατάςταςθ ζγινε με τθν 

Απόφαςθ αρικ. 1/2018 (L 140/06-06-2018). 

- Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ 2065/2020 του 
Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ μζςω τθσ 
αντικατάςταςθσ του πρωτοκόλλου καταγωγισ 
(L424/15-12-2020) – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ 
(ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΘ. 
 Το Σχζδιο Απόφαςθσ τθσ Μεικτισ Επιτροπισ και το 

αντίςτοιχο Ραράρτθμα παρατίκεται ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

11080-2020-INIT/el/pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΕΧΟΥΣΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ  ΡΕΜ  

(L 54/26-02-2013) 

-EUR. 1 ι Διλωςθ 

Καταγωγισ.  

-Διμερισ Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

επιςτρ. 

 δαςμϊν (άρκρο 14). 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ 

(TRANSITIONAL RULES) 

(L424/15-12-2020) 

- EUR. 1 ι Διλωςθ 

Καταγωγισ (Τιμολογίου) 

- Διμερισ, Διαγϊνια 

Σϊρευςθ,  

Ρλιρθ ςϊρευςθ για όλα τα 

προϊόντα εκτόσ των 

προϊόντων που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ,  

Διμερισ Ρλιρθ Σϊρευςθ 

για  τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ, 

- Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 Επιςτροφισ  Δαςμϊν μόνο 

για τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα 

κεφάλαια 50-63 του Ε.Σ 

(ωςτόςο, προβλζπεται 

εξαίρεςθ με βάςθ το άρκρο 

16, παρ.4 ςτο κείμενο επί 

του Ρροςαρτιματοσ  Α του 

τροποποιθμζνου 

πρωτοκόλλου 

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ»). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D0169&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0836&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0033.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A424%3ATOC
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11080-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11080-2020-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EL#%FE%FF%00O%00J%00X%000%000%000%004%000%001%00e%00l
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ τθσ Βορείου, Κεντρικισ &  

Νοτίου Αμερικισ. 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
 ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο  
Καταγωγισ. 

Συμφωνία Σφνδεςθσ  

Ε.Ε.- Κεντρικισ Αμερικισ. 

L 346/15-12-2012. 

Eφαρμόηεται προςωρινά : 

- μεταξφ Ε.Ε-Νικαράγουασ (NI),  

  Ε.Ε-Ραναμά (PA) και  

  Ε.Ε-Ονδοφρασ (HN) από τθν 

  01/08/2013 (L 204/31-07-2013), 

- μεταξφ Ε.Ε-Κόςτα ίκα (CR),  

  Ε.Ε-Ελ Σαλβαδόρ (SV) από τθν 

  01/10/2013 (L 257/28-09-2013), 

- μεταξφ τθσ Ε.Ε-Γουατεμάλασ 

  (GT),  από 01/12/2013  

  (L 315/26-11-2013). 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ραράρτθμα ΙΙ  

τθσ Απόφαςθσ  2012/734/ΕΕ 

του Συμβουλίου, L 346/15-12-2012, 

ςελ. 1803, 

τροποποίθςθ προςαρτιματοσ 2 του 

παραρτιματοσ ΙΙ (Απόφαςθ 1/2020 του 

Συμβουλίου Σφνδεςθσ, L 25/26-01-2021), 

επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ ςτα άρκρα 15, 

16, 19, 20 και 30 του παραρτιματοσ ΙΙ 

(Απόφαςθ 2/2021 του Συμβουλίου 

Σφνδεςθσ, L 25/26-01-2021) και  

πρωτόκολλο προςχϊρθςθσ τθσ 

Δθμοκρατίασ τθσ Κροατίασ (L 39/03-02-

2021). 

 

-ΕUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου.  

-Διμερισ, Ρεριφερειακι  

Σϊρευςθ.  

-Δεν προβλζπεται ςχετικό  

 άρκρο αναφορικά  με τθν  

 απαγόρευςθ επιςτροφισ  

 δαςμϊν.  

 

Συμφωνία Εμπορίου  

Ε.Ε - Κολομβίασ και Περοφ. 

L 354/21-12-2012. 

Εφαρμόηεται προςωρινά: 

- μεταξφ Ε.Ε-Ρεροφ (PE),  

  από τθν 01/03/2013, 

  (L 56/28-02-2013) 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

- μεταξφ Ε.Ε-Κολομβίασ (CO),  

  από τθν 01/08/2013, 

  (L 201/26-07-2013). 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

-μεταξφ Ε.Ε.-Ιςθμερινοφ (EC), 

Από τθν 01/01/2017, 

(L356/24-12-2016). 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ραράρτθμα ΙΙ  

τθσ Απόφαςθσ  2012/735/ΕΕ  

του Συμβουλίου, L 354/21-12-2012, 

ςελ. 2075.  

και 

τροποποίθςθ Ραράρτθμα VI τθσ  

Απόφαςθσ 2016/2369/ΕΕ του  

Συμβουλίου, L356/24-12-2016. 

 

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου.  

-Διμερισ, Ρεριφερειακι  

 Σϊρευςθ.  

-Δεν προβλζπεται ςχετικό  

 άρκρο αναφορικά  με τθν  

 απαγόρευςθ επιςτροφισ  

 δαςμϊν.  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ddb362ab-5a3a-11e2-9294-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013X0731(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013X0928(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013X1126(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ddb362ab-5a3a-11e2-9294-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:346:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0045&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:039:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:039:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22012A1221(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013X0228(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013X0726(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2016:356:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:354:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:356:FULL&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ τθσ Βορείου, Κεντρικισ &  

Νοτίου Αμερικισ. 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
 ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο  
Καταγωγισ. 

Ενδιάμεςθ Συμφωνία  

Ε.Κ.-Μεξικοφ (MX).  

Αποφ.2/2000, L 157/30-06-2000 και  

L 245/29-09-2000. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

 

 

 

 

Κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ 1/2019 
Τθσ Μεικτισ Επιτροπισ ΕΕ-Μεξικοφ 
για τροποποίθςθ  του παραρτιματοσ 
ΙΙΙ τθσ Απόφαςθσ Αρικμ.2/2000 του 
Μεικτοφ Συμβουλίου ΕΕ-Μεξικοφ . 
L 3/37/7-1-21 

Ραράρτθμα ΙΙΙ  

τθσ Αποφ.2/2000 του  

Μεικτοφ Συμβουλίου Ε.Κ.-Μεξικοφ,  

L 157/30-06-2000 και  

L 245/29-09-2000 (ςελ. 953). 

Τροπ. με τθν  Απόφαςθ 5/2002   

του Μεικτοφ Συμβουλίου Ε.Κ.- 

Μεξικοφ,  L 44/18-02-2003. 

Με τθν Απόφαςθ 1/2019 : 

α)Τροποποιοφνται οι καταχωριςεισ του 

προςαρτιματοσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ 

ςχετικά με τουσ κανόνεσ καταγωγισ των 

κλάςεων 2914 και 2915 του ΕΣ, και 

αντικακίςτανται από το κείμενο του 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ  Ι και 

β)Με το παράρτθμα ΙΙ αυτισ  ςτο 

Ραράρτθμα III τθσ Απόφαςθσ  2/2000 

προςτίκεται Ρροςάρτθμα VI ςχετικά με τισ 

κατάλλθλεσ ενδείξεισ και ςφραγίδεσ για 

τθν ςυμπλιρωςθ του πιςτ/κοφ EUR 1 ι τθσ 

Διλωςθσ Τιμολογίου για τα προϊόντα των 

κεφ.25-97 τθσ Σ.Ο., όςον αφορά το 

Ρριγκθπάτο τθσ Ανδόρασ και τα κεφ.1-97 

όςον αφορά τθ Δθμοκρατία του Αγ. 

Μαρίνου 

 

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου. 

-Διμερισ Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ 

 επιςτροφισ δαςμϊν  

(άρκρο 14). 

Συμφωνία Σφνδεςθσ  

Ε.Κ.-Χιλισ (CL). 

L 352/30-12-2002. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ραράρτθμα ΙΙΙ (ςελ. 935) τθσ Αποφ. 

2002/979/ΕΚ του Συμβουλίου,  

L 352/30-12-2002. Τροποποίθςθ με τθν 

Απόφαςθ 2005/106/ΕΚ του Συμβουλίου, 

 L 38/10-02-2005. 

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου.  

-Διμερισ Σϊρευςθ. 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ  

 επιςτροφισ δαςμϊν (άρκρο 14). 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a024c280-a801-4dcd-bc46-a3afdd86c3ba.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2000:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0010&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a024c280-a801-4dcd-bc46-a3afdd86c3ba.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2000:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2000:245:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003D0098&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1f641ed4-e709-43cc-a112-d75455ab3ecb.0015.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0003.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e2cdc199-2956-4608-b3f3-d6e38eabcde5.0004.01/DOC_1&format=PDF
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ τθσ Βορείου, Κεντρικισ &  

Νοτίου Αμερικισ. 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται 
 ςτο  αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο  
Καταγωγισ. 

Συνολικι Οικονομικι και Εμπορικι  

Συμφωνία (ΣΟΕΣ) μεταξφ του  

Καναδά και τθσ ΕΕ 

L 11/14.01.2017 

 

Αμοιβαίασ παροχισ  

 

Προςωρινι εφαρμογι από  

21/9/2017    

Ρρωτόκολλο ςχετικά με τουσ κανόνεσ 

καταγωγισ και τισ διαδικαςίεσ καταγωγισ  

τθσ  ΣΟΕΣ ΕΕ-Καναδά, όπωσ επιςυνάπτεται 

ςτθν  

Απόφαςθ (ΕΕ) 2017/37 του Συμβουλίου 

για τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ.  

 

L 11/14.01.2017  (ςελ.465-566) 

-Ρροβλζπεται μόνο Διλωςθ 

καταγωγισ και όχι EUR 1. 

-Διμερισ και πλιρθσ ςϊρευςθ.  

Θ προβλεπόμενθ ςτισ διατάξεισ 

διαγϊνια ςϊρευςθ δεν 

εφαρμόηεται προσ το παρόν. 

-Απαγόρευςθ επιςτροφισ 

δαςμϊν, (άρκρο 2.5 που 

περιλαμβάνεται ςτθ ςελ. 30 τθσ 

ςυμφωνίασ και όχι ςτο 

πρωτόκολλο  καταγωγισ).  

Εφαρμόηεται από 21/9/2020.   

Επιςθμαίνεται ότι για εξαγωγζσ 

προϊόντων καταγωγισ ΕΕ, αξίασ 

> € 6.000, οι κοινοτικοί 

εξαγωγείσ κα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο Σφςτθμα 

Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων REX 

και να χρθςιμοποιοφν τον 

αρικμό REX  ςτισ ςχετικζσ 

δθλϊςεισ καταγωγισ.     

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0037&qid=1506066118001&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ Αφρικισ  

Καραϊβικισ & Ειρθνικοφ 

  

 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται ςτο  
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο καταγωγισ. 

  Ενδιάμεςθ Συμφωνία Οικονομικισ  

Εταιρικισ Σχζςθσ ΕΚ-Κρατών τθσ 

Ανατολικισ και τθσ Μεςθμβρινισ 

Αφρικισ (Κράτθ τθσ ΑΜΑ). 

Εφαρμόηεται προςωρινά : 
-μεταξφ Ε.Ε.-Μαδαγαςκάρθσ (MG), 
Μαυρικίου (MU),  Σεχχελλϊν (SC) και 
Ηιμπάμπουε (ZW) από τθν 
14/05/2012 
 (L 111/24-04-2012) 
-μεταξφ Ε.Ε.-Ζνωςθ Κομορϊν από 

τθν 07/02/2019  

(L 194/22-07-2019). 

 

L 111/24-04-2012. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Αποφ. 2012/196/ΕΚ του Συμβουλίου 

τθσ 13-07-2009 Ρρωτόκολλο Ι, ςελ. 

1023, 

L 111/24-04-2012 

 

Τροποποίθςθ με τθν Απόφαςθ αρικ.  
1/2020 τθσ Επιτροπισ ΣΟΕΣ τθσ 14θσ 
Ιανουαρίου 2020,  
L93/27-03-2020. 

 

Εξαγωγζσ ΕΕ 

Διλωςθ Τιμολογίου (Για αξία >6.000 

€  οι κοινοτικοί εξαγωγείσ κα πρζπει 

να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο REX ) 

Εξαγωγζσ Ηιμπάμπουε προσ ΕΕ  

Διλωςθ Τιμολογίου (Για αξία >6.000 

€, οι εξαγωγείσ τθσ Ηιμπάμπουε κα 

πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

REX).  Ανακοίνωςθ 2021/C390/03 

Εξαγωγζσ λοιπών κρατών ΑΜΑ 

προσ ΕΕ  

EUR 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου (για 

αξία > 6.000 €  → Εγκεκριμζνοσ 

Εξαγωγζασ)   

-Σϊρευςθ ςτθν Κοινότθτα,  ςε άλλα 

Κράτθ τθσ ΑΜΑ ι ςε χϊρεσ  

 ΑΚΕ ι ΥΧΕ ι γειτονικζσ 

αναπτυςςόμενεσ  χϊρεσ.  

-Δεν προβλζπεται ςχετικό άρκρο  

 αναφορικά  με τθν απαγόρευςθ  

 επιςτροφισ δαςμϊν. 

Συμφωνία Οικονομικισ  

Εταιρικισ Σχζςθσ μεταξφ 

ΕΚ και των κρατών 

CARIFORUM. 

L 289/30-10-2008. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο  I τθσ Απόφαςθσ 

2008/805/ΕΚ  του Συμβουλίου, 

ςελ.1806, L 289/30-10-2008  

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου   

-Σϊρευςθ ςτθν Κοινότθτα, ςε άλλα 

Κράτθ CARIFORUM ι ςε χϊρεσ ΑΚΕ ι 

ΥΧΕ ι  γειτονικζσ αναπτυςςόμενεσ 

Χϊρεσ. 

-Δεν προβλζπεται ςχετικό άρκρο  

 αναφορικά  με τθν απαγόρευςθ  

 επιςτροφισ δαςμϊν. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:75184c8b-f721-4002-87c8-e301d4adef11.0005.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:194:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:75184c8b-f721-4002-87c8-e301d4adef11.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:75184c8b-f721-4002-87c8-e301d4adef11.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:75184c8b-f721-4002-87c8-e301d4adef11.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:093:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0927(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5c1c99f-9d19-452b-b0b0-ed690a53dd5f.0005.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5c1c99f-9d19-452b-b0b0-ed690a53dd5f.0005.02/DOC_2&format=PDF
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ Αφρικισ  

Καραϊβικισ & Ειρθνικοφ 

  

 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται ςτο  
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο καταγωγισ. 

Ενδιάμεςθ Ρροτιμθςιακι 

Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ  

μεταξφ ΕΚ-Κρατών Ειρθνικοφ. 

L 272/16-10-2009. 

Eφαρμόηεται προςωρινά 

-μεταξφ Ε.Ε- Παποφασ Νζασ  

 Γουινζασ (PG) από 20/12/2009, 

(C 125/13-05- 2010) 

-μεταξφ Ε.Ε- Νιςων Φίτηι  (FJ) 

 από 28/07/2014 (L228/31-07-2014). 

-μεταξφ Ε.Ε-αμόα από  31/12/2018  

(L 13/16-01-2019). 

- μεταξφ Ε.Ε- Νιςων ολομώντοσ    

 από  17/5/2020  (L158/20-05-2020). 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο Νο  ΙΙ τθσ Απόφαςθσ 

2009/729/ΕΚ του Συμβουλίου, 

ςελ. 569, L 272/16-10-2009. 

 

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου. 

-Σϊρευςθ ςτθν Κοινότθτα 

 ςε άλλα Κράτθ Ειρθνικοφ ι ςε 

χϊρεσ  ΑΚΕ ι ΥΧΕ ι γειτονικζσ 

αναπτυςςόμενεσ  χϊρεσ. 

-Δεν προβλζπεται ςχετικό άρκρο  

 αναφορικά  με τθν απαγόρευςθ  

 επιςτροφισ δαςμϊν. 

 

 

Συμφωνία Οικονομικισ Εταιρικισ  

Σχζςθσ μεταξφ τθσ ΕΕ και των κρατϊν 

τθσ  Συμφωνίασ Οικονομικισ 

Εταιρικισ  

Σχζςθσ τθσ Κοινότθτασ για Σθν  

Ανάπτυξθ τθσ Μεςθμβρινισ 

Αφρικισ 

(κράτθ ΟΕ τθσ ΚΑΜΑ). 

Εφαρμόηεται προςωρινά μεταξφ ΕΕ 

και Δθμοκρατίασ τθσ Μποτςουάνασ  

(BW), Βαςιλείου του Λεςόκο (LS),  

Δθμοκρατίασ τθσ Ναμίμπιασ (NA), 

Δθμοκρατίασ τθσ Νότιασ Αφρικισ 

(ZA), του Βαςιλείου τθσ  

ουαηιλάνδθσ(SZ), από τισ  

10/10/2016 και 

 τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Μοηαμβίκθσ 

από 04/02/2018.  

 

L 250/16.09.2016 

 

Αμοιβαίασ παροχισ 

 

Ρρωτόκολλο 1 (ςελ. 1924-2069) 

L 250/16.09.2016 

 

-EUR 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ. 

-Διμερισ, Διαγϊνια και Ρλιρθσ 

Σϊρευςθ. 

Σϊρευςθ με μθ καταγόμενεσ φλεσ 

που ειςάγονται ςτθν ΕΕ χωρίσ 

δαςμοφσ, κατϋ εφαρμογι των 

ςυμβατικϊν  δαςμϊν του Μάλλον 

Ευνοοφμενου κράτουσ (ΜΕΚ). 

Σϊρευςθ με φλεσ καταγωγισ 

οριςμζνων χωρϊν και εδαφϊν του 

ΣΓΡ ι και κατόπιν αιτιματοσ με φλεσ 

καταγωγισ χωρϊν και εδαφϊν που 

ζχουν ςυμφωνίεσ/ρυκμίςεισ, οι 

οποίεσ  προβλζπουν πρόςβαςθ ςτθν 

αγορά τθσ ΕΕ χωρίσ τελωνειακοφσ 

δαςμοφσ και ποςοςτϊςεισ. 

-Δεν προβλζπεται ςχετικό άρκρο  

αναφορικά με τθν απαγόρευςθ  

επιςτροφισ δαςμϊν. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57558250-e66d-41ea-ba83-9400d77de7f3.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2010/125/06&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014X0731(04)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0116(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0520(01)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57558250-e66d-41ea-ba83-9400d77de7f3.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57558250-e66d-41ea-ba83-9400d77de7f3.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57558250-e66d-41ea-ba83-9400d77de7f3.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:250:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:250:FULL&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ Αφρικισ  

Καραϊβικισ & Ειρθνικοφ 

  

 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται ςτο  
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο καταγωγισ. 

Ενδιάμεςθ Συμφωνία ενόψει 
Συμφωνίασ Οικονομικισ Εταιρικισ 
Σχζςθσ ΕΚ-Κεντρικισ Αφρικισ 
(Δθμοκρατία του Καμεροφν).  

L57/28-02-2009 και διορκωτικό  

L10/15-01-2013 

Ζωσ ότου ολοκλθρωκοφν οι 
διαπραγματεφςεισ για το πρωτόκολλο 
καταγωγισ- 

Για τισ ειςαγωγζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Κοινότθτασ από τθν Δθμοκρατία του 
Καμεροφν, εφαρμόηεται το Ραράρτθμα 
ΙΙ του Καν.(ΕΕ)2016/1076 του Ευρ. 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  
L185/08-07-2016- 

Για τισ εξαγωγζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Κοινότθτασ προσ το Καμεροφν, 
εφαρμόηεται το Decree No 2016/367 
όπου οι φορείσ μποροφν να εκδίδουν 
το πιςτοποιθτικό καταγωγισ EUR.1 
χωρίσ τθν ζνδειξθ « -CMR» 

 

-EUR 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου 

-Διμερισ, Διαγϊνια και Ρλιρθσ 
Σϊρευςθ με ΕΕ και ΥΧΕ 

-Δυνατότθτα ςϊρευςθσ με Νότια 
Αφρικι (δεν ζχει τεκεί προσ το 
παρόν ςε εφαρμογι) 

-Δυνατότθτα ςϊρευςθσ με γειτονικά 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ (κατόπιν 
αιτιματοσ των κρατϊν ΑΚΕ) 

Ενδιάμεςθ Συμφωνία Οικονομικισ 
Εταιρικισ Σχζςθσ ΕΚ-Γκάνασ.  

L287/21-10-2016  

Ρρωτόκολλο αρικ. 1 ςχετικά με τον 
οριςμό τθσ ζννοιασ «καταγόμενα 
προϊόντα» ι «προϊόντα καταγωγισ» 
και με τισ μεκόδουσ διοικθτικισ 
ςυνεργαςίασ 
L 350/21-10-2020 

Προϊόντα καταγωγισ Ε.Ε. κατά τθν 
ειςαγωγι τουσ ςτθν Γκάνα: 

-Διλωςθ καταγωγισ και 
εγγεγραμμζνοσ εξαγωγζασ-REX 
(όταν υπερβαίνει τα 6.000 ευρϊ) 

Προϊόντα καταγωγισ Γκάνασ κατά 
τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Ε.Ε.: 

-Ριςτοποιθτικό κυκλοφορίασ EUR 1 
ι  

-Ζωσ τρία (3) ζτθ μετά τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ του πρωτοκόλλου: Διλωςθ 
καταγωγισ και εγκεκριμζνοσ 
εξαγωγζασ 

Τρία (3) ζτθ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του πρωτοκόλλου: Διλωςθ 
καταγωγισ και εγγεγραμμζνοσ 
εξαγωγζασ ςφμφωνα με τθν 
εςωτερικι νομοκεςία τθσ Γκάνασ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.057.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2009:057:TOC#L_2009057EL.01000201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.010.01.0171.01.ELL&toc=OJ:L:2013:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.185.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2016:185:TOC
http://www.douanes.cm/douane/images/DECREE367.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:287:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:350:FULL&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ  

με χώρεσ Αφρικισ  

Καραϊβικισ & Ειρθνικοφ 

  

 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται ςτο  
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο καταγωγισ. 

Ενδιάμεςθ Συμφωνία οικονομικισ εταιρικισ 

Eταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ τθσ  

Ακτισ    Ελεφαντοςτοφ  αφενόσ  

και τθσ ΕΕ και  των κρατϊν  μελϊν  

τθσ αφετζρου.  

 

L49/21-2-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΤΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Για  το Πρωτόκολλο αρ.1 ςχετικά  

με τον οριςμό τθσ ζννοιασ  

«καταγόμενα προϊόντα» 

 ι «προϊόντα καταγωγισ» και με τισ 

μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ 

 

Για εξαγωγζσ από ΕΕ: 

Διλωςθ καταγωγισ εγγεγραμμζνου  

Εξαγωγζα (Σφςτθμα REX) 

(ςθμ.: φςτερα από ςχετικό μινυμα 

με θμερ.19/5/20 τθσ  

επιτροπισ για διόρκωςθ ςτο 

άρκρο 17 περ.1 αντί :άρκρο 22 παρ.1 

1, το ςωςτό είναι άρκρο 21 παρ.1) 

 Για ειςαγωγζσ ςτην ΕΕ: 

α)για τρία (3) ζτθ πιςτοποιθτικό 

EUR 1 ι Διλωςθ Καταγωγισ από 

 Εγκεκριμζνο εξαγωγζα και 

β) Μετά τα 3 ζτθ Διλωςθ  

καταγωγισ από εγγεγραμμζνο  

εξαγωγζα (Σφςτθμα REX) 

Δυνατότθτα ςϊρευςθσ με άλλεσ 

χϊρεσ τθσ Δ. Αφρικισ ,άλλων κρατϊν ΑΚΕ 

ΑΚΕ που εφαρμόηουν ΣΟΕΣ τισ  

ΥΧΕ ι Χϊρεσ του ΣΓΡ, με τισ  

προχποκζςεισ των άρκ.7,8. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:287:FULL&from=EL
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ 

με χώρεσ τθσ Αςίασ  

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται ςτο  
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο Καταγωγισ. 

Συμφωνία Ελευκζρων Συναλλαγϊν                          

ΕΕ-Δθμοκρατίασ τθσ Κορζασ  

(KR). 

L 127/14-05-2011. 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Ρρωτόκολλο  για τον οριςμό τθσ 

ζννοιασ «καταγόμενα προϊόντα» ι 

«προϊόντα καταγωγισ» και για τισ 

μεκόδουσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ 

τθσ 

Απόφαςθσ 2011/265/ΕΕ του 

Συμβουλίου, ςελ.1344, 

L 127/14-05-2011. 

-Ρροβλζπεται μόνο Διλωςθ 

Καταγωγισ  και όχι EUR. 1 

-Διμερισ Σϊρευςθ.  

-Ρροβλζπεται επιςτροφι 

 δαςμϊν (άρκρο 14).  

Για εξαγωγζσ θ ςυνολικι αξία των 

οποίων υπερβαίνει τα 6.000€, οι 

εξαγωγείσ κα πρζπει να ηθτοφν τθν 

ζκδοςθ «Άδειασ Εγκεκριμζνου 

Εξαγωγζσ» βάςει τθσ Δ17Γ 5005477 

ΕΞ 2012/03-03-2012 Α.Υ.Ο./ΦΕΚ 

588/Β/05-03-2012. 

Συμφωνία οικονομικισ εταιρικισ ςχζςθσ 
ΕΕ-Ιαπωνίασ 
 
L 330/27.12.2018 

 

Κεφάλαιο 3 «Για τουσ κανόνεσ 
καταγωγισ και τισ διαδικαςίεσ 
καταγωγισ» 
Απόφαςθ (ΕΕ) 2018/1907 του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Δεκεμβρίου 
2018 
 
ςελ. 21-32, 
L 330/27.12.2018 

-Βεβαίωςθ καταγωγισ ι γνϊςθ του 
ειςαγωγζα 
-Διμερισ και πλιρθσ ςϊρευςθ 
-Δεν προβλζπεται ςχετικό άρκρο 
αναφορικά με τθν απαγόρευςθ 
επιςτροφισ δαςμϊν 
 
Επιςθμαίνεται ότι για εξαγωγζσ 
προϊόντων καταγωγισ ΕΕ, αξίασ >  
€ 6.000, οι κοινοτικοί εξαγωγείσ κα 

πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων 

REX και να χρθςιμοποιοφν τον 

αρικμό REX ςτισ ςχετικζσ δθλϊςεισ 

καταγωγισ. 

Συμφωνία Ελεφκερων Συναλλαγϊν 
μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ ιγκαποφρθσ  
 
 L 294 /14-11-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρρωτόκολλο ςχετικά με τουσ 

κανόνεσ καταγωγισ και τισ 

διαδικαςίεσ καταγωγισ  τθσ  ΣΕΣ ΕΕ-

Σιγκαποφρθσ, όπωσ επιςυνάπτεται 

ςτθν Απόφαςθ (ΕΕ) 2019/1875 του 

Συμβουλίου για τθν υπογραφι τθσ 

ςυμφωνίασ.  

L 294/14.11.2019  (ςελ. 659 - 749). 
 

-Ρροβλζπεται μόνο Διλωςθ 
Καταγωγισ και όχι EUR. 1,  
-Διμερισ, διαγϊνια και πλιρθσ 
ςϊρευςθ, 
-Απαγόρευςθ επιςτροφισ δαςμϊν ι 
απαλλαγισ από δαςμοφσ (άρκρο 15), 
 
Επιςθμαίνεται ότι για εξαγωγζσ θ 
ςυνολικι αξία των οποίων 
υπερβαίνει τα 6.000 €, οι εξαγωγείσ 
κα πρζπει να ηθτοφν τθν ζκδοςθ 
«Άδειασ Εγκεκριμζνου Εξαγωγζα» 
βάςει τθσ Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-
03-2012 Α.Υ.Ο./ΦΕΚ 588/Β/05-03-
2012. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a2fb2aa6-c85d-4223-9880-403cc5c1daa2.0020.02/DOC_3&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a2fb2aa6-c85d-4223-9880-403cc5c1daa2.0020.02/DOC_3&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a2fb2aa6-c85d-4223-9880-403cc5c1daa2.0020.02/DOC_3&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a2fb2aa6-c85d-4223-9880-403cc5c1daa2.0020.02/DOC_4&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a2fb2aa6-c85d-4223-9880-403cc5c1daa2.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2019:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D1875
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2019:294:TOC
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Προτιμθςιακζσ  υμφωνίεσ 

με χώρεσ τθσ Αςίασ  

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται ςτο  
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο Καταγωγισ. 

Συμφωνία Ελεφκερων Συναλλαγϊν 
μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 
οςιαλιςτικισ Δθμοκρατίασ του 
Βιετνάμ 
 
 L_186/1/12.6.2020 
 

Κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ (ΕΕ) 

2020/753 του Συμβουλίου ςχετικά 

με τθ ςφναψθ τθσ Συμφωνίασ 

Ελευκζρων Συναλλαγϊν μεταξφ τθσ 

ΕΕ και τθσ Σοςςιαλιςτικισ 

Δθμοκρατίασ του Βιετνάμ 

(L186/1/12.6.2020) και Σθμείωμα 

τθσ ΕΕ (L207/3/30.6.2020) για τθν 

ιςχφ τθσ Συμφωνίασ από 1/8/2020 

-Για τθν απόδειξθ τθσ καταγωγισ 
(Ρρωτόκολλο αρ.1) προβλζπεται για 
εξαγωγζσ από ΕΕ ςτο Βιετνάμ  από 
τθν θμερομθνία ιςχφοσ τθσ 
Συμφωνίασ,  μόνο Βεβαίωςθ  
Καταγωγισ από εξαγωγζα 
εγγεγραμμζνο ςε θλεκτρονικι βάςθ 
δεδομζνων ςφμφωνα με τθν 
νομοκεςία τθσ ΕΕ. 
-Σα προϊόντα καταγωγισ Βιετνάμ 
επωφελοφνται από τθν εν λόγω 
Συμφωνία με τθν προςκόμιςθ : 
α)πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ EUR.1 
(άρκ.16), 
β)Διλωςθ καταγωγισ (άρκ.19) από 
οποιοδιποτε εξαγωγζα μζχρι 
6.000ευρϊ, 
γ)Διλωςθ καταγωγισ από εξαγωγζα 
εγκεκριμζνο ι εγγεγραμμζνο 
(αφότου το Βιετνάμ γνωρίςει ότι 
εφαρμόηει αυτι τθ διλωςθ) 
Σχετικι πρόβλεψθ για  τθ ςϊρευςθ 
καταγωγισ προβλζπεται ςτα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 3 του 
Ρρωτοκόλλου 1 τθσ Συμφωνίασ. 
  
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:207:FULL&from=EN
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Άλλεσ υμφωνίεσ 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ -Αποδεικτικά Καταγωγισ 
-ώρευςθ 
-Κανόνασ απαγόρευςθσ  
  επιςτροφισ δαςμών 
  (No Drawback) 
Πλα τα ανωτζρω αναφζρονται ςτο  
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο 
Καταγωγισ. 

Συμφωνία ΕΟΚ-Ανδόρασ (AD) 

(γεωργικά προϊόντα). 

L 374/31.12.1990. 

 

Αμοιβαίασ παροχισ. 

Αποφ. αρικ. 1/2015 τθσ Μεικτισ  

Επιτροπισ ΕΕ-Ανδόρασ για τθν  

αντικατάςταςθ του  

προςαρτιματοσ τθσ Συμφωνίασ, 

L 344/30-12-2015. 

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου.  

-Διμερισ Σϊρευςθ.  

-Κανόνασ απαγόρευςθσ επιςτρ. 

 δαςμϊν ( άρκρο 13). 

Συναλλαγζσ Ε.Κ.- Θζουτα (XC) 

και Μελίλια (XL). 

Ρρωτόκολλο 2 τθσ πράξθσ  

προςχϊρθςθσ τθσ Ιςπανίασ.  

 

L 302/15-11-1985. 

 

Συμμετοχι ςε όλεσ τισ Διμερείσ 

Συμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Κανονιςμόσ (ΕΚ) 82/2001, του 

Συμβουλίου τθσ 5-12-2000, L 

20/20-01-2001. 

 

-EUR. 1 ι Διλωςθ Τιμολογίου. 

-Διμερισ Σϊρευςθ με τθν Ε.Ε. 

 και Διαγϊνια ι Ρλιρθσ 

 Σϊρευςθ ανάλογα  

 με τισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν 

 (C 108/04.05.2002). 

-Κανόνασ απαγόρευςθσ επιςτρ. 

 δαςμϊν (άρκρο 15). 

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργαςίασ  

Ε.Ε - Θνωμζνου Βαςιλείου  

 

L 149/30.04.2021 

 

 

Αμοιβαίασ παροχισ  

Μζροσ Δεφτερο - Ρρϊτοσ Τομζασ-

Τίτλοσ Ι - Κεφάλαιο 2 (Κανόνεσ 

καταγωγισ) τθσ ςυμφωνίασ 

(ςελ. 60-96) 

 

L 149/30.04.2021 

-Βεβαίωςθ καταγωγισ ι γνϊςθ 

του ειςαγωγζα  

-Διμερισ και διμερισ πλιρθσ 

ςϊρευςθ.  

-Ρροσ το παρόν δεν εφαρμόηεται 

απαγόρευςθ επιςτροφισ δαςμϊν. 

Δυνατότθτα εξζταςθσ μετά από 

δυο ζτθ (άρκρο 53).   

 

Επιςθμαίνεται ότι για εξαγωγζσ 

προϊόντων καταγωγισ ΕΕ, αξίασ > € 

6.000, οι κοινοτικοί εξαγωγείσ κα 

πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων 

Εξαγωγζων REX και να 

χρθςιμοποιοφν τον αρικμό REX  

ςτισ ςχετικζσ δθλϊςεισ καταγωγισ.     

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_1990_374_R_0016_01&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D2468&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:11985I/PRO/02&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0082&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EL
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Αυτόνομα Κακεςτώτα 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 

  κατά τθν Ειςαγωγι 

-ώρευςθ 

φςτθμα Γενικευμζνων Προτιμιςεων 

(.Γ.Π.). 

Καν 978/2012 του Ευρωπαϊκοφ  

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

τθσ 25.10.2012 

L 303/25-10-2012 και τροποποιιςεισ  

αυτοφ. 

Επειδι το παράρτθμα των 

Δικαιοφχων χωρϊν τροποποιείται  

ςυχνά, μπορείτε να ςυμβουλεφεςτε 

τθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ε. 

Μονομεροφσ παροχισ. 

Από 01-01-2017 ζχει τεκεί  

ςε λειτουργία το φςτθμα  

Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων - REX 

ΚΑΝ (ΕΕ) αρικ. 2015/2446,  

L 343/ 29.12.2015 : άρκρα 37-58. 

Ραραρτιματα 22-03,22-04,22-05 και  

ΚΑΝ (ΕΕ) αρικ. 2015/2447, 

 L 343/ 29.12.2015 : άρκρα 70-112. 

Ραραρτιματα 22-06,22-07,22-08, 

22-09,22-19,22-20. 

-Βεβαίωςθ  Καταγωγισ  

 (προβλζπεται ςτο Σφςτθμα REX) 

-Διμερισ Σϊρευςθ, 

 Σϊρευςθ με τθ Νορβθγία,  

 τθν Ελβετία ι τθν Τουρκία, 

 Ρεριφερειακι Σϊρευςθ. 

 

Δικαιοφχοι χϊρεσ ι εδάφθ 

προτιμθςιακϊν μζτρων που 

κεςπίςτθκαν μονομερϊσ από τθν 

Κοινότθτα για τα Δυτικά Βαλκάνια 

(Αλβανία, Σερβία, Κόςοβο, Βόρεια 

Μακεδονία., Βοςνία- Ερηεγοβίνθ, 

Μαυροβοφνιο). 

Καν. (ΕΚ) αρικ. 1215/2009 του 

Συμβουλίου τθσ 30.11.2009,  

L 328/15-12-2009. 

Τροποποίθςθ με τον  

Καν. (ΕΕ) αρικ.  2423/2015, 

L 341/24-12-2015. Τροποποίθςθ με 

τον Καν. (ΕΕ) αρικ. 2172/2020, 

L432/21-12-2020  

ΚΑΝ (ΕΕ) αρικ. 2015/2446,  

L 343/ 29.12.2015 : άρκρα 59-70. 

Ραράρτθμα 22-11 και 

ΚΑΝ (ΕΕ) αρικ. 2015/2447,  

L 343/ 29.12.2015 : άρκρα 113-126. 

Ραραρτιματα 22-10,22-13. 

-EUR.1  ι  Διλωςθ Τιμολογίου 

 για ειςαγωγζσ αξίασ ζωσ 

 6.000 Ευρϊ. 

-Διμερισ Σϊρευςθ. 

Για τθν Αλβανία, τθ Σερβία,  

τθν Βόρεια Μακεδονία ,τθ 

Βοςνία – Ερηεγοβίνθ, το 

Μαυροβοφνιο και το Κόςοβο, 

ιςχφουν επίςθσ και Διμερείσ  

Συμφωνίεσ μεταξφ ΕΕ και των  

χωρϊν αυτϊν (αντίςτοιχο τμιμα  

του Ρίνακα για τα Δυτικά  

Βαλκάνια) 

Καν (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , 
για τα προϊόντα καταγωγισ  
οριςμζνων χωρϊν μελϊν τθσ ομάδασ 
των κρατϊν τθσ Αφρικισ, τθσ 
Καραϊβικισ  και του Ειρθνικοφ (ΑΚΕ),  
L 185/08-07-2016,  
Μονομεροφσ  Ραροχισ. 

Ραράρτθμα ΙΙ του Καν (ΕΕ) 2016/1076  

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  

και του Συμβουλίου, L185/08-07-2016 

-EUR 1   ι  Διλωςθ Τιμολογίου  

-Διμερισ,  Διαγϊνια και Ρλιρθσ  

 Σϊρευςθ με ΕΕ και ΥΧΕ  

-Δυνατότθτα ςϊρευςθσ με Νότια  

Αφρικι (δεν ζχει τεκεί προσ  

το παρόν ςε εφαρμογι)  

- Δυνατότθτα ςϊρευςθσ με 

γειτονικά αναπτυςςόμενεσ 

χϊρεσ (κατόπιν αιτιματοσ των  

κρατϊν ΑΚΕ) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20150101&from=EN
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20160501&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1215&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2423&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2172&qid=1611837175366&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:432:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20160501&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&rid=1
https://portal.ggps.gsis/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.LegalDocuments&UID=10554037&MemberName=Attachment&language=GR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.185.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2016:185:TOC
https://portal.ggps.gsis/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.LegalDocuments&UID=10554037&MemberName=Attachment&language=GR
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Αυτόνομα Κακεςτώτα 

 

Πρωτόκολλο Καταγωγισ 

 

-Αποδεικτικά Καταγωγισ 

  κατά τθν Ειςαγωγι 

-ώρευςθ 

Απόφαςθ 2013/755/EE του 

Συμβουλίου τθσ Ε.Ε. για τθ ςφνδεςθ 

των Τπερπόντιων Χωρών και  

Εδαφών με τθν Ε.Ε. 

 

L 344/19.12.2013. 

 

Μονομεροφσ παροχισ. 

θμείωςθ  
Από τισ ΥΧΕ οι Νζα Καλθδονία, 

Γαλλικι Ρολυνθςία και Σαν Ριζρ και 

Μικελόν παρζχουν προτιμθςιακι 

δαςμολογικι μεταχείριςθ ςε 

προϊόντα καταγωγισ ΕΕ και επομζνωσ 

κατά τθν εξαγωγι από τθν ΕΕ προσ 

αυτζσ είναι δυνατόν να ςυντάςςονται 

βεβαιϊςεισ καταγωγισ από 

κοινοτικοφσ εξαγωγείσ (για αξία > € 

10.000 οι εξαγωγείσ κα πρζπει να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο REX). 

Απόφαςθ (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου 

τθσ  19.12.2019  για τροποποίθςθ  τθσ  

Απόφαςθ 2013/755/EE  ωσ προσ το  

Ραράρτθμα VI  

 

L 45/18.02.2020 

Βεβαίωςθ καταγωγισ.  

Πταν θ αξία των καταγόμενων 

προϊόντων τθσ αποςτολισ 

υπερβαίνει τισ € 10.000, ο  

εξαγωγζασ κα πρζπει να είναι  

εγγεγραμμζνοσ ςτο REX.   

Σϊρευςθ με τθν Ζνωςθ ι  

Σϊρευςθ με τισ χϊρεσ ΣΟΕΣ ι  

Σϊρευςθ με τισ χϊρεσ του  

Συςτιματοσ Γενικευμζνων  

Ρροτιμιςεων ι  Διευρυμζνθ  

Σϊρευςθ. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0755&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0755&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2196R(01)&from=EL

