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Εισαγωγή 
 

 

 

Μέσω του 1ου παραδοτέου αναδείχθηκαν τα δέκα (10) πιο δυναμικά τοπικά προϊόντα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχουν εξαγωγικές προοπτικές, ήτοι:  

1. Επιτραπέζια ελιά & Ελαιόλαδο,  

2. Κρασί,  

3. Μέλι,  

4. Κελυφωτό Φιστίκι & ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα),  

5. Σύκα,  

6. Κηπευτικά (Καρότο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Σαλάτες, κτλ.),  

7. Βαμβάκι,  

8. Όσπρια,  

9.Αρωματικά Φυτά,  

10. Γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Εν συνεχεία στο 2ο  παραδοτέο  αποτυπώθηκαν οι αγορές (χώρες) στόχοι για τα εν λόγω προϊόντα, 

ούτως ώστε να εστιαστεί η προσπάθεια ανάπτυξης, διατήρησης ή επέκτασης της εξαγωγικής 

δραστηριότητας των παραγωγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Η παρούσα μελέτη, η οποία αποτελεί και το 3ο παραδοτέο, περιλαμβάνει τα δίκτυα διανομής και τους 

κυριότερους εισαγωγείς/διανομείς των 10 πιο δυναμικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, στις δυναμικότερες αγορές του εξωτερικού. Επιπροσθέτως, καταγράφονται οι δασμοί και οι 

τυχόν ποσοστώσεις που δύναται να υπάρχουν, αλλά και οι ιδιαίτερες νομικές ή μη απαιτήσεις των 

χωρών που έχουν επιλεγεί. 

Στόχος των ανωτέρω είναι η όσο το δυνατόν πληρέσετερη και εγγυρότερη πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων και η σφαιρική ενημέρωση των εξαγωγέων της Στερεάς Ελλάδας για αυτές τις 

απαιτήσεις αυτές. 
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1 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

1.1 Εισαγωγικές Επισημάνσεις 

1.1.1 Διεθνείς Συμφωνίες 

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μέλος των ακόλουθων Συνθηκών και έχουν υπογράψει τις 

παρακάτω συμφωνίες: 

 Arab League (AL), Αραβικός Σύνδεσμος 

 Gulf Cooperation Council (GCC), Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου 

 International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System 

(HS Convention), Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων 

 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as 

amended) (Revised Kyoto Convention), Διεθνής Σύμβαση για την Απλούστευση και την 

Εναρμόνιση των Τελωνειακών Διαδικασιών (όπως τροποποιήθηκε) 

 Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) 

 Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών 

Χωρών 

 World Customs Organization (WCO), Παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων 

 World Trade Organization (WTO), Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

 Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets 

(TIR Convention), Τελωνειακή σύμβαση για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων δια δελτίων TIR. 

 Customs Convention on the Temporary Admission of Goods (A.T.A. Convention), Τελωνειακή 

σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων 

 

1.1.2 Συμφωνία για προνομιακή μεταχείριση 

Η συμφωνία για την ίδρυση της τελωνειακής ένωσης του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), 

η οποία αποτελείται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ 

και τη Σαουδική Αραβία, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2003. Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους 

στο ΣΣΚ, τα Η.Α.Ε. συμμετέχουν στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών του ΣΣΚ (ΣΣΣΚ). Η συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 

(ΕΖΕΣ), δηλαδή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, με το ΣΣΚ τέθηκε σε 

ισχύ στα μέσα του 2014 για τις χώρες της ΕΖΕΣ και στα μέσα του 2015 για τα μέλη του GCC. 

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι επίσης μέλος της Αραβικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών 

(GAFTA), η οποία αναφέρεται ως Μεγάλη Αραβική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών ή Παν-Αραβική 

Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, (PAFTA), η οποία περιλαμβάνει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ιράκ, την 

Ιορδανία, το Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, τα παλαιστινιακά εδάφη, το Σουδάν, τη Συρία, την Τυνησία 

και την Υεμένη, εκτός από τα έξι κράτη μέλη του ΣΣΚ. 
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1. Διάγραμμα ροής- διαδικασίες ελέγχου εισαγόμενων διατροφικών προϊόντων εντός των μελών του ΣΣΚ 

1.1.3 Είδη διατροφής 

Πριν από την εισαγωγή οποιουδήποτε τροφίμου στα Η.Α.Ε., ο εμπορικός συμμετέχων πρέπει να λάβει 

έγκριση επισήμανσης από την αρμόδια αρχή / αρχές του Εμιράτου που αποτελεί τον προορισμό, 

π.χ. το Τμήμα Ελέγχου Τροφίμων του Ντουμπάι. Αυτή η αξιολόγηση της ετικέτας καθώς και η 

υποχρεωτική καταχώριση των τροφίμων διεξάγονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

επανεξαγωγής τροφίμων (FIRS) από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την Εγγραφή Εισαγωγέων 

Τροφίμων. Ένα σύστημα δειγματοληψίας τροφίμων που βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου για κάθε 

είδος τροφίμου ενσωματώνεται στο FIRS, γεγονός που διευκολύνει τη λήψη αποτελεσμάτων 

εργαστηριακών δοκιμών. Στο Αμπού Ντάμπι, υπεύθυνος είναι η Αρχή Ελέγχου Τροφίμων του Αμπού 

Ντάμπι (ADFCA). Όλα τα τρόφιμα που πρόκειται να εισαχθούν στα Η.Α.Ε. πρέπει να συνοδεύονται 

από τα κατάλληλα υγειονομικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή / αρχές της 

χώρας εξαγωγής προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα των  τροφίμων και 

να πιστοποιηθεί ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Σε περίπτωση που η 

αποστολή απαιτεί δειγματοληψία και ανάλυση από το Κεντρικό Εργαστήριο του Ντουμπάι (DCL), την 

ADFCA ή άλλο αρμόδιο όργανο στο αντίστοιχο Εμιράτο, τα προϊόντα παραμένουν «δεσμευμένα» 

μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Για να αποκτηθεί το Πιστοποιητικό 

Αποδέσμευσης Τροφίμων που εκδίδεται από τις αρχές των Η.Α.Ε., μπορεί να απαιτείται η προσκόμιση 

των πιστοποιητικών που έχουν καταχωριστεί ως έγγραφα που θα επισυναφθούν στο εισηγμένο 

έγγραφο. 

Για τρόφιμα που δεν έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.χ. λαχανικά, φρούτα και καθορισμένα 

ζωικά προϊόντα, οι απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω στις αντίστοιχες ενότητες για τα ζωικά 

και φυτικά προϊόντα εφαρμόζονται συνήθως επιπροσθέτως της προσκόμισης των εγγράφων που 

αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο. 
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Τα ακόλουθα πρόσθετα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα που πρόκειται να 

εισαχθούν στα Η.Α.Ε.: quinoline yellow (E104), fast yellow A B (E105), yellow 2G (also referred to as 

food yellow 5, E107), amaranth (FD and C red 2, E123), ponceau 4R (red 2, E124), patent blue V 

(C.I. 42051, E131), green S (acid brilliant green, lissamine green, E142), potassium bromate (E924), 

cyclamate (E952), ethanol (alcohol, E1510). 

Το πιστοποιητικό Halal είναι απαραίτητο για το κρέας ή τα προϊόντα κρέατος και μπορεί επίσης να 

απαιτείται για άλλα τρόφιμα ή προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα, όπως τα 

καλλυντικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Μια αντίστοιχη πιστοποίηση μπορεί επίσης να παρέχεται 

με τη μορφή σφραγίδας στην επισήμανση. Υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με τη διάρκεια 

αποθήκευσης ορισμένων τροφίμων. Η εναπομένουσα διάρκεια ζωής των προϊόντων αυτών πρέπει 

να είναι τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής διάρκειας ζωής κατά τη στιγμή της εισαγωγής. 

Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα (GRASF) του ΣΣΚ έχει συσταθεί για τη 

διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των υλικών που προορίζονται 

να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. Τα δεδομένα υποβάλλονται μέσω ενός κεντρικού σημείου του 

ηλεκτρονικού δικτυακού τόπου του συστήματος GRASF, http://grasf.sfda.gov.sa και έτσι επιτρέπεται η 

άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων πληροφοριών στα άλλα μέλη του δικτύου. 

Στα Η.Α.Ε., οι αρμοδιότητες ανήκουν στην αρμόδια αρχή ελέγχου των τροφίμων του κάθε Εμιράτου. 

Στο Ντουμπάι αρμόδια αρχή είναι η Κοινότητα του Ντουμπάι, Τμήμα Ελέγχου των Τροφίμων, P.O. Box 

67, AE-Dubai, phone numbers: +971 4 800900, 2215555, fax number: +971 4 2246666. Στο Άμπου 

Ντάμπι η αρμόδια αρχή είναι η Αρχή Ελέγχου των Τροφίμων του Άμπου Ντάμπι (ADFCA), Mohamed 

bin Zayed City, opposite Mezyed Mall, P.O. Box 52150, AE-Abu Dhabi, phone number: +971 2 

8181111, fax number: +971 25887777. 

1.1.4 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα και γενική δυνατότητα 

εισαγωγής των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτά. 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να εφαρμόζονται στο 

έδαφος μιας χώρας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού, της πανίδας και της 

χλωρίδας, από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα 

 παράσιτα φυτών (π.χ. έντομα, βακτηρίδια, ιοί) 

 τοξίνες ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες, σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές 

 πρόσθετα 

 ρύπους (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα παρασιτοκτόνων ή κτηνιατρικών φαρμάκων, ξένες 

ύλες). 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να συμπεριληφθούν στους 

σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, απαιτήσεις και διαδικασίες μιας χώρας ή μιας 

οικονομικής κοινότητας. Η συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία αναφέρεται επίσης ως συμφωνία SPS, 

καθορίζει τους κανόνες που υποχρεούνται να ακολουθούν τα κράτη μέλη του ΠΟΕ, όταν 

εφαρμόζουν μέτρα SPS που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των 

ζώων και την υγεία των φυτών. Η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα SPS που ενδέχεται 

να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, το διεθνές εμπόριο. Κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να λάβει 

τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων προστασίας. Σύμφωνα με τους 

κανόνες του ΠΟΕ, οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα, αλλά οι 

κανονισμοί τους πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και διεθνή πρότυπα, δηλαδή τα 

επιβαλλόμενα μέτρα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και κατανοητά. Τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να 

κοινοποιούν εκ των προτέρων το περιεχόμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού υγιεινής ή 
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φυτοϋγειονομικής προστασίας. Οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των 

μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές 

Γραφείο Επιζωοτιών για την υγεία των ζώων), τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών 

(IPPC), την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων (κοινή επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας 

(FAO) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ασφάλεια των τροφίμων). Επιπλέον, η 

συμφωνία ‘’SPS’’ παρέχει τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και για τα προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των 

ζώων και των φυτών. 

Οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών για την 

υγεία των ζώων), τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC), την Επιτροπή Κώδικα 

Τροφίμων κοινή επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ασφάλεια των τροφίμων). Επιπλέον, η συμφωνία SPS παρέχει 

τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και τα 

προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών. 

Τα μέτρα SPS πρέπει να είναι ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο και πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου στα 

εθνικά και στα εισαγόμενα αγαθά. Τα μέτρα αυτά μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως η 

απαίτηση να προέλθουν τα προϊόντα από περιοχές απαλλαγμένες από ασθένειες, ειδικός χειρισμός 

ή επεξεργασία προϊόντων, απαίτηση επιθεώρησης προϊόντων, κανονισμοί καραντίνας, καθορισμός 

επιτρεπόμενων μέγιστων επιπέδων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ή έγκριση για χρήση μόνο 

ορισμένων πρόσθετων στα τρόφιμα. 

Για τα εμπορεύματα που ενδεχομένως φέρουν κινδύνους SPS, εφαρμόζονται γενικά μέτρα εκτίμησης 

κινδύνου για να εξακριβωθεί εάν το αγαθό είναι εισαγόμενο ή όχι. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ζωικά ή 

φυτικά είδη ή τα προϊόντα που δεν έχουν προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ δύο χωρών. Κατά την καθιέρωση των υγειονομικών προτύπων που πρέπει να πληρούνται για 

ένα συγκεκριμένο αγαθό, καθορίζονται συνήθως οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το συγκεκριμένο 

αντικείμενο θα είναι δυνατόν να εισαχθεί, π.χ. μετά από την υποχρεωτική επεξεργασία υποκαπνισμού 

καθορισμένων φυτικών προϊόντων ή τον εμβολιασμό συγκεκριμένων ζωικών ειδών έναντι των 

χαρακτηριστικών ασθενειών τους. Οι όροι αυτοί αντικατοπτρίζονται στο αντίστοιχο Υγειονομικό 

Πιστοποιητικό. 

1.1.5 Ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Η εισαγωγή ζώων και ορισμένων ζωικών προϊόντων απαιτεί αντίστοιχη άδεια για τα εν λόγω 

εμπορεύματα από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE) προκειμένου να 

εκτελωνιστεί η αποστολή. Οι επιχειρηματικοί φορείς που προτίθενται να εισαγάγουν τα εν λόγω 

προϊόντα πρέπει να λάβουν εκ των προτέρων αντίστοιχη άδεια. Οι αποστολές ζώντων ζώων ή 

ζωικών προϊόντων υπόκεινται σε κτηνιατρική επιθεώρηση στο τελωνείο εισόδου και πρέπει να 

συνοδεύονται από κατάλληλο κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Εάν δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό 

πιστοποιητικό, υπάρχουν περαιτέρω πιστοποιητικά σχετικά με ορισμένες ασθένειες των ζώων (όπως 

η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, ο ιός της γρίπης των πτηνών / H5N1) ή σχετικά με τα 

επιτρεπτά επίπεδα πιθανών επιμολυντών, π.χ. διοξίνη ή ακτινοβολία.  

Η αρμόδια αρχή για τους κτηνιατρικούς ελέγχους των ζώντων ζώων και των ζωικών προϊόντων στα 

Η.Α.Ε. είναι προσβάσιμη στο Ντουμπάι ή στο Αμπού Dhabi ως εξής: 

 Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE), Dubai Main Office, Customer 

Service Section, P.O. Box 1509, Deira, Abu Hail Street, AE-Dubai, phone numbers: +971 4 

2148424, 8003050, fax number: +971 4 2655822 
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 Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE), Abu Dhabi Main Office, Old 

Airport Road, Behind Carrefour, P.O. Box 213, AE-Abu Dhabi, phone number: +971 2 4444747, 

fax number: +971 2 4490444. 

Το MOCCAE συνεργάζεται στενά με την Αρχή για την Τυποποίηση και Μετρολογία των Εμιράτων 

(ESMA) και τους περιφερειακούς δήμους/ κοινότητες σε κάθε Εμιράτο. Το Υπουργείο (MOCCAE) 

πρέπει να ενημερώνεται για την ημερομηνία και ώρα άφιξης της αποστολής στη χώρα, την εταιρεία 

μεταφοράς και έναν σχετικό αριθμό αναφοράς της αποστολής, το πολύ μία εβδομάδα πριν. Μετά 

την επιτυχή επιθεώρηση της αποστολής εκδίδεται Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης για τα εμπορεύματα 

υπό κτηνιατρικό έλεγχο. Οι διαδικασίες αποδέσμευσης των τελωνείων για ζώα και αγαθά ζωικής 

προέλευσης μπορούν να διεξάγονται στα ακόλουθα σημεία συνοριακού ελέγχου: 

 Abu Dhabi: Abu Dhabi International Airport, Al Ghowayfat 

 Al Ain: Khatm Al Shakla 

 Dubai: Dubai International Airport, Jabal 'Ali Seaport, Hamriyah Seaport, Al Marasy Seaport, Al 

Owayer (also written Awir occaisonally) Quarantine, Nad Al Shiba office, Hatta border centre 

 Sharjah: Sharjah International Airport, Khaled Seaport, Hamriyah Seaport 

 Ajman: Ajman Seaport 

 Umm Al Quwain: Umm Al Quwain Seaport 

 Ra's Al Khaymah: Ra's Al Khaymah Airport, Ra's Al Darah, Saqr Seaport 

 Fujayrah: Al Fujayrah Seaport, Fujayrah Airport, Khatm Al Malaha, Khor Fakkan Seaport. 

1.1.6 Φυτά και φυτικά προϊόντα 

Η εισαγωγή αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων προς σπορά, των φυτών 

και των φυτικών προϊόντων, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των μηχανημάτων και του 

εξοπλισμού που προορίζονται για τη γεωργία και την κηπουρική απαιτεί Άδεια Αγροτικής 

Δραστηριότητας. Για τους σπόρους, τα φυτάρια, τα φυτά και τα κομμένα άνθη, ο κάτοχος άδειας 

πρέπει στη συνέχεια να λάβει αντίστοιχη Άδεια Εισαγωγής Αγροτικών Προϊόντων από το Υπουργείο 

Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE) προκειμένου να εκτελωνίσει την αποστολή. Τα 

εμπορεύματα που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο επιθεωρούνται στο τελωνείο εισόδου και 

συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό. Η εφαρμοστέα νομική βάση για την προστασία 

των φυτών είναι ο νόμος περί φυτικής καραντίνας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), 

όπως μεταφέρθηκε στα Η.Α.Ε. δυνάμει του διατάγματος αριθ. 248 του 2003. Η αρχή που είναι 

υπεύθυνη για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο στα Η.Α.Ε. είναι προσεγγίσιμη από το Ντουμπάι ή το 

Αμπού Ντάμπι ως εξής: 

 Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE), Κεντρικό Γραφείο του Ντουμπάι, 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, P.Ο. Box 1509, Deira, Abu Hail Street, AE-Ντουμπάι, αριθμοί 

τηλεφώνου: +971 4 2148424, 8003050, fax: +971 4 2655822 

 Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE), Κεντρικό Γραφείο του Αμπού 

Ντάμπι, Old Airport Road, Behind Carrefour, P.O. Box 213, AE-Abu Dhabi, αριθμός τηλεφώνου: 

+971 2 4444747, αριθμός φαξ: +971 2 4490444. 

Το MOCCAE συνεργάζεται στενά με την Αρχή για την Τυποποίηση και τη Μετρολογία των Εμιράτων 

(ESMA) και τους περιφερειακούς δήμους/ κοινότητες σε κάθε Εμιράτο. Οι διαδικασίες αποδέσμευσης 

των τελωνείων για φυτά και φυτικά προϊόντα μπορούν να διεξάγονται στα ακόλουθα σημεία 

συνοριακού ελέγχου: 

  Abu Dhabi: Abu Dhabi: Abu Dhabi International Airport, Zayed Seaport, Al Ghowayfat 

 Al Ain: Khatm Al Shakla, Mazeed, Al Ain Airport 



10 

 

 Dubai: Dubai International Airport, Dubai Flowers Village, Jabal 'Ali Seaport, Hamriyah 

Seaport, Al Marasy Seaport, Al Owayer (also written Awir occasionally) Quarantine, Al Owayer 

(also written Awir occasionally) vegetable market, Hatta border centre 

 Sharjah: Sharjah International Airport, Khaled Seaport, Hamriyah Seaport 

 Ajman: Ajman Seaport 

 Umm Al Quwain: Umm Al Quwain Seaport 

 Ra's Al Khaymah: Ra's Al Khaymah Airport, Ra's Al Darah, Saqr Seaport 

 Fujayrah: Al Fujayrah Seaport, Khatm Al Malaha, Khor Fakkan Seaport 

1.1.7 Τυποποίηση 

Τα πρότυπα και τα μέτρα συμμόρφωσης διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο όσον 

αφορά τις εισαγωγές στα Η.Α.Ε. Ορισμένα εμπορεύματα πρέπει να συμμορφώνονται με τα 

εφαρμοστέα πρότυπα του ΣΣΚ, τα ομοσπονδιακά πρότυπα ή με τις απαιτήσεις του Εμιράτου, όπως 

ορίζεται από τους διάφορους αρμόδιους φορείς. Ο Οργανισμός Τυποποίησης του ΣΣΚ (GSO) 

συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές τυποποίησης του ΣΣΚ. Οι ομάδες εργασίας της GSO 

αναπτύσσουν κανόνες και πρότυπα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΣΣΚ, όπως στον τομέα της 

Πιστοποίησης halal, τα οποία επιβάλλονται σε όλα τα μέλη του ΣΣΚ.  

1.1.8 Γενικές απαιτήσεις συσκευασίας 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι συσκευασίες αποθηκεύονται συχνά στην ύπαιθρο και 

πρέπει συνεπώς να είναι ανθεκτικές στο νερό. Επιπλέον, ενδέχεται να υποστούν βίαιους χειρισμούς. 

Οι οδηγίες για το σωστό χειρισμό της συσκευασίας πρέπει να είναι στα αραβικά. 

1.1.9 Απαιτήσεις επισήμανσης για τα τρόφιμα 

Για ορισμένα προϊόντα, π.χ. τρόφιμα, απαιτείται σήμανση στα αραβικά. Δίγλωσσες ετικέτες τόσο στα 

αραβικά όσο και στα αγγλικά γίνονται αποδεκτές. Επιτρέπονται επίσης εγκεκριμένα αυτοκόλλητα που 

μεταφράζουν τις ετικέτες τροφίμων στα αραβικά, με εξαίρεση τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, 

οι οποίες πρέπει να αναγράφονται απευθείας στην αρχική ετικέτα ή συσκευασία. Η επισήμανση των 

τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. εμπορικό σήμα και όνομα του προϊόντος του 

τροφίμου, συμπεριλαμβανομένης συνοπτικής 

περιγραφής του τροφίμου 

2. συστατικά σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με το βάρος ή 

τον όγκο τους 

3. καθαρό βάρος (μετρικές μονάδες και βάρος που έχει 

αποστραγγιστεί, αν υπάρχει) ή όγκος 

4. όνομα ή τον αριθμό E όλων των πρόσθετων που 

περιλαμβάνονται, εάν υπάρχουν 

5. συνθήκες αποθήκευσης, κατά περίπτωση 

6. οδηγίες χρήσεως ή / και μέθοδο παρασκευής για την 

κατανάλωση, κατά περίπτωση 

7. χώρα προέλευσης 

8. όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου, π.χ. τον 

κατασκευαστή, τον συσκευαστή, τον διανομέα ή τον 

εισαγωγέα 

9. ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης που 

πρέπει να τυπωθούν ή να σφραγιστούν απευθείας 

στις αρχικές ετικέτες από τον παραγωγό με τη 

μορφή ημέρα-μήνας-έτος για προϊόντα με συνολική 

διάρκεια ζωής (ελάχιστη διάρκεια ζωής) μικρότερη 

των τριών μηνών και μήνας-έτος για άλλα προϊόντα 

10. κατάλογος συστατικών που μπορεί να προκαλέσει 

υπερευαισθησία 

11. γραπτή δήλωση που υποδεικνύει μια επεξεργασία 

ακτινοβολίας σε άμεση γειτνίαση με το όνομα της 

τροφής, εάν υπάρχει 

12. διατροφικές πληροφορίες  

13. γραμμωτός κώδικας του προϊόντος 

14. αριθμός παρτίδας 

 

Το πρότυπο GSO 2233/2012 σχετικά με τις απαιτήσεις διατροφικής σήμανσης έχει εφαρμοστεί σε όλα 

τα κράτη μέλη του ΣΣΚ. Εντούτοις, οι ακόλουθες εννέα κατηγορίες προϊόντων διατροφής 

απαλλάσσονται από τις εν λόγω απαιτήσεις: 
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 τρόφιμα που περιέχουν αμελητέες ποσότητες θερμίδων, πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπαρών, 

κορεσμένων λιπαρών, αλατιού ή νατρίου, πολύ χαμηλό επίπεδο συνολικής ζάχαρης, καθώς 

και προϊόντα με σχεδόν μηδενικές ποσότητες, όπως μπαχαρικά και καρυκεύματα 

 νωπά φρούτα και λαχανικά 

 νωπά και διατηρημένα με απλή ψύξη ψάρια, ζώα και κρέας πουλερικών 

 προϊόντα που πωλούνται απευθείας στους πελάτες σε χώρους παραγωγής όπως η σαλάτα, 

τα προϊόντα αρτοποιίας και τα γλυκά 

 τα τρόφιμα που παράγονται από ένα στοιχείο τροφίμων όπως το ρύζι, το τσάι, ο καφές και η 

ζάχαρη 

 εμφιαλωμένο και μεταλλικό νερό 

 συσκευασμένα προϊόντα διατροφής με μέγεθος δοχείου μικρότερο από 10 εκατοστά 

 πρόσθετα τροφίμων 

 τρόφιμα που απαιτούν περαιτέρω συσκευασία ή μεταποίηση και δεν πωλούνται απευθείας 

στους καταναλωτές. 

 εμπορεύματα που περιέχουν χοιρινό κρέας ή προϊόντα χοιρινού κρέατος πρέπει να έχουν σαφή 

δήλωση στην ετικέτα, δεν αρκεί απλή αναφορά στον κατάλογο των συστατικών. 

Για μεγάλο αριθμό τροφίμων, π.χ. το κρέας, το γάλα και τα προϊόντα τους, τα μεταποιημένα 

οπωροκηπευτικά, τα όρια λήξης και οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης καθορίζονται από τον 

νόμο. Για παράδειγμα, η ημερομηνία λήξης του διατηρημένου με απλή ψύξη βουτύρου, το οποίο 

πρέπει να συσκευάζεται σε κατάλληλα δοχεία, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την 

ημερομηνία παραγωγής του, ενώ τα κατεψυγμένα άπαχα ψάρια που συσκευάζονται σε δοχεία από 

πλαστικό ή χάρτινο κουτί μπορούν να παρουσιάζουν ημερομηνία λήξης έως και δώδεκα μήνες μετά 

την ημερομηνία παρασκευής. Ο πλήρης κατάλογος όλων των προϊόντων και οι επιτρεπόμενες 

προθεσμίες λήξης τους μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Ελέγχου Τροφίμων της Κοινότητας του 

Ντουμπάι. 

1.1.10 Ετικέτα της χώρας προέλευσης 

Η επισήμανση της χώρας καταγωγής απαιτείται για όλα τα είδη εμπορευμάτων που εισάγονται στα 

Η.Α.Ε. Οι κανόνες επισήμανσης και σήμανσης των εισαγόμενων εμπορευμάτων στην περιοχή του 

ΣΣΚ προβλέπουν ότι τα εμπορεύματα που εισέρχονται στα κράτη μέλη του ΣΣΚ πρέπει να φέρουν 

σταθερή και αμετάβλητη ένδειξη της χώρας καταγωγής στο προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει, π.χ. με 

χάραξη, ραφή, εκτύπωση ή συμπίεση, ανάλογα με τη φύση των προϊόντων. Μόνο ορισμένα είδη 

εξαιρούνται από τον κανόνα της άμεσης επισήμανσης του προϊόντος και είναι κυρώς αυτά που 

έχουν μικρό μέγεθος ή εξαιτίας της φύσης τους (π.χ. σκόνες, υγρά) ή εάν το προϊόν διατρέχει τον 

κίνδυνο να υποστεί ζημιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επιτρέπεται η επισήμανση στο άμεσο δοχείο ή στη 

συσκευασία. Εάν τα εισαγόμενα εμπορεύματα δεν συμμορφώνονται με τους προαναφερθέντες 

κανονισμούς, ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά. Οι 

μεταβατικές διατάξεις μπορούν, ωστόσο, να εφαρμοστούν για πρώτη φορά λόγω έλλειψης ή 

ανεπαρκούς επισήμανσης καταγωγής. Σε επανειλημμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιβληθούν 

ποινές, όπως η υποχρεωτική επανεξαγωγή και χρηματικές ποινές. Τα πρόστιμα μπορούν επίσης να 

ισχύουν για τους εισαγωγείς αγαθών που φέρουν δύο ή περισσότερες αντιφατικές ενδείξεις 

προέλευσης.  

1.1.11 Κανονισμοί εισαγωγής και απαιτήσεις εγγραφής 

Μόνο οι πολίτες των Η.Α.Ε. και οι εταιρείες που κατέχουν εμπορική άδεια επιτρέπεται να διεξάγουν 

διαδικασίες εισαγωγής. Όλες οι εταιρείες και οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης. Μετά την επιτυχή 
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εγγραφή, εκδίδεται από το Τμήμα εμπορική άδεια σχετική με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του 

εισαγωγέα. Πριν από την εμπορική καταχώριση, μια συγκεκριμένη εμπορική ονομασία πρέπει να 

καταχωρείται και να δεσμεύεται για κάθε οικονομικό φορέα. Επιπλέον, η εγγραφή στο Εμπορικό 

Επιμελητήριο του αντίστοιχου Εμιράτου είναι υποχρεωτική για τα άτομα και τις εταιρείες που 

προτίθενται να διεξάγουν ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

κάτοχοι έγκυρης εμπορικής άδειας καταχωρούνται στη συνέχεια στη Λιμενική και Τελωνειακή Αρχή, η 

οποία παρέχει έναν κωδικό εισαγωγέα / εξαγωγέα ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε 

περαιτέρω συναλλαγή με τις αρχές. Επιπλέον, ο διορισμός αντιπροσώπου εκτελωνισμού είναι 

υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή αγαθών. Οι 

ηλεκτρονικές τελωνειακές διασαφήσεις και διαδικασίες εκτελωνισμού μπορούν να διεξαχθούν μετά 

από μια πρώτη καταχώρηση στο Dubai Trade. Φορολογητέα νομικά και φυσικά πρόσωπα, π.χ. όλες 

οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) πρέπει να υποβάλουν αίτηση 

εγγραφής στο μητρώο υποκείμενων στον φόρο, στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Αρχή (FTA). 

1.1.12 Συμφωνίες με πράκτορες 

Οι ξένες εταιρείες συνήθως πρέπει να συνεργάζονται με πράκτορες, ώστε να πουλήσουν τα 

προϊόντα τους. Οι συμφωνίες με πρακτορεία δεν είναι υποχρεωτικές. Παρόλα αυτά όλες οι 

συμβάσεις με τα πρακτορεία πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Υπουργείο Οικονομίας. Είναι 

σημαντικό ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος να αποδείξει την ικανότητά του να εμπορευτεί τα 

προϊόντα. Στην περίπτωση περιορισμένων συμβάσεων αντιπροσωπείας, ο αντιπρόσωπος έχει 

αξίωση αποζημίωσης. Για απεριόριστες συμβάσεις, η συμφωνία μπορεί να περατωθεί μόνο με τη 

συγκατάθεση και των δύο μερών. Ο νόμος περί εμπορικών εταιρειών (ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 2 

του 2015) ενίσχυσε τη θέση του πράκτορα. Πράκτορες ξένων εταιρειών - φυσικά και νομικά 

πρόσωπα - πρέπει να είναι υπήκοοι των Η.Α.Ε. Στην περίπτωση εταιρειών, όλοι οι εταίροι που 

συμμετέχουν στις εταιρείες πρέπει να είναι υπήκοοι των Η.Α.Ε. 

1.1.13 Επικύρωση εγγράφων 

Συνήθως η συμπληρωματική τεκμηρίωση που προετοιμάζεται από τον εξαγωγέα, νομιμοποιείται από 

την Πρεσβεία ή το προξενικό τμήμα των Η.Α.Ε. στη χώρα εξαγωγής, τα οποία λειτουργούν ως ο 

αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MoFAIC). Πρόσφατα η 

διαδικασία νομιμοποίησης συγκεντρώθηκε και διεξάγεται μετά την αρχική καταχώρησή στο MoFAIC 

στη διεύθυνση: https://www.mofa.gov.ae/EN/Pages/Profile.aspx. Οι πληρωμές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια τα χειρόγραφα έγγραφα αποστέλλονται στην 

προαναφερόμενη Πρεσβεία ή προξενικό τμήμα. Η νομιμοποίηση οριστικοποιείται με μία ετικέτα της 

αντίστοιχης διπλωματικής αποστολής, η οποία υπογράφεται από τον υπεύθυνο της αρχής και 

τοποθετείται στο Εμπορικό Τιμολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες, η επικοινωνία με το αρχηγείο 

του MoFAIC πραγματοποιείται ως εξής: Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MoFAIC), 

Al Bateen, King Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud Street, ΑΕ-Αμπού Ντάμπι, τηλέφωνο: +971 2 2222000, 

fax : +971 2 4931970. 

Πριν από την εν λόγω επικύρωση, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται είτε από το εμπορικό 

επιμελητήριο είτε από συμβολαιογράφο, ανάλογα με τη φύση των συγκεκριμένων εγγράφων. 

Μπορεί επιπλέον να απαιτείται προκαταρκτική νομιμοποίηση από ένα κοινό αραβικό εθνικό τμήμα, 

εάν υπάρχει στη χώρα εξαγωγής. Το επίσημο ονοματεπώνυμο της χώρας στην οποία πρόκειται να 

υποβληθούν τα έγγραφα απαιτείται συνήθως να αναγράφεται στο έγγραφο (π.χ. Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, Ντουμπάι). 

Οι μεταφράσεις, όπου απαιτείται, συνήθως προετοιμάζονται από ορκωτούς μεταφραστές και 

απαιτούν τακτικά μια πρόσθετη πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή, π.χ. το αντίστοιχο δικαστήριο. 

Επιπλέον, τo MoFAIC μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές συνθήκες, π.χ. ότι πρέπει να 

επισυνάπτεται επίσημη επιστολή που περιέχει τα στοιχεία των προς επικύρωση εγγράφων ή ότι τα 
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φωτοαντίγραφα των εγγράφων δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν. Η νομιμοποίηση εμπορικών 

εγγράφων συνήθως δεν απαιτείται για εμπορικά δείγματα χαμηλής αξίας, π.χ. δεν υπερβαίνουν τα 

500 ευρώ ή το ισοδύναμό του.  

1.1.14 Απαιτήσεις για διατυπώσεις εισαγωγής 

Τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά είναι σκόπιμο να 

υποβληθούν στα αγγλικά ή στα αραβικά ή να επισυναφθεί μία κατάλληλη μετάφραση. Γενικά, οι 

αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται στην ίδια γλώσσα που χρησιμοποιείται στα πεδία. Ο όρος 

"Περσικός Κόλπος" δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε έγγραφα αποστολής ή για σκοπούς σήμανσης. 

Η ένδειξη του προορισμού "Αραβικός Κόλπος" είναι αποδεκτή, αλλά είναι προτιμότερο να μην 

χρησιμοποιείται ο όρος "Κόλπος" καθόλου. 

Το εμπορικό τιμολόγιο καθώς και το πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, εφόσον απαιτείται 

πρέπει να περιέχουν δήλωση του εξαγωγέα σχετικά με τον κατασκευαστή και τη χώρα προέλευσης. 

Οι εισαγωγείς μπορούν επιπλέον να ζητήσουν μια ξεχωριστή δήλωση του κατασκευαστή που να 

δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισαχθούν έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία και 

τη χώρα που αναφέρεται στο Εμπορικό Τιμολόγιο. Οι κωδικοί εμπορευμάτων και οι σχετικές 

περιγραφές που περιλαμβάνονται στα εμπορικά έγγραφα, πρέπει πάντα να περιέχουν αναφορά στη 

βάση ονοματολογίας, π.χ. HS 2012 ή HS 2017, όχι μόνο ενόψει των περιοδικών τροποποιήσεων του 

HS. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι κωδικοί αγαθών υπερβαίνουν το εξαψήφιο επίπεδο του HS 

και αναφέρονται στη δασμολογική ονοματολογία της χώρας προορισμού, αυτοί οι κωδικοί πρέπει 

να προσαρμόζονται από τον εισαγωγέα. Οι εξαγωγείς πρέπει να λάβουν υπόψη ότι εκτός από την 

επισήμως αιτούμενη τεκμηρίωση, από συμβατικές συμφωνίες με τον εισαγωγέα, ενδέχεται να 

προκύψουν επιπλέον ανάγκες. Εάν μια σύμβαση πώλησης ή μια πιστωτική επιστολή (L / C) ορίζει ότι 

τα συγκεκριμένα έγγραφα πρέπει να παρέχονται από τον εξαγωγέα, η παροχή τους αποτελεί 

υποχρέωση, ανεξάρτητα από τις επίσημες απαιτήσεις. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές 

μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματική τεκμηρίωση, εάν θεωρούν ότι οι πληροφορίες που 

περιέχονται στα συνηθισμένα έγγραφα είναι ανεπαρκείς ή αμφίβολες. Εκτός από τις ανάγκες των 

αρχών, των εισαγωγέων ή των μεταφορέων, οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των εισαγωγών 

επηρεάζονται επίσης από την εμπορική πρακτική. 

1.1.15 Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών 

Εντός των Ζωνών Ελεύθερων Συναλλαγών (FTZs), επιτρέπεται 100% ξένη ιδιοκτησία, η κυριότητα του 

φορτίου μπορεί να μεταβιβαστεί μεταξύ των κατόχων άδειας ελεύθερης ζώνης, το κεφάλαιο μπορεί 

να επαναπατριστεί πλήρως και οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και η αποθήκευση των αγαθών είναι χωρίς 

δασμούς και αφορολόγητες για την περίοδο της άδειας. Επιπλέον, παρέχονται φορολογικά κίνητρα 

για τους καταχωρημένους οικονομικούς φορείς και τους υπαλλήλους τους, π.χ. φορολογικές 

ελαφρύνσεις ή απαλλαγές. Ανάλογα με τη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, ο Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ) μπορεί να οφείλεται σε αγαθά και υπηρεσίες. Προκειμένου να είναι επιλέξιμος κανείς και 

να τύχει απαλλαγής από τον ΦΠΑ, η FTZ πρέπει να έχει λάβει την ιδιότητα της αποκαλούμενης 

καθορισμένης ζώνης, η οποία δίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την παραλαβή της αίτησης 

από την αντίστοιχη διεύθυνση της FTZ. 

Για κάθε FTZ, οι κανονισμοί για τη συγκεκριμένη ζώνη ορίζουν την αρχή διαχείρισης, το πεδίο των 

επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και τις τυπικές απαιτήσεις για την ίδρυση εταιρειών και τις διάφορες 

λειτουργίες. Οι επιχειρηματικές οντότητες που προτίθενται να συμμετάσχουν σε μία FTZ υποχρεούνται 

να εγγραφούν είτε ως υποκατάστημα ξένης εταιρείας, ως εταιρεία ελεύθερης ζώνης (FZC / FZCO) είτε 

ως εγκατάσταση ελεύθερης ζώνης (FZE), ανάλογα με την εισροή κεφαλαίου, τον αριθμό των 

ιδιοκτητών/συνεργατών και τους κανονισμούς της μεμονωμένης FTZ. Οι Off-shore μονάδες είναι 

επιτρεπτές σε ορισμένες FTZ. Εκτός από την εγγραφή, πρέπει να λαμβάνεται μία άδεια FTZ από κάθε 

συμμετέχοντα στις FTZ. Οι κάτοχοι άδειας FTZ μπορούν να εκτελούν τις δραστηριότητες που 
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αναγράφονται στις άδειές τους, οι οποίες χωρίζονται σε εμπορικές, γενικές εμπορικές, βιομηχανικές 

και υπηρεσιακές (π.χ. άδειες συμβουλευτικές ή logistics). Όλες οι συναλλαγές πρέπει να δηλώνονται 

στο τελωνείο. Κατά την άφιξη και την αναχώρηση των εμπορευμάτων, οι τελωνειακοί λογαριασμοί 

εισόδου/εξόδου είναι υποχρεωτικοί. Οι λογαριασμοί εισόδου πρέπει να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στο όνομα του εκάστοτε δικαιοδόχου. Οι λιανικές πωλήσεις δεν επιτρέπονται εντός των 

ελεύθερων ζωνών. Από τις περίπου 45 FTZs στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου οι 20 βρίσκονται 

στο Ντουμπάι. Οι ακόλουθες FTZs θεωρούνται οι πιο σημαντικές: 

 Al-Ajman Free Zone 

 Abu Dhabi Airport Free Zone (ADAFZ) 

 Khalifa Port and Industrial Free Zone (KPIZ) in Abu Dhabi 

 Dubai Airport Free Zone (DAFZ) 

 Al Fujayrah Free Zone 

 Hamriyah Free Zone (Sharjah) 

 Jabal 'Ali Free Zone (JAFZ) in Dubai 

 Ra's Al Khaimah Free Trade Zone (RAKFTZ) 

 Sharjah Airport Free Zone (Saif Free Zone) 

 Umm Al Quwain Free Zone (Ahmed Bin Rasheed Free Zone). 

Έχουν δημιουργηθεί ειδικές ελεύθερες ζώνες για διάφορες ομάδες προϊόντων ή / και υπηρεσίες. Στο 

Ντουμπάι λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικές ελεύθερες ζώνες: 

 Dubai Internet City 

 Dubai Media City 

 Dubai Gold and Diamond Park 

 Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ) 

 Dubai Knowledge Village 

 Dubai International Financial Center (DIFC) 

 Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) 

 Dubai Technopark. 

Εκτός από αυτές τις λειτουργικές ελεύθερες ζώνες, έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα επιχειρηματικά 

πάρκα και περαιτέρω ελεύθερες ζώνες βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού ή κατασκευής τους. Με τον 

νόμο αριθ. 13/2011, το Ντουμπάι εξέδωσε νέους κανονισμούς οι οποίοι επιτρέπουν σε μια εταιρεία 

ελεύθερης ζώνης να διεξάγει καθορισμένες εμπορικές δραστηριότητες εκτός του FTZ, δηλαδή στο 

τελωνειακό έδαφος του ίδιου του Ντουμπάι. Εντούτοις, εκτελεστικές διατάξεις του νόμου δεν 

ερμηνεύουν το ακριβές πεδίο εφαρμογής, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα αυτών των εταιρειών FTZ. 

Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης του Ντουμπάι είναι η υπεύθυνη αρχή και μπορεί να 

προσεγγιστεί ως εξής: P. O. Box 13223, AE-Ντουμπάι, αριθμοί τηλεφώνου: +971 4 2229922, 2020201, 

fax: +971 4 2225577. 

1.1.16 Ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες 

Ένας αριθμός αιτήσεων μπορεί να καταχωρηθεί διαδικτυακά. Η κυβερνητική πύλη των Η.Α.Ε. είναι 

προσβάσιμη από τη διεύθυνση: www.government.ae. Κάποιες υπηρεσίες π.χ. η εγκατάσταση μίας 

εταιρείας ή η αδειοδότηση της, μπορεί να απαιτεί μία εκ των προτέρων εγγραφή στο Υπουργείο 

Οικονομικών: http://services.economy.ae. Η κυβερνητική πύλη μπορεί να διευκολύνει διαδικασίες 

ιδιωτών ή επιχειρήσεων με τη μορφή των αποκαλούμενων eServices. Δεν είναι όλες οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες διαθέσιμες ή υποχρεωτικές σε κάθε Εμιράτο. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική υποβολή 

εγγράφων για εκτελωνισμό (π.χ. φορτωτικά έγγραφα ή διατακτικά παράδοσης) έχει γίνει υποχρεωτική 

http://www.government.ae/
http://services.economy.ae/
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στο Ντουμπάι και μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί και σε άλλα Εμιράτα, ενώ έγγραφα σε έντυπη 

μορφή ενδέχεται να απαιτούνται σε άλλες τοποθεσίες. Επιπλέον, οι ακόλουθοι επίσημοι φορείς 

διατηρούν τα δικά τους ηλεκτρονικά συστήματα: 

 Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE) 

 Οργανισμός τυποποίησης του ΣΣΚ (GSO) 

 Ομοσπονδιακή Αρχή Κανονισμών για τα Πυρηνικά (FANR) 

 Τελωνεία του Ντουμπάι, η υποβολή της δήλωσης τελωνειακής εισαγωγής μέσω του 

συστήματος mirsal-2 και η προηγούμενη καταχώριση για ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες 

στο www.dubaitrade.ae είναι υποχρεωτικές. 

 Κοινότητα του Ντουμπάι 

1.1.17 Όργανα μέτρησης και μετρολογία 

Το ΣΣΚ υιοθέτησε πρόσφατα κοινούς κανονισμούς για τα όργανα μέτρησης και τη μετρολογία. Στα 

πλαίσια του ΣΣΚ χρησιμοποιείται τώρα το Διεθνές Σύστημα Μονάδων με βάση το μετρικό σύστημα, 

σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Βαρών και Μετρήσεων (BIPM). Τα όργανα μέτρησης που πρόκειται 

να εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν στα κράτη μέλη του ΣΣΚ πρέπει να έχουν λάβει έγκριση τύπου. 

Η υπεύθυνη αρχή σε εθνικό επίπεδο είναι η Αρχή Πιστοποίησης και Μετρολογίας των Εμιράτων 

(ESMA), η οποία είναι μέλος του Οργανισμού Πιστοποίησης του ΣΣΚ. 

1.1.18 Τελωνειακή αξία 

Η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, η οποία είναι η 

τιμή που καταβλήθηκε ή πρέπει να καταβληθεί για τα εμπορεύματα κατά την εισαγωγή τους στο 

τελωνειακό έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Συνήθως υπολογίζεται με βάση την τιμή CIF. 

Εάν η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να καθοριστεί με βάση τη συναλλακτική αξία των εισαγόμενων 

εμπορευμάτων, οι ακόλουθες τιμές είναι αυτές που θα εφαρμοστούν διαδοχικά ως βάση για τον 

υπολογισμό της, σύμφωνα με τους κανόνες για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, βάσει της 

συμφωνίας εφαρμογής του άρθρου VII (τελωνειακή αποτίμηση) της ΓΣΔΕ 1994: 

 Η συναλλακτική αξία ίδιων εισαγόμενων αγαθών 

 Η συναλλακτική αξία παρόμοιων εισαγομένων αγαθών 

 Η τιμή έκφρασης 

 Η υπολογιζόμενη τιμή  

 Η αξία που προκύπτει από μια κατάλληλη μέθοδο απόκλισης (fall-back method) 

1.1.19 Νόμισμα και πληρωμές 

Η πιστωτική επιστολή (L / C) είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο για την πραγματοποίηση 

πληρωμών για εισαγωγές. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, είναι ιδιαίτερα 

ενδεδειγμένο να χρησιμοποιούμε μια L / C, ειδικά για νέες επιχειρηματικές επαφές με μέχρι τώρα 

άγνωστους εισαγωγείς. Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, 

εκτός από τις απαγορεύσεις σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση του ισραηλινού νομίσματος. Το 

Dirham των Η.Α.Ε. (AED) είναι συνδεδεμένο με το δολάριο των ΗΠΑ και είναι ελεύθερα μετατρέψιμο. 1 

USD = 3,67 AED (1 AED = 0,27 USD). Εάν οι τιμολογιακές αξίες ενός εμπορικού τιμολογίου είναι σε 

διαφορετικά νομίσματα, οι τελωνειακές αρχές των Η.Α.Ε. αναμένουν ότι το συνολικό ποσό θα 

μετατραπεί σε AED. Το Νομισματικό Συμβούλιο του ΣΣΚ προγραμματίζεται να εξελιχθεί σε κεντρική 

τράπεζα του ΣΣΚ στο μέλλον. Ωστόσο, η καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος (το λεγόμενο "Khaleeji", 

επίσης κοινώς αναφερόμενο ως "Gulfo") έχει αναβληθεί επ 'αόριστον. Προς το παρόν, τα Η.Α.Ε. δεν 

συμμετέχουν στο Νομισματικό Συμβούλιο του ΣΣΚ. 
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1.2 Δασμολόγιο 

1.2.1 Μέλι 

Για το φυσικό μέλι (δασμολογική κλάση: 0409), ορίζεται δασμός 5%. Πρόκειται για δασμό ‘’MFN’’ που 

εφαρμόζεται σε χώρες με το καθεστώς του πλέον ευνοούμενου κράτους. Ένας δασμός MFN είναι ο 

χαμηλότερος δυνατός δασμός που μια χώρα μπορεί να ορίσει για μία άλλη χώρα. 

1.2.2 Ελαιόλαδο 

Για το ελαιόλαδο (παρθένο και τα κλάσματα του, έστω εξευγενισμένο, όχι χημικώς 

μετασχηματισμένο), (κωδικός: 150910), ορίζεται δασμός 5%.  

1.2.3 Επιτραπέζια Ελιά 

Για την επιτραπέζια ελιά (κωδικός: 07099210), ορίζεται δασμός 0%.  

1.2.4 Σπανάκι/ Τετραγόνες 

Για το σπανάκι το φρέσκο (κωδικός: 0709.70), ορίζεται δασμός 0%. Σπανάκι υπό ψύξη (ωμό ή 

μαγειρεμένο στον ατμό ή βρασμένο στο νερό-κωδικός: 0710.30), ορίζεται δασμός 5%. 

1.2.5 Άλλα τυριά  

Για τα τυριά γενικότερα (δασμολογική κλάση: 0406), ορίζεται δασμός 5%. 

1.2.6 Προϊόντα βουτυρόγαλου  

Για τα προϊόντα βουτυρόγαλου (δασμολογική κλάση: 0403), ορίζεται δασμός 5%. 

1.2.7 Γιαούρτι 

Για το γιαούρτι (κωδικός: 0403.10), ορίζεται δασμός 5%. 

1.2.8 Βούτυρο 

Για το βούτυρο (κωδικός: 0405), ορίζεται δασμός 5%. 

1.2.9 Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 5% επί της δασμολογητέας αξίας 

(http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi). 

1.3 Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για την εξαγωγή προϊόντων στα Η.Α.Ε. 

 

Έγγραφα γενικών απαιτήσεων  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

1. Έκθεση ειδοποιησης προ-αφιξης πλοίου 2. Έκθεση ‘’Μάστερ’’ 

3. Δηλωτικό/ Μανιφέστο  4. Τελωνειακή δήλωση εισαγωγής 

5. Εμπορικό τιμολόγιο 6. Προτιμολόγιο 

7. Κιβωτολόγιο 8. Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

9. Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 10. Αεροπορική φορτωτική 

11. Θαλάσσια φορτωτική 12. Πιστοποιητικό ασφάλισης  

13. Διατακτικό Παράδοσης-Delivery Order 14. Εγγραφή στις τελωνειακές αρχές 

15.  

Εγγραφή στις τελωνειακές αρχές 

Εγγραφή στις τελωνειακές αρχές 

Εγγραφή στις τελωνειακές αρχές 

16. Εμπορική άδεια εγγραφής και εμπορίας  

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
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1.3.1 Έκθεση ειδοποίησης προ-άφιξης πλοίου 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις λιμενικές αρχές την άφιξη ενός σκάφους και αναφέρει 

τις συγκεκριμένες ανάγκες του στον λιμένα άφιξης. Απαιτείται για την παρακολούθηση των λιμένων 

και του φορτίου. Η έκθεση κοινοποίησης παραδίδεται από τον πλοιοκτήτη ή τον πλοίαρχο ενός 

σκάφους στις αρχές του λιμένα άφιξης, δηλαδή στον επιθεωρητή ελέγχου του κράτους του λιμένα, 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης (ETA). Η έκθεση μπορεί επίσης να 

υποβληθεί με φαξ ή ηλεκτρονικά. Η έκθεση πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και πρέπει να 

υποβληθεί το πρωτότυπο έγγραφο. Τα κράτη μέλη του ΣΣΚ έχουν εφαρμόσει ένα ενοποιημένο 

σύστημα μέτρων ελέγχου του λιμένα μέσω διακυβερνητικής συμφωνίας γνωστής ως ‘’μνημόνιο 

συμφωνίας του Ριαάντ’’. Η συμφωνία αυτή ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, το υποχρεωτικό σύστημα 

αναφοράς και δρομολόγησης των σκαφών, τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, τα πρότυπα των 

σκαφών καθώς και τα μέτρα ασφάλειας των λιμένων.  

1.3.2 Έκθεση “Μάστερ” 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αναφέρει την άφιξη ενός σκάφους στον λιμένα προορισμού, το 

οποίο έγγραφο συνοψίζει το φορτίο που έχει φορτωθεί και πρόκειται να εκφορτωθεί, καθώς και την 

ανάληψη των αρμοδιοτήτων που απαιτούνται από τον πλοίαρχο του σκάφους. Απαιτείται για την 

επιτήρηση του φορτίου και τις λιμενικές υπηρεσίες. Η αναφορά πρέπει να παραδοθεί από τον 

πλοίαρχο του πλοίου ή τον αντιπρόσωπό του, στον υπεύθυνο χειριστή του λιμένα κατά την άφιξη 

του πλοίου. Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο 

έγγραφο. 

1.3.3 Δηλωτικό/ Μανιφέστο  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις αρχές την άφιξη ενός σκάφους και συνοψίζει τα 

εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί εκεί. Είναι υποχρεωτικό και δεν εξαρτάται από τον συγκεκριμένο 

σκοπό της άφιξης. Το έγγραφο αυτό απαιτείται για τελωνειακή επιτήρηση και δεν απαιτείται 

συγκεκριμένη μορφή του εγγράφου. Το έγγραφο προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον 

αντιπρόσωπό του στην αγγλική ή αραβική γλώσσα στην αρχική τυποποιημένη έκδοση. Υποβάλλεται 

το πρωτότυπο έγγραφο όταν το πλοίο ή το όχημα εισέρχεται στη τελωνειακή ζώνη. Στη περίπτωση 

των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων, το δηλωτικό φορτίου πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί 

στις τελωνειακές αρχές εντός 63 ωρών από τη στιγμή που το πλοίο εισέρχεται στον θαλάσσιο λιμένα. 

Η οδική μεταφορά απαιτεί μόνο την υποβολή ενός πρωτότυπου/ μεμονωμένου δηλωτικού. Ανάλογα 

με το υπεύθυνο τελωνείο, μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση και η επεξεργασία 

της δήλωσης. Η υπεύθυνη αρχή είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων, Τμήμα Τελωνειακών 

Υποθέσεων, η επαφή με την οποία γίνεται είτε με το Αμπού Ντάμπι είτε με το Ντουμπάι ως εξής: P.O. 

Box 35000, AE-Abu Dhabi, αριθμός τηλεφώνου: +971 2 6979700, αριθμός φαξ: +971 2 6735221 ή: 

Ρ.Ο. Box 111333, AE-Ντουμπάι, αριθμός τηλεφώνου: +971 4 3119900, αριθμός φαξ: +971 4 3930199. 

Επιπλέον, το Τελωνείο του Ντουμπάι μπορεί να προσεγγιστεί ως εξής: P.O. Box 63, AE-Ντουμπάι, 

αριθμός τηλεφώνου: +971 4 4177777, αριθμός φαξ: +971 4 4176316. 

Σύνηθες ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Όνομα και ιθαγένεια του σκάφους 2. Ονόματα λιμένων διέλευσης  

3. Όνομα του λιμένα φόρτωσης 4. Αριθμός και είδος των δεμάτων  

5. Περιγραφή των εμπορευμάτων 6. Περαιτέρω στοιχεία (εφόσον το απαιτούν  οι τελωνειακές 

αρχές) 7. Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα 8. Όνομα  και διεύθυνση του παραλήπτη 

1.3.4 Τελωνειακή δήλωση εισαγωγής 

Πρόκειται για επίσημο έντυπο που αφορά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Περιέχει, επίσης, όλες 

τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της δασμολογητέας αξίας μιας αποστολής. Η 
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υπεύθυνη αρχή είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων, Τμήμα Τελωνειακών Υποθέσεων, η 

επαφή με την οποία γίνεται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Η δήλωση συμπληρώνεται από τον 

εισαγωγέα στα αγγλικά ή στα αραβικά. Συνήθως υποβάλλονται το πρωτότυπο, μαζί με τρία 

αντίγραφα. Στο Εμιράτο του Ντουμπάι, η ηλεκτρονική υποβολή μέσω του συστήματος mirsal-2 είναι 

υποχρεωτική. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το σύστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι μέσω του 

www.dubaitrade.ae πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή. Σε περίπτωση ηλεκτρονικών δηλώσεων, οι 

τελωνειακές αρχές δεν απαιτούν πλέον την τεκμηρίωση σε έντυπη μορφή, για να διεκπεραιώσουν μια 

δήλωση. Ωστόσο, τα έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται από τον εισαγωγέα ή τον μεσίτη για 

τουλάχιστον πέντε έτη μετά την εισαγωγή. Ένα τέλος υπηρεσίας 70 AED (Ντιρχάμ των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων) θα χρεώνεται ανά δήλωση στην περίπτωση των φορολογητέων αγαθών που 

παραδίδονται ως θαλάσσια φορτία. Για τα εμπορεύματα που δεν υπόκεινται σε δασμούς, το τέλος 

είναι 80 AED. Για τα αεροπορικά και ταχυδρομικά φορτία, το τέλος μπορεί να διαφέρει. Για τα 

εμπορεύματα που έχουν εκτελωνιστεί στο Ντουμπάι, χρεώνεται ένα επιπλέον ποσό, το λεγόμενο 

‘’τέλος γνώσης Dirham’’, ύψους 10 AED για τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Αν η δήλωση υποβληθεί 

ηλεκτρονικά, ο κανονικός χρόνος επεξεργασίας δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν πρόκειται να διεξαχθούν διαδικασίες επιθεώρησης λόγω του δυνητικού κινδύνου των προϊόντων. 

Εάν υποβληθεί χειρόγραφη δήλωση και τεκμηρίωση, ο διασαφιστής πρέπει να συγκεντρώσει τρία 

αντίγραφα της δήλωσης. Εάν ο διασαφιστής δεν προσκομίσει το αρχικό αποδεικτικό καταγωγής ή το 

τιμολόγιο, καταβάλλεται ένα ποσό ύψους έως 1.000 AED για κάθε έγγραφο ή για όλα τα έγγραφα 

που λείπουν. Το ποσό αυτό επιστρέφεται με την προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων. Ωστόσο, 

εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν υποβληθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία δήλωσης 

τελωνειακής εισαγωγής, το ποσό κατάσχεται.  Εάν ο Κωδικός του ΕΣ δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

στο πλαίσιο της συναλλαγής, ο διασαφιστής παραπέμπεται στον υπεύθυνο δασμολόγησης ο 

οποίος καθορίζει τον κατάλληλο Κώδικα ΕΣ σύμφωνα με την περιγραφή του εμπορεύματος έναντι 

πληρωμής 25 AED (5,54 €) για κάθε κωδικό. 

1.3.5 Εμπορικό τιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό και δεν απαιτεί συγκεκριμένη μορφή. Το τιμολόγιο πρέπει να συνταχθεί στα αγγλικά ή 

στα αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές στο πρωτότυπο.  Στην περίπτωση 

αεροπορικών μεταφορών, συνήθως γίνεται αποδεκτό αντίγραφο του τιμολογίου. Μπορούν να 

ζητηθούν και άλλα αντίγραφα, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το Εμπορικό Τιμολόγιο συνήθως 

πιστοποιείται από το Εμπορικό Επιμελητήριο ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή και στη συνέχεια 

νομιμοποιείται από την Πρεσβεία των Η.Α.Ε. στη χώρα εξαγωγής.  

Το Εμπορικό Τιμολόγιο νομιμοποιείται μόνο εάν παραδοθεί παράλληλα με το Πιστοποιητικό Μη 

Προτιμησιακής Προέλευσης. Συνιστάται γενικά να υποβάλλονται όλα τα έγγραφα μαζί, για να 

νομιμοποιηθούν για την ίδια συναλλαγή. Εάν ο διασαφιστής δεν υποβάλει το πρωτότυπο 

επικυρωμένο τιμολόγιο ή άλλα απαραίτητα έγγραφα, καταβάλλεται το ποσό των 1.000 AED. Το ποσό 

αυτό επιστρέφεται με την προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων. Ωστόσο, εάν τα εν λόγω 

έγγραφα δεν υποβληθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία δήλωσης τελωνειακής εισαγωγής, 

το ποσό κατάσχεται. Σύνηθες ελάχιστο περιεχόμενο: 

 

1. Το όνομα και η διεύθυνση του πωλητή 

2. Το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη 

3. Το όνομα και η διεύθυνση του αγοραστή, εάν 

δεν είναι ο παραλήπτης 

4. Η τοποθεσία και η ημερομηνία έκδοσης 

5. Ο αριθμός τιμολογίου 

6. Η χώρα προέλευσης 

7. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, 

8. Οι όροι παράδοσης και πληρωμής  

9. Τα σήματα και οι αριθμοί, ο αριθμός και ο τύπος των δεμάτων 

10. Ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των εμπορικών σημάτων, των αύξων αριθμών, της σύνθεσης 

των υλικών και των αριθμών των κωδικών HS 

11. Ποσότητα αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του ακαθάριστου 

και καθαρού βάρους 

12. Τιμές μονάδας και ποσά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών 
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συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 

πλοίου / αεροπλάνου, του λιμένα φόρτωσης / 

αριθμού πτήσης, της ημερομηνίας 

αναχώρησης 

πώλησης 

13. Σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή 

 

1.3.6 Προτιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που συντάχθηκε πριν από 

την τιμολόγηση και επιπρόσθετα του εμπορικού τιμολογίου. Μπορεί να ζητηθεί από τον εισαγωγέα ή 

από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Το προτιμολόγιο 

συνήθως περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με το τελικό Εμπορικό Τιμολόγιο, αλλά μπορεί να είναι πιο 

συνοπτικό. Πρόσθετες λεπτομέρειες γνωστές μόνο κατά τη διάρκεια της αποστολής ή μετά την 

ολοκλήρωση ορισμένων διαδικασιών υποβολής αίτησης θα συμπεριληφθούν στο Εμπορικό 

Τιμολόγιο. 

1.3.7 Κιβωτολόγιο 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της αποστολής και χρησιμεύει ως βάση για την 

τελωνειακή μεταχείριση των εμπορευμάτων. Απαιτείται συνήθως για τον εκτελωνισμό. Υποβάλλεται το 

πρωτότυπο έγγραφο. Η απαίτηση να επισυνάπτεται ένα Κιβωτολόγιο με τη δήλωση Τελωνειακής 

Εισαγωγής μπορεί να αρθεί από τις αρχές ανάλογα με τις λεπτομέρειες που περιέχονται στο 

Εμπορικό Τιμολόγιο, τον δυνητικό κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο εμπόρευμα, τη χώρα 

προέλευσης και το καθεστώς του αποστολέα και του παραλήπτη. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη 

μορφή για το έγγραφο. Το Κιβωτολόγιο πρέπει να συντάσσεται από τον εξαγωγέα στα αγγλικά ή στα 

αραβικά σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των 

λεπτομερειών του περιεχομένου των συσκευασιών, της περιγραφής των εμπορευμάτων, των 

σημάτων και των αριθμών. Η αναγραφή του  κωδικού ΕΣ στο κιβωτολόγιο είναι υποχρεωτική. Εάν ο 

διασαφιστής δεν υποβάλει τα απαιτούμενα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να καταβληθεί 

ποσό μέχρι και 1.000 AED. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί με την προσκόμιση των πρωτότυπων 

εγγράφων. Ωστόσο, εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν υποβληθούν εντός 60 ημερών από την 

ημερομηνία δήλωσης τελωνειακής εισαγωγής, η κατάθεση κατάσχεται. 

1.3.8 Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που πιστοποιεί τη μη προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται συνήθως για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Το πιστοποιητικό 

υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Τα πιστοποιητικά μη προτιμησιακής καταγωγής εκδίδονται συνήθως 

από το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, αυτή η ευθύνη μπορεί να 

ανατεθεί και σε άλλους φορείς, όπως Υπουργεία ή τελωνειακές αρχές. Συνήθως υποβάλλονται στις 

τελωνειακές αρχές στο πρωτότυπο. Στην περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών, ένα αντίγραφο 

του πιστοποιητικού είναι συνήθως αποδεκτό. Μπορούν να απαιτούνται περαιτέρω αντίγραφα. Το 

πιστοποιητικό μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εντούτοις, μπορεί να απαιτείται 

εξουσιοδοτημένη μετάφραση στα αγγλικά ή στα αραβικά. 

Κατά περίπτωση, η δήλωση στην πίσω πλευρά πρέπει να πιστοποιείται από το εμπορικό επιμελητήριο 

ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Συνήθως, το πιστοποιητικό νομιμοποιείται από την Πρεσβεία του 

Η.Α.Ε. στη χώρα εξαγωγής. Το Πιστοποιητικό Μη Προτιμησιακής Προέλευσης νομιμοποιείται μόνο 

εάν παραδοθεί παράλληλα με το Εμπορικό Τιμολόγιο.  Εάν ο διασαφιστής δεν υποβάλει την αρχική 

απόδειξη προέλευσης, καταβάλλεται το ποσό των 1.000 AED. Το ποσό αυτό επιστρέφεται με την 

προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων. Ωστόσο, εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν υποβληθούν εντός 

60 ημερών από την ημερομηνία δήλωσης τελωνειακής εισαγωγής, το ποσό κατάσχεται. 
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1.3.9 Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που επιβεβαιώνει την προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται μόνο εάν ζητηθεί προτιμησιακή μεταχείριση βάσει συμφωνίας ελεύθερου 

εμπορίου. Τα εμπορεύματα μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης, εάν έχουν παραχθεί εξ 

ολοκλήρου σε ένα μέρος ή η προτιμησιακή καταγωγή έχει παρασχεθεί με επαρκείς επεξεργασίες ή 

μεταποιήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής του προϊόντος. Η απόδειξη της 

προτιμησιακής καταγωγής υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Οι επίσημες αποδείξεις προέλευσης 

συνήθως εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Σε περίπτωση που οι άτυπες αποδείξεις 

προέλευσης προβλέπονται από τους σχετικούς κανόνες καταγωγής, αυτές συντάσσονται από τον 

εξαγωγέα. Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής μπορεί να αντικαταστήσει το πιστοποιητικό μη 

προτιμησιακής καταγωγής, με την επιφύλαξη αποδοχής από τις τελωνειακές αρχές της χώρας 

εισαγωγής. 

1.3.10 Αεροπορική φορτωτική 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 

αεροπορικώς και αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του 

μεταφορέα. Απαιτείται για εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του. Δεν 

απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις ισχύουσες συμβάσεις 

όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην πράξη οδηγεί σε 

τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Η 

αεροπορική φορτωτική αποτελείται από ένα σύνολο μορφών, εκ των οποίων τρεις είναι πρωτότυπα 

και οι υπόλοιπες είναι αντίγραφα. Το πρώτο πρωτότυπο, συνήθως πράσινο, τηρείται από τον 

μεταφορέα, το δεύτερο (κόκκινο) προορίζεται για τον παραλήπτη και το τρίτο (μπλε) είναι για τους 

αποστολείς. Το τέταρτο έντυπο (αντίγραφο), συνήθως κίτρινο, είναι απόδειξη παραλαβής, τα 

επιπλέον αντίγραφα, συνήθως λευκά, μπορεί να απαιτούνται στα αεροδρόμια αναχώρησης και 

προορισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μεταφορείς εμπορευμάτων ή πράκτορες. 

Μια αεροπορική φορτωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πολλαπλή μεταφόρτωση αγαθών. Σε 

ορισμένα Εμιράτα, η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων που περιέχονται στην αεροπορική 

φορτωτική μπορεί να αντικαταστήσει τη χειρόγραφη, εάν όλα τα δεδομένα που παρέχονται 

αντιστοιχούν στα δεδομένα της έντυπης έκδοσης. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν 

αντίγραφο της έντυπης έκδοσης. Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει για το Ντουμπάι. Εάν δύο ή 

περισσότεροι τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων συνδυάζονται σε μία μεταφορά, ένα έγγραφο 

πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει την αεροπορική φορτωτική. 

1.3.11 Θαλάσσια φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια 

θαλάσσης. Αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Επιπλέον, 

χρησιμεύει ως σύμβαση μεταφοράς που υποχρεώνει τον μεταφορέα να παραδώσει τα εμπορεύματα 

στον παραλήπτη. Η φορτωτική είναι τίτλος αγαθών, ο κύριος της οποίας είναι ο κύριος των αγαθών. 

Εάν τα εμπορεύματα αποστέλλονται δια θαλάσσης χωρίς τίτλο αγαθών, χρησιμοποιείται ένα δελτίο 

θαλάσσης. Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον 

πράκτορά του. Δεν απαιτείται ειδική μορφή εγγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο 

αντιστοιχεί στις ισχύουσες συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός 

που στην πράξη οδηγεί σε τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. 

Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Συνήθως εκδίδονται τρεις πλήρεις σειρές του δελτίου φόρτωσης, το 

καθένα από τα οποία περιέχει ένα πρωτότυπο και πολλά αντίγραφα. Η καθαρή φορτωτική δηλώνει 

ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε προφανή καλή τάξη και κατάσταση, ενώ η ακάθαρτη 

φορτωτική δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που ελήφθησαν είναι κατεστραμμένα ή κακής ποιότητας 

("g.b.o."). Εάν εκδοθεί μια ακάθαρτη φορτωτική, η τράπεζα χρηματοδότησης μπορεί να αρνηθεί να 
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αποδεχθεί τα έγγραφα του αποστολέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί μια 

προσαρτημένη δήλωση στη φορτωτική. Εάν δύο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων 

συνδυάζονται σε μία μεταφορά, ένα έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να 

αντικαταστήσει τη θαλάσσια φορτωτική. 

1.3.12 Πιστοποιητικό ασφάλισης 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει υπογραφεί σύμβαση για την ασφάλιση των 

αγαθών. Απαιτείται για εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από την ασφαλιστική εταιρεία του εξαγωγέα ή 

του εισαγωγέα. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Εκδίδεται στα αγγλικά ή στα αραβικά. Το 

πιστοποιητικό πρέπει να υποβληθεί ως πρωτότυπο. 

1.3.13 Διατακτικό παράδοσης 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αφορά την τυπική υποχρέωση του εκδότη του να παραδώσει τα 

απαιτούμενα μέρη του φορτίου στον κομιστή του. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό των αγαθών που 

μεταφέρονται μέσω θαλάσσης ή από τον αέρα. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Θα εκδοθεί από 

τον κομιστή της φορτωτικής. Το έγγραφο συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Υποβάλλεται στην αρχική 

εκδοχή σε έντυπη μορφή. Σε ορισμένα Εμιράτα, απαιτείται πλέον ηλεκτρονική υποβολή των 

δεδομένων που περιέχονται στο Διατακτικό Παράδοσης. Αυτό ισχύει για το Ντουμπάι ειδικότερα, ενώ 

άλλα Εμιράτα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την έντυπη μορφή. 

1.3.14 Εγγραφή στις τελωνειακές αρχές 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι μία εταιρεία που σκοπεύει να κάνει εισαγωγές στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι εγγεγραμμένη στις τελωνειακές αρχές των Η.Α.Ε. Το έγγραφο αυτό 

απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Η καταχώριση υποβάλλεται στο Τμήμα Λιμένων, Τελωνείων και 

Ελεύθερης Ζώνης, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, P.O. Box 63, AE-Ντουμπάι, αριθμός τηλεφώνου: 

+971 4 3455555, αριθμός φαξ +971 4 3450460. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά ή στα 

αραβικά. Η αίτηση μπορεί επίσης να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά μετά από μια πρώτη καταχώριση για τις 

ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες και στη συνέχεια να υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο της πρώτης 

δήλωσης τελωνειακών εισαγωγών. Η αίτηση υποβάλλεται στο πρωτότυπο. Δεν υπάρχει περιορισμός 

στον χρόνο επεξεργασίας. Το τέλος επεξεργασίας είναι 100 AED για την αρχική αίτηση και 25 AED για 

την ανανέωσή της. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής περιορίζεται στην περίοδο ισχύος της εμπορικής 

εγγραφής και εμπορικής άδειας. Πρέπει επίσης να ανανεωθεί σε περίπτωση αλλαγής της εμπορικής 

δραστηριότητας.  

1.3.15 Εμπορική εγγραφή και άδεια εμπορίου 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι έμποροι και οι εταιρείες έχουν εγγραφεί για 

συγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες στον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα του αντίστοιχου 

Εμιράτου. Η άδεια που εκδίδεται κατόπιν επιτυχούς καταχώρισης χρησιμεύει ως άδεια άσκησης  

δραστηριότητας. Η εγγραφή απαιτείται για την εγκατάσταση της εταιρείας και τον εκτελωνισμό. Η 

αίτηση συμπληρώνεται στα αγγλικά ή στα αραβικά, υποβάλλεται το πρωτότυπο έγγραφο, ο χρόνος 

επεξεργασίας κυμαίνεται από 3 έως 6 εργάσιμες ημέρες. Το τέλος επεξεργασίας κυμαίνεται από 600 

έως 15.000 AED ανάλογα με τον τύπο της άδειας και τον τύπο των καταχωρημένων δραστηριοτήτων. 

Η εγγραφή πρέπει να ανανεώνεται ετησίως. Η καταχώριση υποβάλλεται στο αρμόδιο κυβερνητικό 

σώμα του Εμιράτου στο οποίο βρίσκονται οι εμπορικοί χώροι, π.χ. Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, P. 

Ο. Box 13223, AE-Ντουμπάι, αριθμοί τηλεφώνου: +971 4 2229922, 2020201, fax: +971 4 2225577.  

 



22 

 

1.4 Έγγραφα ειδικών απαιτήσεων για την εξαγωγή προϊόντων στα Η.Α.Ε. 

1.4.1 Μέλι 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του φυσικού μελιού (δασμολογική κλάση: 0409), 

ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά:  

 Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης για αγαθά που υπόκεινται σε  κτηνιατρικό έλεγχο 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό Ακτινοβολίας 

1.4.2 Ελαιόλαδο 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του ελαιόλαδου και των κλασμάτων του, έστω 

εξευγενισμένα, όχι χημικώς μετασχηματισμένα (δασμολογική κλάση: 1509) και συγκεκριμένα για το 

παρθένο ελαιόλαδο (1509.10), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα 

παραστατικά:  

 Εξουσιοδότηση ξένων παρασκευαστών τροφίμων 

 Απαγορευμένες εισαγωγές 

 Εγγραφή των εισαγωγέων τροφίμων 

 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας/αποδέσμευσης για τα τρόφιμα 

 Πιστοποιητικό ελεύθερης πώλησης 

1.4.3 Επιτραπέζιες Ελιές 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία των λοιπών λαχανικών, φρέσκων ή υπό ψύξη 

(δασμολογική κλάση: 0709) και συγκεκριμένα για την ελιά (0709.92), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις 

για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά:  

 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό  

 Πιστοποιητικό Ακτινοβολίας 

1.4.4 Σπανάκι/Τετραγόνες 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία των λοιπών λαχανικών, φρέσκων ή υπό ψύξη 

(δασμολογική κλάση: 0709) και συγκεκριμένα για το σπανάκι (0709.70), ορίζονται ως ειδικές 

απαιτήσεις για την εξαγωγή  τους τα ακόλουθα παραστατικά:  

 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό  

 Πιστοποιητικό Ακτινοβολίας 

Εάν πρόκειται για σπανάκι που ανήκει στη κατηγορία των λαχανικών (μη μαγειρεμένων ή 

μαγειρεμένων στον ατμό ή με βρασμό τους σε νερό, (0710.30) ), υπό ψύξη, απαιτούνται τα ίδια 

παραστατικά. 

1.4.5 Τυριά 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του τυριού και του τυροπήγματος (δασμολογική κλάση: 

0406), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης για αγαθά που υπόκεινται σε  κτηνιατρικό έλεγχο 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό για Διοξίνη 

 Πιστοποιητικό Halal 
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 Πιστοποιητικό ελέγχου Ακτινοβολίας 

1.4.6 Προϊόντα βουτυρόγαλου 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία: βουτυρόγαλα και κρέμα γάλακτος, γιαούρτι, κεφίρ και 

άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα/όξινες, συμπυκνωμένα ή 

όχι, είτε προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά ή είναι αρωματισμένα ή έχει γίνει 

προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάο (δασμολογική κλάση: 0403), ορίζονται ως ειδικές 

απαιτήσεις για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης για αγαθά που υπόκεινται σε  κτηνιατρικό έλεγχο 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό για Διοξίνη 

 Πιστοποιητικό Halal 

 Πιστοποιητικό ελέγχου Ακτινοβολίας 

1.4.7 Γιαούρτι 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία: Βουτυρόγαλα και κρέμα γάλακτος, γιαούρτι, κεφίρ και 

άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα/όξινες, συμπυκνωμένα ή 

όχι, είτε προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά ή είναι αρωματισμένα ή έχει γίνει 

προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάο (δασμολογική κλάση: 0403), και συγκεκριμένα για το 

γιαούρτι (0403.10) ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά 

όπως και παραπάνω: 

 Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης για αγαθά που υπόκεινται σε κτηνιατρικό έλεγχο 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό για Διοξίνη 

 Πιστοποιητικό Halal 

 Πιστοποιητικό ελέγχου Ακτινοβολίας 

1.4.8 Βούτυρο 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία: Βούτυρο και άλλα λίπη και έλαια που προέρχονται από 

το γάλα, γαλακτοκομικά αλείμματα (δασμολογική κλάση: 0405), και συγκεκριμένα για το 

βούτυρο(0405.10) ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης για αγαθά που υπόκεινται σε κτηνιατρικό έλεγχο 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό για Διοξίνη 

 Πιστοποιητικό Halal 

 Πιστοποιητικό ελέγχου Ακτινοβολίας 

1.5 Ανάλυση των εγγράφων 

1.5.1 Πιστοποιητικό αποδέσμευσης για αγαθά που υπόκεινται σε κτηνιατρικό 

έλεγχο 

Πρόκειται για έγγραφο που αποδεικνύει ότι τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα συμμορφώνονται με τους 

κτηνιατρικούς κανονισμούς και μέσω του οποίου δηλώνεται ότι η εισαγωγή των αγαθών αυτών είναι 

αποδεκτή. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη δομή για το πιστοποιητικό. Το 

πιστοποιητικό κατατίθεται από τον εισαγωγέα στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Υπουργείου Κλιματικής 
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Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE). Το έγγραφο συντάσσεται ως επιστολή αίτησης στα αγγλικά 

ή στα αραβικά. Υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο ή ηλεκτρονικά στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

του MOCCAE μετά από μια αρχική καταχώριση στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και 

Περιβάλλοντος), με το οποίο μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή στο Ντουμπάι ή στο Αμπού Ντάμπι ως 

εξής: 

 Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE), Κεντρικό Γραφείο του Ντουμπάι, 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Π.Ο. Box 1509, Deira, Abu Hail Street, AE-Ντουμπάι, αριθμοί 

τηλεφώνου: +971 4 2148424, 8003050, fax: +971 4 2655822 

 Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE), Κεντρικό Γραφείο του Αμπού 

Ντάμπι, Old Airport Road, Behind Carrefour, P.O. Box 213, AE-Abu Dhabi, αριθμός τηλεφώνου: 

+971 2 4444747, αριθμός φαξ: +971 2 4490444. 

Ο χρόνος επεξεργασίας ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα που 

απελευθερώνονται από τα τελωνεία. Το τέλος επεξεργασίας ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και την 

ποσότητα των εμπορευμάτων που πρόκειται να εισαχθούν. Για ζωικά προϊόντα, κυμαίνεται από 200 

AED έως 1.500 AED ανά αποστολή σε σχέση με το είδος και την αξία τους. Το πιστοποιητικό ισχύει 

μόνο για μία μόνο εισαγωγή.  

Για την απελευθέρωση ζώων, ζωικών προϊόντων και προϊόντων που προορίζονται για κτηνιατρική 

χρήση ισχύουν οι ακόλουθες νομικές διατάξεις: 

 Νόμος περί κτηνιατρικής καραντίνας αριθ. 6 του 1979 

 Υπουργικό διάταγμα αριθ. 460 του 2001 

 Υπουργικό διάταγμα αριθ. 558 του 2010. 

Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα 

2. Αριθμός κτηνιατρικού πιστοποιητικού υγείας και 

ημερομηνία 

3. Αριθμός και ημερομηνία φορτωτικού εγγράφου 

(φορτωτική / αεροπορική φορτωτική)  

4. Χώρα προέλευσης και εξαγωγής 

5. Μέσα μεταφοράς 

6. Περιγραφή των εμπορευμάτων και των 

χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού, του βάρους, του είδους των ζωικών 

προϊόντων / ειδών και του φύλου των ζώντων ζώων 

7. Ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντος 

1.5.2 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για ζωικά προϊόντα 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που πρόκειται να 

εισαχθούν, έχουν ελέγχει σύμφωνα με τις απαιτούμενες διαδικασίες, δεν είναι μολυσμένα και δε 

φέρουν μεταδοτικές ασθένειες και συμμορφώνονται με τους τρέχοντες κτηνιατρικούς κανονισμούς 

της χώρας εισαγωγής. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Εκδίδεται από 

τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας εξαγωγής. Η αρχή που είναι αρμόδια για τους 

κτηνιατρικούς ελέγχους ζωικών προϊόντων στα Η.Α.Ε. είναι το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και 

Περιβάλλοντος (MOCCAE). Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το πιστοποιητικό, μπορεί να 

συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εντούτοις, μπορεί να απαιτείται μετάφραση στα αγγλικά ή στα 

αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο έγγραφο.   
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_anp&hscode=0403&countryid=AE   

1.5.3 Πιστοποιητικό ακτινοβολίας  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές ραδιενέργειας από 

κατάλληλο εργαστήριο στη χώρα εξαγωγής.  Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην 

αγορά. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δέχονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

κατάλληλο εργαστήριο στη χώρα εξαγωγής, εφόσον παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. Δεν 

απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Το πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. 
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Ωστόσο, συνιστάται η μετάφραση στα αγγλικά ή στα αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο 

έγγραφο. Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων 

2. Ημερομηνία διεξαγωγής των αναλύσεων 

3. Όνομα και διεύθυνση του εργαστηρίου που 

πραγματοποίησε τις αναλύσεις 

4. Επιβεβαίωση ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας των 

προϊόντων είναι εντός του καθορισμένου ορίου 

5. Επιβεβαίωση ότι τα εμπορεύματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

χωρίς περιορισμούς.  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_rad&hscode=0405&countryid=AE 

1.5.4 Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που πρόκειται να 

εισαχθούν ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες, είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς 

οργανισμούς που βρίσκονται σε καραντίνα και ουσιαστικά είναι απαλλαγμένα από άλλα επιβλαβή 

παράσιτα και θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς της 

χώρας εισαγωγής. Το πιστοποιητικό απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. 

Εκδίδεται από τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές της χώρας εξαγωγής. Η αρχή που είναι αρμόδια 

για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο στα Η.Α.Ε. είναι το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος 

(MOCCAE). Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

Εντούτοις, μπορεί να απαιτείται μετάφραση στα αγγλικά ή στα αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί στην 

αρχική του μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που συνοδεύονται 

από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό επανεξάγονται με βάση το πιστοποιητικό αυτό, απαιτείται 

πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικής επανεξαγωγής. 

1.5.5 Πιστοποιητικό διοξίνης  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για κατανάλωση όσον 

αφορά το περιεχόμενό τους σε διοξίνη. Συνήθως απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση 

στην αγορά. Αν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται σε ένα σχετικό υγειονομικό πιστοποιητικό π.χ. 

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά Προϊόντα, ένα ξεχωριστό πιστοποιητικό Διοξίνης 

συνήθως δεν απαιτείται. Οι αρχές των Η.Α.Ε. κάνουν δεκτά πιστοποιητικά που κατατίθενται από 

κατάλληλο και διαπιστευμένο εργαστήριο της χώρας εξαγωγής εάν παρέχονται όλες οι σχετικές 

πληροφορίες. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Το πιστοποιητικό προετοιμάζεται σε οποιαδήποτε 

γλώσσα, βέβαια συνίσταται η μετάφραση του στα αγγλικά ή στα αραβικά. Κατατίθεται το 

πρωτότυπο έγγραφο. Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων 

2. Ημερομηνία διεξαγωγής των αναλύσεων 

3. Όνομα και διεύθυνση του εργαστηρίου που 

πραγματοποίησε τις αναλύσεις 

4. Περιγραφή των δειγμάτων και των 

χαρακτηριστικών τους 

5. Μέθοδοι και αποτελέσματα των test 

6. Επιβεβαίωση ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις 

απαιτήσεις της χώρας εξαγωγής και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο χωρίς περιορισμούς.  

7. Υπογραφή του διευθυντή του εργαστηρίου 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_dio&hscode=0405&countryid=AE 

1.5.6 Πιστοποιητικό Halal 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που πρόκειται να 

εισαχθούν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που απαιτούνται από τους Ισλαμικούς κανόνες σχετικά με 

το περιεχόμενο και τη διαδικασία παρασκευής αυτών των προϊόντων. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό 

και την πρόσβαση στην αγορά. Εκδίδεται από έναν αρμόδιο οργανισμό στη χώρα εξαγωγής. Μια 

σχετική εντολή που δημοσιεύτηκε από τον Οργανισμό Τυποποίησης του GCC (GSO) ορίζει ότι όλες 

οι εγκαταστάσεις που εκδίδουν πιστοποιητικό Halal πρέπει να είναι δεόντως διαπιστευμένες από την 

GSO. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στα 

αγγλικά ή στα αραβικά, υποβάλλεται στη πρωτότυπη μορφή του και εκδίδεται μόνο αφού ένας 
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εμπειρογνώμονας από το ισλαμικό κέντρο επιβεβαιώσει ότι οι διαδικασίες παρασκευής, πλήρωσης 

και συσκευασίας της εταιρείας παραγωγής αντιστοιχούν στους Ισλαμικούς κανόνες. Παρόλο που  η 

κατάθεση ενός πιστοποιητικού Halal είναι υποχρεωτική μόνο για τρόφιμα που περιέχουν κρέας και 

προϊόντα κρέατος, συνιστάται να επισυνάπτεται το πιστοποιητικό στις παραδόσεις στα κράτη-μέλη 

του ΣΣΚ και για τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων: 

 άλλα τρόφιμα, ιδίως εάν περιέχουν ζωικά προϊόντα εκτός του κρέατος 

 καλλυντικά προϊόντα 

 φαρμακευτικά προϊόντα. 

Το πιστοποιητικό μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή σφραγίδας στη συσκευασία του αγαθού. Οι 

υπεύθυνοι πιστοποίησης Halal πρέπει να τηρούν τεκμηρίωση όλων των εκδοθέντων πιστοποιητικών 

και να υποβάλλουν τα σχετικά δεδομένα στην GSO κάθε έξι μήνες. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 

με τα πρότυπα του ΣΣΚ και τις διαδικασίες διαπίστευσης παρέχονται από την Οργάνωση 

τυποποίησης του GCC (GSO), P.O. Box 85245, SA-11691 Riyadh, αριθμοί τηλεφώνου: +966 11 

2105392, 2746655, αριθμός φαξ: +966 11 2105389. 

1.5.7 Εξουσιοδότηση ξένων παρασκευαστών τροφίμων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι παρασκευαστές των τροφίμων είναι εγκεκριμένοι 

από την αρμόδια αρχή στη χώρα εξαγωγής και ότι συμμορφώνονται με τις αρχές της μελέτης 

HACCP. Το έγγραφο μπορεί να απαιτηθεί για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Το 

έγγραφο μπορεί να αντικαταστήσει ένα Πιστοποιητικό Ελεύθερης Πώλησης το οποίο με τη σειρά του 

μπορεί να είναι ικανό να αποδείξει την εξουσιοδότηση του ξένου παρασκευαστή στη χώρα του. Η 

άδεια πρέπει να ζητηθεί από τον παρασκευαστή από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Στο 

Ντουμπάι, οι εργασίες που σχετίζονται με τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων εκτελούνται από τη 

Κοινότητα του Ντουμπάι, Τμήμα Ελέγχου Τροφίμων, P.Ο. Box 67, AE-Ντουμπάι, αριθμούς τηλεφώνου: 

+971 4 800900, 2215555, αριθμός φαξ: +971 4 2246666. Στο Αμπού Ντάμπι, υπεύθυνη είναι η Αρχή 

Ελέγχου Τροφίμων του Αμπού Ντάμπι (ADFCA), Mohamed bin Zayed City, απέναντι από το Mezyed 

Mall, P.O. Box 52150, ΑΕ-Αμπού Ντάμπι, αριθμός τηλεφώνου: +971 2 8181111, αριθμός φαξ: +971 2 

5887777. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το έγγραφο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να συνταχθεί 

σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εντούτοις, μπορεί να απαιτείται μετάφραση στα αραβικά ή στα αγγλικά. 

Πρέπει να υποβληθεί στη πρωτότυπη μορφή. Μπορεί να απαιτείται νομιμοποίηση της 

εξουσιοδότησης από την πρεσβεία του Η.Α.Ε. στη χώρα έκδοσης. 

1.5.8 Εγγραφή των εισαγωγέων τροφίμων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι εισαγωγείς τροφίμων έχουν καταχωρηθεί στην αρχή 

ελέγχου τροφίμων του αντίστοιχου Εμιράτου. Το έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για το Πιστοποιητικό 

Κυκλοφορίας/Αποδέσμευσης για τα Τρόφιμα, μεταξύ άλλων. Απαιτείται για εκτελωνισμό. Η 

καταχώριση υποβάλλεται από τον εισαγωγέα στην αρμόδια αρχή ελέγχου τροφίμων του αντίστοιχου 

Εμιράτου. Στο Ντουμπάι, το έργο αυτό εκτελείται από τη Κοινότητα του Ντουμπάι, Τμήμα Ελέγχου 

Τροφίμων, P.Ο. Box 67, AE-Ντουμπάι, αριθμούς τηλεφώνου: +971 4 800900, 2215555, αριθμός φαξ: 

+971 4 2246666. Στο Αμπού Ντάμπι, υπεύθυνος είναι η Αρχή Ελέγχου Τροφίμων του Αμπού Ντάμπι 

(ADFCA), Mohamed bin Zayed City, απέναντι από το Mezyed Mall, P.O. Box 52150, ΑΕ-Αμπού 

Ντάμπι, αριθμός τηλεφώνου: +971 2 8181111, αριθμός φαξ: +971 2 5887777. 

Η αίτηση συμπληρώνεται στα αγγλικά ή στα αραβικά. Η αρχική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, π.χ. 

μέσω του συστήματος εισαγωγής επανεξαγωγής τροφίμων (FIRS) που λειτουργεί από την Κοινότητα 

του Ντουμπάι, δευτερευόντως ο αιτών πρέπει να υπογράψει την αίτησή του αυτοπροσώπως στη 

Κοινότητα. Ο χρόνος επεξεργασίας για την εγγαρφή μπορεί να ποικίλει. Δεν υπάρχει τέλος 

επεξεργασίας. Ωστόσο, πρέπει να κατατεθεί ποσό 15.000 AED μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου 
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βήματος προκειμένου να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία. Η περίοδος ισχύος της εγγραφής δεν 

περιορίζεται. 

Η παρούσα καταχώριση αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρεωτική καταχώριση και αξιολόγηση της 

ετικέτας στα προϊόντα στο FIRS. Η καταχώριση τροφίμων πραγματοποιείται βάσει του γραμμωτού 

κώδικά τους. Μόνο τα τρόφιμα των οποίων οι γραμμωτοί κωδικοί δεν έχουν καταχωριστεί 

προηγουμένως στο FIRS είναι επιλέξιμοι για νέα εγγραφή. Για γρήγορη επεξεργασία, το σύστημα 

παρέχει μία λειτουργία αναζήτησης με bar code. Μια κοινοποίηση επιτυχούς εγγραφής εκδίδεται 

συνήθως την ίδια εργάσιμη ημέρα. Για την καταχώρηση των τροφίμων, το προϊόν ή / και η ετικέτα 

του πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στο Τμήμα Ελέγχου Τροφίμων. Για την αξιολόγηση μιας 

ετικέτας τροφίμων, ο χρόνος επεξεργασίας είναι περίπου τρεις εργάσιμες ημέρες και απαιτείται τέλος 

επεξεργασίας 7 AED ανά προϊόν. Συνήθως, οι διαδικασίες, η καταχώριση των τροφίμων και η 

αξιολόγηση της ετικέτας τους διεξάγονται στην ίδια διαδικασία. 

1.5.9 Πιστοποιητικό Κυκλοφορίας/Αποδέσμευσης Τροφίμων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα διατροφής υπόκεινται σε 

έλεγχο εγγράφων, σε φυσική επιθεώρηση ή/και σε εργαστηριακές δοκιμές και έχουν βρεθεί 

κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την 

πρόσβαση στην αγορά, κατατίθεται από τον εισαγωγέα στον αρμόδιο υπάλληλο υγειονομικού 

ελέγχου στο τελωνείο εισόδου, ο οποίος στη συνέχεια προωθεί την αίτηση και τα σχετικά δείγματα του 

προϊόντος στο αρμόδιο εργαστήριο, αν απαιτείται, ώστε να πραγματοποιηθούν μοριακές, φυσικές, 

χημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις και αναλύσεις ακτινοβολίας. Η μορφή της αίτησης διαφέρει 

ανάλογα με το Εμιράτο. Η αίτηση για τον εκτελωνισμό πραγματοποιείται συνήθως παρουσιάζοντας 

τα αγαθά και τα έγγραφά τους στις αρχές στο τελωνείο εισόδου. Συνήθως κατατίθεται το πρωτότυπο 

έγγραφο. Στο Ντουμπάι η αίτηση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Εισαγωγής και 

Επανεξαγωγής  (FIRS). Μία πρότερη εγγραφή στη Κοινότητα του Ντουμπάι (www.dm.gov.ae) είναι 

υποχρεωτική για τη χρήση του FIRS. Η αρμόδια αρχή είναι το τμήμα Ελέγχου των Τροφίμων που 

υπάγεται στη Κοινότητα του Ντουμπάι: P.O. Box 67, AE-Dubai, phone numbers: +971 4 3360331 ή 

3374800 (extensions: 226, 231, 245, 246, 280).  Ο χρόνος αναμονής για την εργαστηριακή ανάλυση 

είναι περίπου πέντε ημέρες, αλλιώς η αποστολή μπορεί να απελευθερωθεί την ίδια ημέρα. 

Το τέλος επεξεργασίας ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των τροφίμων και το σχετικό 

εργαστήριο. Στο Ντουμπάι η χρέωση είναι 50 AED. Μια πλήρης εργαστηριακή ανάλυση διεξάγεται 

συνήθως κατά την πρώτη εισαγωγή των τροφίμων και συνεπώς ισχύει για μεταγενέστερες 

παραδόσεις των ίδιων προϊόντων. Ωστόσο, κάθε πιστοποιητικό τελωνειακής αποδέσμευσης ισχύει 

για μία μόνο εισαγωγή. Συνεχείς αποστολές προϊόντων που έχουν ήδη ελεγχθεί μπορεί να απαιτούν, 

π.χ. μόνο ελέγχους εγγράφων ή περιορισμένη φυσική εξέταση. Ανάλογα με την υπεύθυνη αρχή, ο 

αιτών, η προηγούμενη δραστηριότητά του και ο κύκλος εργασιών του, καθώς και η ανάλυση 

κινδύνου για τα εν λόγω εμπορεύματα, συχνά ταξινομούνται σε πράσινα, κίτρινα και κόκκινα 

κανάλια, προκειμένου να προσδιοριστεί το πεδίο των ελέγχων και δοκιμών που πρέπει να εκτελούνται. 

Ενώ μια επισκόπηση της υγειονομικής τεκμηρίωσης μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για αγαθά που 

ανήκουν στα πράσινα κανάλια, οι διαδικασίες των κίτρινων καναλιών συνήθως περιλαμβάνουν μια 

πρόσθετη εξέταση φορτίου και τα μέτρα του κόκκινου καναλιού περιλαμβάνουν δειγματοληψίες και 

εργαστηριακή ανάλυση. Τρόφιμα υψηλού κινδύνου θεωρούνται τα: κρέας, θαλασσινά, 

γαλακτοκομικά και παγωτά, ενώ κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα ή μαγιά και βακτηριακές 

καλλιέργειες ταξινομούνται μεταξύ των τροφίμων μεσαίου κινδύνου. 

1.5.10 Πιστοποιητικό Ελεύθερης Πώλησης 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι τα αγαθά προς εξαγωγή μπορούν να πωληθούν 

ελεύθερα στη χώρα εξαγωγής. Το έγγραφο μπορεί να απαιτηθεί για τον εκτελωνισμό και την 

πρόσβαση στην αγορά και μπορεί μερικές φορές να αντικαταστήσει την άδεια των ξένων 
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παρασκευαστών τροφίμων εάν περαιτέρω απαιτούμενη τεκμηρίωση κατατεθεί π.χ. Πιστοποιητικό 

Παρασκευαστή. Γενικά, το Πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή κάποιον άλλο οργανισμό 

στη χώρα εξαγωγής π.χ. από το εμπορικό επιμελητήριο. Το πιστοποιητικό προετοιμάζεται στα αγγλικά 

αλλιώς απαιτείται μετάφρασή του στα αγγλικά ή τα αραβικά. Ανάλογα με τις απαιτήσεις των αρχών 

των Η.Α.Ε. ή/και του εισαγωγέα, το Πιστοποιητικό μπορεί να πρέπει να νομιμοποιηθεί από την 

Πρεσβεία των Η.Α.Ε. στη χώρα παραγωγής των αγαθών. Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Όνομα και διεύθυνση του παρασκευαστή  

 

2. Μέρος και ημερομηνία της έκδοσης 

3. Όνομα και ιδιότητες του προϊόντος π.χ. συγκέντρωση, 

όνομα και ποσότητα των ενεργών συστατικών  

4. Υπογραφή και σφραγίδα της εκδούσας αρχής/ 

οργανισμού 

1.5.11 Απαγορευμένες εισαγωγές 

Εφαρμόζονται ειδικοί όροι για προϊόντα κάτω από το κωδικό ΕΣ 1509: Απαγορεύεται η εισαγωγή 

προϊόντων στα Η.Α.Ε. μόνο εάν σχετίζονται με επικίνδυνα απόβλητα. 

1.6 Κατάλογος επιλεγμένων εισαγωγέων/διανομέων στα Η.Α.Ε. 

1.6.1 Η αγορά τροφίμων και ποτών  

Η εγχώρια παραγωγή των Η.Α.Ε. καλύπτει μικρό μέρος της εγχώριας κατανάλωσης, ως εκ τούτου τα 

Η.Α.Ε. εξαρτώνται κατά 80% από τις εισαγωγές τροφίμων προκειμένου να καλύψουν τις διατροφικές 

τους ανάγκες. Λόγω της μικρής βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τροφίμων σε σχέση 

με την κατά πολύ μεγαλύτερη ζήτηση, τα κανάλια διανομής στηρίζονται σε εισαγωγές από 

απομακρυσμένες παραγωγικές μονάδες, είτε αυτές αφορούν τις πρώτες ύλες, είτε την επανεξαγωγή 

προϊόντων σε άλλες χώρες. Μερίδιο που εκτιμάται σε ποσοστό 85% της αγοράς ελέγχεται από τα 

μεγάλα Super Markets όπως CARREFOUR/GEANT, LULU, CHOITRAM, COOP-Emirates Co-operative 

Society, SPINNEY’S, AL MAYA, ΖΟΟΜ κ.λπ. Το υπόλοιπο 15% της αγοράς των τροφίμων διακινείται 

μέσα από μικρά συνοικιακά σημεία πώλησης που εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες του καταναλωτή και 

απευθύνονται στις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις.  Ειδικότερα στο Ντουμπάι μερίδιο εκτιμώμενο 

μεταξύ 50% και 60% κατέχουν οι μεγάλες αλυσίδες Carrefour- Geant και Lulu, οι οποίες διαθέτουν 500 

υποκαταστήματα επί συνόλου 8.000 καταστημάτων λιανικής πώλησης.  

1.6.2 Πύλες εισόδου εμπορευμάτων 

Στο εμιράτο του Dubai λειτουργεί ο μεγαλύτερος λιμένας της χώρας, Jebel Ali 

(http://www.dpworld.ae/en/content/71/47) με ελέυθερη ζώνη (http://jafza.ae/), η οποία διαθέτει 

πολλές εγκαταστάσεις λογιστικής υποστήριξης για την αποθήκευση και μεταφορά των 

εμπορευμάτων.  Έχει ξεκινήσει η κατασκευή του μεγαλόπνοου έργου υπό την επωνυμία Dubai World 

Central (DWC, http://www.dwc.ae/site/index.html), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 

κατασκευή του μεγαλύτερου, παγκοσμίως, εμπορευματικού και επιβατικού αερολιμένα Al Maktoum 

International Airport (http://www.dubaiairports.ae/corporate/about-us/dwc-dubai-world-central).  

Στο Abu Dhabi έχει ξεκινήσει η λειτουργεία του λιμένα Port Khalifa και της αντίστοιχης βιομηχανικής 

ζώνης (KPIZ). Παράλληλα έχει αρχίσει η επέκταση του Επιβατηγού και Εμπορευματικού αερολιμένα 

(https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/abu-dhabi-international-airport), σε μικρή σχετικά 

απόσταση από το νέο αερολιμένα του γειτονικού εμιράτου.  

Η Sharjah είναι το μόνο Εμιράτο με λιμάνι τόσο στον Κόλπο του Ομάν όσο και στον Ινδικό Ωκεανό 

(λιμάνι Khor Fakkan). Η Fujeirah διαθέτει, επίσης, λιμάνι στον Ινδικό Ωκεανό. Η ύπαρξη ενός λιμανιού 

στον Κόλπο του Ομάν αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς ένα φορτηγό πλοίο μπορεί να 

κερδίσει 24 ώρες πλεύσης από την Ευρώπη στην Άπω Ανατολή, αν δεν περάσει από τα στενά του 
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Hormuz, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ παράλληλα είναι χαμηλότερα και τα ασφάλιστρα 

όταν δεν εισέλθει στον Κόλπο.  

1.6.3 Τρόποι εξαγωγής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Υπάρχουν 3 τρόποι εξαγωγής προϊόντων στα Η.Α.Ε. Εναπόκειται στους προμηθευτές να επιλέξουν 

τον τρόπο εξαγωγής που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του προϊόντος τους, αξιολογώντας 

προσεκτικά τις πιθανές πωλήσεις στην αγορά-στόχο τους. 

Οι τρόποι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

Άμεσο Εμπόριο (Direct Trade): Οι κατασκευαστές / παραγωγοί και εξαγωγείς μπορούν να 

συναλλάσσονται απευθείας με εμπόρους και εισαγωγείς που είναι ήδη εγκαταστημένοι στην αγορά. 

Αυτό το είδος του εμπορίου ταιριάζει καλύτερα σε μικρό όγκο πωλήσεων ή προκειμένου να 

δοκιμαστεί η αγορά και δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνιμο διακανονισμό. 

Εμπορικοί Αντιπρόσωποι (Commercial Agents): Μια ξένη εταιρεία που επιθυμεί να εξάγει τα 

προϊόντα της στα Η.Α.Ε., χωρίς να έχει φυσική παρουσία στην περιοχή, μπορεί να το πράξει 

διορίζοντας έναν αντιπρόσωπο ή διανομέα. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί εμπορικών 

αντιπροσώπων (Commercial Agent Law) Νο 18/1981, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους Νο 

14/1988, Νο 13/2006 και Νο 2/2010, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αντιπροσώπου (agent) και διανομέα 

(distributor) παρά μόνο γίνεται διάκριση στους εγγεγραμμένους αντιπροσώπους (registered) και 

τους μη εγγεγραμμένους (unregistered). Ο νόμος σαφώς ευνοεί τους λεγόμενους εγγεγραμμένους. 

Σύμφωνα με τον νόμο, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι Εμιρατινός ή εταιρεία που ανήκει 100% σε 

Εμιρατινούς. Τα Η.Α.Ε. αποτελούν μια ομοσπονδιακή χώρα με αποτέλεσμα να χρειάζεται, κατά 

κανόνα, ο διορισμός περισσότερων του ενός αντιπροσώπου προκειμένου να καλυφθεί 

αποτελεσματικά ολόκληρη η αγορά. Εναλλακτικά, μπορεί να ορισθεί και ένας μόνο αντιπρόσωπος. 

Στην πράξη, είναι σύνηθες να διορίζονται δυο χωριστοί αντιπρόσωποι, ένας για το Abu Dhabi και 

ένας για το Dubai και τα βόρεια Εμιράτα. 

Η εμπορική συμφωνία με τον εμπορικό αντιπρόσωπο θα πρέπει να συνταχθεί με ιδιαίτερη προσοχή 

προσδιορίζοντας τα προϊόντα και τις περιοχές που θα καλυφθούν. Στην πραγματικότητα, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να λυθεί η σύμβαση με τον εμπορικό αντιπρόσωπο χωρίς να απαιτήσει ανάλογη 

αποζημίωση, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία και των δύο πλευρών. Σε κάθε περίπτωση 

συνίσταται συμβουλευτική υποστήριξη δικηγόρου πριν την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας. 

Εμπορική παρουσία στα Η.Α.Ε.:  Ένας άλλος τρόπος για την είσοδο των προϊόντων στην αγορά των 

Η.Α.Ε. είναι η ίδρυση εταιρείας είτε μέσω κοινοπρακτικού σχήματος, είτε εξουσιοδοτώντας μια τοπική 

εταιρεία μέσω αδειοδότησης ή συμφωνίας franchise. Πέραν των προφανών πλεονεκτημάτων που 

παρουσιάζει η φυσική παρουσία στην αγορά των Η.Α.Ε., θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 

επιχειρηματίες της Μέσης Ανατολής προτιμούν να συναντούν σε προσωπική βάση τα άτομα με τα 

οποία συναλλάσσονται επιχειρηματικά. Είναι σημαντικό να διατεθεί ικανός χρόνος στην ανάπτυξη 

σχέσεων με πιθανούς πελάτες ή συνεταίρους. 

1.6.4 Δομή των δικτύων διανομής και οι συμμετέχοντες στην εφοδιαστική 

αλυσίδα των τροφίμων 

Τρία κύρια κανάλια στα Η.Α.Ε. αποτελούν τις αλυσίδες εφοδιασμού του κλάδου των τροφίμων: 

 Κανάλι υπηρεσιών εστίασης: Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Αερογραμμές, Σχολεία, Εταιρείες για 

Κρουαζιέρες, Νοσοκομεία κλπ. 

 Κανάλι λιανικών πωλήσεων: Υπεραγορές, σούπερ μαρκετ, παντοπωλεία, πρατήρια καυσίμων 

κ.λπ.  
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 Μικτό Κανάλι: Στρατιωτικά ιδρύματα, προμηθευτές πλοίων κ.α. Αυτό το τμήμα απαιτεί 

μεγαλύτερες ποσότητες με μεγάλο κύκλο εργασιών. Μπορεί να εμπορεύεται επώνυμα 

προϊόντα, μη επώνυμα ή χύμα εμπορεύματα. 

 
Η αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω του καναλιού υπηρεσιών εστίασης. 

 

 
Η αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω του καναλιού λιανικής πώλησης 

1.6.5 Συμμετέχοντες στα δίκτυα διανομής 

Χονδρέμπορος / εισαγωγέας 

Οι κύριες δραστηριότητες του χονδρέμπορου είναι η άμεση εισαγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και 

κατά περιόδους η διανομή στην τοπική αγορά. Φροντίζει για τα τοπικά τελωνειακά έγγραφα. Μπορεί 

να εξάγει σε άλλες χώρες της περιοχής, αλλά σπάνια απευθείας σε μια τοποθεσία λιανικής 

πώλησης. Χρειάζεται μια τοπική εταιρεία στη χώρα αυτή, για να ενεργεί ως τελωνειακός 

διαμεσολαβητής και να διανέμει εξ ονόματός του.  

Διανομέας (πράκτορας)  

Το επίπεδο ευθυνών και υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τον διανομέα. Σε γενικές γραμμές, οι 

διανομείς είναι υπεύθυνοι για την τοπική τελωνειακή τεκμηρίωση, την αποθήκευση, την υλικοτεχνική 

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ/ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
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υποστήριξη και τη μεταφορά. Το κόστος για τη διανομή κυμαίνεται μεταξύ 18% και 25% του συνολικού 

κόστους αποστολής προϊόντων. Ορισμένοι διανομείς μπορεί να είναι φθηνότεροι περίπου κατά 11%. 

Οι περισσότεροι διανομείς προμηθεύουν την αγορά λιανικής πώλησης ή / και τη βιομηχανία 

τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, εταιρειών catering και αεροπορικών 

εταιρειών. Μερικοί εδραιωμένοι μεγαλύτεροι διανομείς προμηθεύουν τη βιομηχανία λιανικής και 

περιγράφονται ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων και εμπορίας. 

Παρακολουθούν τις τάσεις της αγοράς, αναλύουν τις δραστηριότητες ανταγωνιστών και 

πραγματοποιούν αξιολογήσεις προϊόντων προκειμένου να εφαρμόσουν στρατηγικές μάρκετινγκ 

σχεδιασμένες για κάθε αγορά, για να προσθέσουν αξία στα προϊόντα και στα εμπορικά σήματα. 

Δουλεύουν εκτενώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την προώθηση προϊόντων, τις 

δραστηριότητες εντοπισμού προϊόντων, τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, τις εκδηλώσεις. Η 

διάρθρωση των πωλήσεών τους έχει σχεδιαστεί, για να εξασφαλίζει ευρεία κάλυψη και βαθιά 

διείσδυση στην αγορά, μέσω άμεσης συνεργασίας με τους διάφορους εμπορικούς σταθμούς και 

ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μορφών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, 

των σούπερ μάρκετ, των καταστημάτων αυτοεξυπηρέτησης, των παντοπωλείων και των πρατηρίων 

βενζίνης. Δεν περιορίζονται μόνο στις πωλήσεις. Είναι πρεσβευτές για τα εμπορικά σήματα που 

εκπροσωπούν και ειδικεύονται στο κανάλι τους, με πλήρη κατανόηση της αγοράς. Μερικοί από 

αυτούς τους μεγαλύτερους διανομείς διαχειρίζονται επίσης τα δικά τους καταστήματα λιανικής 

πώλησης.  

Broker (Μεσίτης) 

Οι μεσίτες αντιπροσωπεύουν αρκετές εταιρείες, αλλά δεν έχουν ιδιοκτησιακό συμφέρον σε αυτές. 

Λειτουργούν βάσει προμήθειας. Συνήθως βασίζονται σε έναν διανομέα για να διευκολύνουν την 

παράδοση. Αυτός ο τύπος επιχειρηματικού εταίρου δεν είναι πολύ δημοφιλής στα Η.Α.Ε. 

1.6.6 Έμποροι και χονδρεμπόριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

ΕΜΠΟΡΟΙ/ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

4 K S General Trading L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

   Greenfield Foodstuff Trading 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Abdul Razak Hussain Deira, Dubai, United 
Arab Emirates 

   Gulf International Dubai, United Arab Emirates 

Adel Al Hussain General 
Trading Co. L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

   Gulf Trading & Refrigeration 
Company L.L.C. 

Karama, Dubai, United Arab 
Emirates 

African & Eastern ( Near East ) 
L.L.C. 

Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 

   Gyma Enterprises Jabel Ali, Dubai, United Arab Emirates 

Afsasa International L.L.C. Dubai, United Arab Emirates    Hussein Ahmadi General 
Trading L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Agri Commodities & Finance 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

   Ibsons General Trading 
Company L.L.C 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Ahmed Al Ali Trading Co. L.L.C. Al Qusais, Dubai, United Arab 
Emirates 

   Index Trading Company L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Accad Contracting & General 
Trading Organic Foods And 
Cafe 

Satwa, Dubai, United Arab 
Emirates 

   Island Sky Trading L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Ain Cold Stores L.L.C. Karama, Dubai, United Arab 
Emirates 

   Jashanmal National Company 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Aqili Group L L.C. Dubai, United Arab Emirates    Joudi International Dubai, United Arab Emirates 

Al Fadel Trading Company 
L.L.C. 

Sharjah, Sharjah, United Arab 
Emirates 

   Khatoon General Trading Est Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Habtoor Trading Enterprises 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

   M H Enterprises L.L.C. Al Quoz, Dubai, United Arab Emirates 

Al Hathboor Foods L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

   Malsons Trading Company 
L.L.C. 

Al Quoz, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Ma International Co. L.L.C. Dubai, United Arab Emirates    Maritime & Mercantile 
International L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 
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Al Mahsool Trading L.L.C. Rashidiya, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Mcpai And Company Jabel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Maya Lal's Trading Company Dubai, United Arab Emirates   Miad General Trading L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Mehtab Trading Co. L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Modern Bakery L.L.C. Dubai, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Rashideen Trading Company 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Mohsen Line General Trading 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Al Sharq Al Aqssa Trading 
Company L.L.C. 

Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 

  Mostafawi Carpets And 
Curtains L.L.C. 

Dubai, United Arab Emirates 

Al Tenmia Food Est Dubai, United Arab Emirates   Mustafa Malik Trading L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Ali Al Ashar Trading L.L.C. Dubai, United Arab Emirates   Natvar And Company Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Ali Askari Gerashi General 
Trading L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Pal International Foodstuffs 
Company L.L.C. 

Dubai, Dubai, United Arab 
Emirates 

Ali Kath Trading Company L.L.C. Dubai, United Arab Emirates   Prizer General Trading L.L.C. Karam, Dubai, United Arab 
Emirates 

Alma Foodstuff L.L.C. Dubai, United Arab Emirates   Rashideen International 
Holding Company Limited L.L.C. 

Dubai, United Arab Emirates 

Arab Beverages Est Al Quoz, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Rashwell Company L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Arabian American Technology 
Co. Est 

Dubai, United Arab Emirates   Reckitt Benckiser Arabia Jabel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

Arsh Star General Trading L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Royal Golden General Trading 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Asida Trading Company Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Sa Adallah Sa Adallah Trading 
Company L.L.C. 

Dubai, Dubai, United Arab 
Emirates 

Deira Coast General Trading 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Salam Studio & Stores L.L.C. Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 

Dubai Co Operative Society Dubai, United Arab Emirates   Sea World Fish Processing 
L.L.C. 

Ajman, United Arab Emirates 

Dubai Gulf Centre Trading 
L.L.C. 

Dubai, United Arab Emirates   Shaikh Abdul Khaliq And Sons 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Emke General Trading L.L.C. Dubai, United Arab Emirates   Simba Global L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Epsilon International Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
United Arab Emirates 

  Spinneys Dubai L.L.C. Dubai, United Arab Emirates 

Euroleaf Tabak Corporation Jebel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

  T Choithram & Sons L.L.C. Al Qouz, Dubai, United Arab 
Emirates 

Falcon Global General Trading 
L.L.C. 

Dubai, United Arab Emirates   T Choithram And Sons L.L.C. Al Aweer Industrial Area, 
Dubai, United Arab Emirates 

Fanan Foodstuff L.L.C. Rashidiya, Dubai, United Arab 
Emirates 

  The Food Center L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Fineway International Trading 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Tradeways Trading L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Food Specialities Ltd. Jabel Ali, Dubai, United Arab Emirates   Tulsidas Lalchand General 
Trading Company L.L.C. 

Opposite Abra Area, Dubai, 
United Arab Emirates 

Galadari Ice Cream Company 
L.L.C. 

Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Unilever Gulf Jabel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

General Enterprises Company Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

  Unitra Trading Est L.L.C. Dubai, United Arab Emirates 

Gholami & Abedi Vegetables & 
Fruits Co. L.L.C. 

Al Aweer Industrial Area, 
Dubai, United Arab Emirates 

  Wellington Marketing Jabel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

Global Food Industries Sharjah, United Arab Emirates   Zafco Trading L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Green House Supermarket 
L.L.C. 

Sharjah, United Arab Emirates   Zafcomm L.L.C. Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 

Πηγή: Dunn & Bradstreet (Hoovers) online database 

1.6.7 Ο τομέας του λιανικού εμπορίου 

Η Euromonitor ανέφερε την ύπαρξη 9.663 καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ε.Α.Ε.) το 2014, καλύπτοντας ποικίλους σύγχρονους και παραδοσιακούς 

εμπόρους λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου. Οι σύγχρονοι σταθμοί λιανικής πώλησης 
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περιλαμβάνουν τα λεγόμενα: convenience stores, discounter stores, forecourt retailers, chained 

forecourts, independent forecourts, hypermarkets and supermarkets, ενώ οι παραδοσιακοί σταθμοί 

λιανικής πώλησης περιλαμβάνουν ειδικά καταστήματα τροφίμων / ποτών / καπνού, ανεξάρτητα 

μικρά παντοπωλεία και άλλους λιανοπωλητές. Οι δέκα κορυφαίοι σταθμοί λιανικής πώλησης (με 

βάση τις συνολικές πωλήσεις παντοπωλείων τους) είναι σύγχρονα καταστήματα λιανικής πώλησης 

ειδικότερα υπεραγορές και σούπερ μάρκετ. 

 
2.  Οι δέκα κορυφαίοι λιανοπωλητές στα Η.Α.Ε. 

Οι σύγχρονοι σταθμοί λιανικής πώλησης κυριαρχούν στον τομέα του λιανικού εμπορίου σε σχέση με 

τους παραδοσιακούς λόγω της ευρύτερης ποικιλίας των προϊόντων τους, του μεγαλύτερου 

εμπορικού χώρου και της βολικής τοποθεσίας. Οι σύγχρονοι σταθμοί προσφέρουν πιο 

ανταγωνιστικά προϊόντα ως προς τη τιμή σε σχέση με τους παραδοσιακούς και είναι σε θέση να 

επωφεληθούν από τις σχέσεις με μεγάλους προμηθευτές και με τεράστιες οικονομίες παγκοσμίως.  

Η Carrefour, ένας από τους κορυφαίους λιανοπωλητές στην αγορά των Η.Α.Ε., εδρεύει στη Γαλλία. Η 

Carrefour είναι σε θέση να προμηθεύσει με μεγάλη ποικιλία διεθνών προϊόντων την αγορά των Η.Α.Ε. 

λόγω της κυριαρχίας της στη διεθνή αγορά τροφίμων στην Ασία, την Ευρώπη και τη Λατινική 

Αμερική. Ενώ τα εμπορικά κέντρα επεκτείνονται σε όλα τα Η.Α.Ε., οι υπεραγορές και τα 

υπερκαταστήματα στην περιοχή των εμπορικών κέντρων επωφελούνται από τη στροφή των 

καταναλωτών προς τα εμπορικά κέντρα. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότερες υπεραγορές και 

σούπερ μάρκετ ανοίγουν κοντά ή μέσα σε εμπορικά κέντρα για να επωφεληθούν από τέτοιες καλές 

τοποθεσίες. Ο αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών και το υψηλό ποσοστό πωλήσεων ειδών 

παντοπωλείου σε υπεραγορές και σε σούπερ μάρκετ δείχνουν μια πιθανή ευκαιρία για τους 

προμηθευτές παντοπωλείων να αυξήσουν τον εφοδιασμό τους στην αγορά λιανικής πώλησης 

ειδών παντοπωλείου των Η.Α.Ε. 
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3. Οι πέντε κορυφαίοι λιανοπωλητές στα Η.Α.Ε.στα είδη παντοπωλείου 

Με έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε όλους τους λιανοπωλητές ειδών παντοπωλείου στα Η.Α.Ε., οι 

πέντε κορυφαίοι λιανοπωλητές στο σύνολο των λιανικών πωλήσεων παντοπωλείων είναι επίσης οι 

ηγέτες στις πωλήσεις βρώσιμων ειδών παντοπωλείου. Έχοντας συνολικό ποσό πωλήσεων 2,1 

δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2014, οι δύο κορυφαίοι λιανοπωλητές LuLu και Carrefour, έναντι των 

τριών λιανοπωλητών Spinneys, Choithram και Al Maya των 1,1 δισεκατομμυρίων, κυριάρχησαν με 

ένα μεγάλο κενό στις συνολικές πωλήσεις βρώσιμων ειδών παντοπωλείου.  

Οι πέντε κορυφαίοι λιανοπωλητές σε είδη παντοπωλείου 

Ο όμιλος LuLu: Κυριαρχεί έναντι των ανταγωνιστών του όσον αφορά την ανάπτυξη. Ως κορυφαία 

grocery stores, τα καταστήματα LuLu έχουν εύκολα προσβάσιμες τοποθεσίες και προσφέρουν 

προσιτές τιμές στους καταναλωτές. Η LuLu ενθαρρύνει τους πελάτες της να χρησιμοποιούν τις 

πιστωτικές κάρτες ADCB Lulu για το πρόγραμμα ανταμοιβών. Η δύναμη που κατέχει ο όμιλος LuLu 

έγκειται στην οικονομική του ευελιξία και την ευελιξία διαχείρισης, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών καθώς και στην ικανότητά του να εξυπηρετεί τους 

ευαίσθητους στην τιμή πελάτες παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων. 

Ο όμιλος Carrefour: Δεδομένου ότι είναι η δεύτερη κορυφαία εταιρεία λιανικής πώλησης στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Carrefour επιδιώκει να επεκτείνει τα καταστήματά της σε όλη τη χώρα, 

με ιδιαίτερη έμφαση στο Ντουμπάι (όπου θα πραγματοποιηθεί η EXPO 2020) και όπου υπάρχει 

ανάπτυξη στην κατασκευαστική βιομηχανία ειδικότερα στις κατοικημένες περιοχές των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων. Η εταιρεία Carrefour παρέχει επίσης στους πελάτες σύστημα πόντων που 

ονομάζεται «MyClub», και επιδιώκει την ανάπτυξη convenience stores.  

Ο όμιλος Spinneys: Θεωρείται ως ένα δημοφιλές μέρος για αγορές από πολλούς εύπορους 

καταναλωτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Spinneys προμηθεύεται ακριβά προϊόντα 

διατροφής και επικεντρώνεται σε τρόφιμα καλής ποιότητας για την προσέλκυση καταναλωτών με 

υψηλό εισόδημα. Ωστόσο, η Spinneys δεν έχει πολλά κέρδη από τη στρατηγική μάρκετινγκ που 

ακολουθεί και η οποία απευθύνεται σε καταναλωτές υψηλού επιπέδου, καθώς αντιμετωπίζει 

προκλήσεις από το αυξανόμενο κόστος του ενοικίου και τα μειωμένα περιθώριο λιανικού εμπορίου. 
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Ως αποτέλεσμα, η Spinneys έχει μειώσει τον αριθμό των καταστημάτων της, για να μειώσει το 

λειτουργικό της κόστος και έχει επικεντρωθεί στην κερδοφορία της από μικρότερο αριθμό 

καταστημάτων. 

Ο όμιλος Choithram: Η Choithram έχει μεγάλη φήμη στους καταναλωτές της, διότι προσφέρει ένα 

ευρύ φάσμα επιλογών. Η βασική πρωτοβουλία της Choithram στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα 

είναι να προστεθούν ακόμη δέκα καταστήματα μέχρι το 2017, με έμφαση στα μικρότερα 

πολυκαταστήματα στην εγχώρια αγορά. 

Ο όμιλος Al Maya: Τα τελευταία χρόνια, η Al Maya επεκτείνει και ανοίγει πολλά καταστήματα. Η 

εταιρεία διαθέτει σήμερα περίπου 39 σούπερ μάρκετ στα Η.Α.Ε. και το Ομάν και σχεδιάζει να ανοίξει 

περισσότερα σούπερ μάρκετ στο Ντουμπάι, στο Αμπού Ντάμπι και σε άλλα Εμιράτα (Euromonitor 

2015). 

Καταστήματα Discounter 

Το μόνο κατάστημα Discounter στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με την Planet Retail, είναι 

το Poundstretcher. Το Poundstretcher εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτει συνολικά 488 διεθνή 

καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των επτά στα Η.Α.Ε. Η Poundstretcher άνοιξε το πρώτο της 

κατάστημα στο Ντουμπάι, την 1η Ιουνίου 2012. Η Poundstretcher δεν είναι στο επίπεδο των πέντε 

κορυφαίων εταιρειών λιανικής πώλησης, αν όμως διατηρήσει τη στρατηγική προεξόφλησής της και 

αρχίζει να απευθύνεται σε μεγαλύτερη ομάδα των καταναλωτών στα Η.Α.Ε., θα μπορέσει να 

αποτελέσει έναν ισχυρό ανταγωνιστή στην αγορά λιανικής πώλησης παντοπωλείων. 

1.6.8 Διαδικτυακές αγορές 

 Παρόλο που οι κάτοικοι των Η.Α.Ε. απαιτούν περισσότερη ευκολία στις αγορές τους για τα είδη 

παντοπωλείου, η έμφαση στην ηλεκτρονική πώληση δεν προκαλεί πολύ ενθουσιασμό στους 

κατοίκους των Η.Α.Ε. Οι πωλήσεις των προϊόντων ηλεκτρονικά για τους πέντε κορυφαίους 

λιανοπωλητές είναι χαμηλές και αναπτύσσονται με πολύ αργό ρυθμό. Το ποσοστό του ηλεκτρονικού 

παντοπωλείου από τις συνολικές λιανικές πωλήσεις είναι 0,56% για το 2014 και το 2015 εκτιμάται σε 

0,62% και προβλέπεται να παραμείνει κάτω από το 1% από το 2016 έως το 2020.  

 
4. Ηλεκτρονικές αγορές στα Η.Α.Ε. 

Παρόλο που οι πέντε κορυφαίοι λιανοπωλητές δεν επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου στο ηλεκτρονικό 

παντοπωλείο, αλλά περισσότερο σε άλλα προϊόντα, υπάρχουν και άλλες εταιρείες στη λιανική 

πώληση ειδών παντοπωλείου που έχουν ξεκινήσει ιστοσελίδες ηλεκτρονικής πώλησης ειδών 

παντοπωλείου. Παραδείγματα είναι οι εταιρείες: Trolley.AE και Supermarket.AE. Η Trolley.AE και η 

Supermarket.AE προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από φρέσκα φρούτα, αρτοσκευάσματα 

και γλυκίσματα μέχρι και κατεψυγμένα προϊόντα, κρέατα, προϊόντα για βρέφη και τροφές για 

κατοικίδια ζώα. Η Trolley.AE και η Supermarket.AE προσφέρουν μια ποικιλία διεθνών εμπορικών 
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επωνυμιών καθώς και τοπικά προϊόντα όπως λαχανικά και φρούτα, κρέατα κ.α. Τα υπάρχοντα 

μικρότερα σούπερ μάρκετ συνεργάζονται τελευταία με εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της υπηρεσίας παράδοσης στο σπίτι. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν μια 

ηλεκτρονική εφαρμογή για να κάνουν παραγγελίες από τα μαγαζιά της γειτονιάς για τις καθημερινές 

τους ανάγκες σε είδη παντοπωλείου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή InstaShop. Η τάση αυτή 

αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις μικρότερων σούπερ μάρκετ και παντοπωλείων. 

Συμπερασματικά, η αγορά του ηλεκτρονικού παντοπωλείου είναι ακόμη μικρή, αλλά έχει πολλές 

δυνατότητες ανάπτυξης.  

1.6.9 Διοργάνωση της παγκόσμιας έκθεσης expo2020 στο Ντουμπάι 

Η επιλογή της πόλης του Ντουμπάι, τον Νοέμβριο του 2013, να διοργανώσει την Παγκόσμια Έκθεση 

το 2020 (expo2020) θα έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο του 

Εμιράτου του Ντουμπάι αλλά και ολόκληρης της χώρας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης αναμένεται να 

επισκεφθούν το Ντουμπάι 25 εκ. επισκέπτες, το 71% των οποίων θα προέρχεται από χώρες 

διαφορετικές από τη φιλοξενούσα χώρα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει 700.000 τ.μ. περίπτερα και 

εκθεσιακούς χώρους, καθώς και 500.000 τ.μ. μόνιμες υποδομές. Η όλη κατασκευή θα είναι 

καλυμμένη με φωτοβολταïκούς συλλέκτες για σκίαση αλλά και παραγωγή ενέργειας (θα καλύπτει το 

50% της απαιτούμενης ενέργειας κατά τη διάρκεια της έκθεσης) και θα φωτίζεται τις νυκτερινές ώρες. 

Έχει προβλεφθεί, επίσης, η κατασκευή ενός εκθεσιακού χωριού ‘Expo Village‘. Μεγάλο μέρος των 

υποδομών της expo2020 πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά την έκθεση, για τη δημιουργία ενός 

εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, ενός πανεπιστημίου και ενός μουσείου αφιερωμένου στην 

expo2020. 
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2 Σαουδική Αραβία 
 

2.1 Εισαγωγικές επισημάνσεις 

2.1.1 Διεθνείς Συμφωνίες 

 

Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι μέλος των ακόλουθων Συνθηκών και έχει υπογράψει τις 

παρακάτω συμφωνίες: 

 Arab League (AL), Αραβικός Σύνδεσμος. 

 Gulf Cooperation Council (GCC), Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. 

 International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System 

(HS Convention), Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων. 

 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as 

amended) (Revised Kyoto Convention), Διεθνής Σύμβαση για την Απλούστευση και την 

Εναρμόνιση των Τελωνειακών Διαδικασιών (όπως τροποποιήθηκε). 

 Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC). 

 Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών 

Χωρών. 

 World Customs Organization (WCO), Παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων. 

 World Trade Organization (WTO), Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στο Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου, η 

Σαουδική Αραβία συμμετέχει στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών του Συμβούλιου  Συνεργασίας 

των Χωρών του Κόλπου. Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, δηλαδή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της 

Ελβετίας, με τo Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου τέθηκε σε ισχύ στα μέσα του 2014 

για τις χώρες της ΕΖΕΣ και στα μέσα του 2015 για τα μέλη του ΣΣΚ. 
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5. Διάγραμμα ροής- διαδικασίες ελέγχου εισαγόμενων διατροφικών προϊόντων εντός των μελών του ΣΣΚ 

2.1.2 Τρόφιμα και ζωοτροφές 

Πριν τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων τροφίμων για 

εμπορικούς σκοπούς, υπόκεινται σε διαδικασία επιθεώρησης στο τελωνείο εισόδου στο πλαίσιο των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ελέγχου των εισαγόμενων τροφίμων (IFCES), οι οποίες εφαρμόζονται από 

την Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων της Σαουδικής Αραβίας (SFDA). Επιπλέον, τα νέα είδη διατροφής 

απαιτούν άδεια από το SFDA. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ελέγχου των τοπικών αγορών (LMCES) 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση μετά την εισαγωγή και την εποπτεία της εμπορίας. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σκοπεύουν να εμπορευθούν τρόφιμα στη Σαουδική Αραβία, π.χ. οι 

κατασκευαστές, οι διανομείς και οι ιδιοκτήτες των αποθηκών πρέπει να δημιουργήσουν ένα 

λογαριασμό LMCES στον προαναφερόμενο ιστότοπο με βάση την εμπορική εγγραφή τους γι’ αυτή 

τη δραστηριότητα. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά που εκδίδονται στη χώρα προέλευσης πρέπει να 

υποβάλλονται για τελωνειακή αποδέσμευση και για λόγους πρόσβασης στην αγορά. Ανάλογα με 

τον τύπο των προϊόντων, αυτά μπορεί να είναι τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης 

 Πιστοποιητικό συστατικών του παρασκευαστή για τα τρόφιμα 

 Υγειονομικό πιστοποιητικό για ορισμένα τρόφιμα όπως για τα μεταποιημένα τρόφιμα ή για τα 

εμπορεύματα που προορίζονται για την παραγωγή τους 

Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα (GRASF) του ΣΣΚ (Συμβούλιο Συνεργασίας 

των Αραβικών Κρατών του Κόλπου) έχει συσταθεί για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την 

ασφάλεια των τροφίμων και των υλικών που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, μέσω 

του οποίου επιτρέπεται η άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων πληροφοριών στα άλλα μέλη του 

δικτύου. Στη Σαουδική Αραβία, αρμόδια αρχή είναι η Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων της Σαουδικής 

Αραβίας (SFDA), Τομέας Τροφίμων, Τμήμα Εισαγωγών Τροφίμων. 
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Η βάση δεδομένων GRASF περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις εισαγόμενων ή τοπικά 

παραγόμενων ειδών διατροφής, δηλαδή εγχώριες και ξένες εταιρείες τροφίμων, εξουσιοδοτημένους 

πράκτορές τους, αποθήκες και προϊόντα διατροφής που είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στη 

Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη μέλη του ΣΣΚ. 

2.1.3 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα και γενική δυνατότητα 

εισαγωγής των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτά. 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να εφαρμόζονται στο 

έδαφος μιας χώρας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού, της πανίδας και της 

χλωρίδας, από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα 

 παράσιτα φυτών (π.χ. έντομα, βακτηρίδια, ιοί) 

 τοξίνες ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες, σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές 

 πρόσθετα 

 ρύπους (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα παρασιτοκτόνων ή κτηνιατρικών φαρμάκων, ξένες 

ύλες). 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να συμπεριληφθούν στους 

σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, απαιτήσεις και διαδικασίες μιας χώρας ή μιας 

οικονομικής κοινότητας. Η συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία αναφέρεται επίσης ως συμφωνία ‘’SPS’’, 

καθορίζει τους κανόνες που υποχρεούνται να ακολουθούν τα κράτη μέλη του ΠΟΕ, όταν 

εφαρμόζουν μέτρα ‘’SPS’’ που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία 

των ζώων και την υγεία των φυτών. Η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα ‘’SPS’’ που 

ενδέχεται να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, το διεθνές εμπόριο. Κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα 

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων προστασίας. 

Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους 

πρότυπα, αλλά οι κανονισμοί τους πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και διεθνή 

πρότυπα, δηλαδή τα επιβαλλόμενα μέτρα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και κατανοητά. Τα μέλη του ΠΟΕ 

πρέπει να κοινοποιούν εκ των προτέρων το περιεχόμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού υγιεινής ή 

φυτοϋγειονομικής προστασίας. Οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των 

μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές 

Γραφείο Επιζωοτιών για την υγεία των ζώων), τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών 

(IPPC), την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων (κοινή επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας 

(FAO) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ασφάλεια των τροφίμων). Επιπλέον, η 

συμφωνία ‘’SPS’’ παρέχει τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και για τα προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των 

ζώων και των φυτών. 

2.1.4 Ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Οι εταιρείες που σκοπεύουν να εισαγάγουν και να ασχοληθούν με γεωργικά προϊόντα πρέπει να 

καταχωρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας. Η καταχώριση αυτή αποτελεί 

προϋπόθεση για την έκδοση όλων των αδειών εισαγωγής από το εν λόγω Υπουργείο στον τομέα 

των γεωργικών προϊόντων. Όσον αφορά τα εμπορεύματα που τελούν υπό κτηνιατρικό έλεγχο, 

απαιτούνται έγγραφα όπως: 

 Άδεια εισαγωγής ζώων και ζωικών προϊόντων 

 Άδεια εισαγωγής αλόγων 
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Οι μεταφορές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων υπόκεινται σε κτηνιατρικό έλεγχο στο τελωνείο 

εισόδου και πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται 

από αρμόδιο κτηνίατρο. Για συγκεκριμένα προϊόντα, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες 

πιστοποιήσεις είτε να περιληφθούν στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας είτε να υποβληθούν ως 

ξεχωριστές αποδείξεις. Μετά από επιτυχή συνοριακή επιθεώρηση, εκδίδεται πιστοποιητικό 

κτηνιατρικής αποδέσμευσης για ζώα και ζωικά προϊόντα από τον αρμόδιο κτηνίατρο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε κτηνιατρική επιθεώρηση 

επιτρέπεται να εισάγονται μόνο μέσω των ακόλουθων συνοριακών σταθμών: 

αεροδρόμια: λιμένες: ξηρά: 

Αεροδρόμιο King Abdul Aziz, Τζέντα Port Jizan Συνοριακός σταθμός Al-Bathaa (σύνορα Η.Α.Ε.) 

Αεροδρόμιο King Fahd, Al Dammam Λιμάνι Τζέντα Συνοριακός σταθμός Al-Haditha (σύνορα Ιορδανίας) 

Αεροδρόμιο King Khaled, Ριάντ Al Dammam Port Συνοριακός σταθμός Al-Rak'i (σύνορα Κουβέιτ) 

  Al-Tual στα σύνορα (σύνορα της Υεμένης) 

  Συνοριακός σταθμός Jadidat Ar'ar (ιρακινά σύνορα) 

  Οδός King Fahd, Al Dammam 

  Συνοριακός σταθμός Salwa (σύνορα του Κατάρ) 

Μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά μέτρα προστασίας για την εισαγωγή ορισμένων ζώντων ζώων και 

ζωικών προϊόντων, π.χ. ως συνέπεια της εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ύδατος και Γεωργίας της Σαουδικής Αραβίας, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς 

καλούνται να στείλουν επιστολή στο υπουργείο ζητώντας την επίσημη επιθεώρηση του επίσημου 

συστήματος ελέγχου και των εγκαταστάσεων κρέατος. 

Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας 

(SPS), μεταξύ άλλων, η αρμόδια αρχή για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζώντων ζώων και ζωικών 

προϊόντων στη Σαουδική Αραβία μπορεί να έρθει σε επαφή με τα εξής: Περιβάλλον, Νερό και 

Γεωργία, Οργανισμός Ζωικών Πόρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ζώων στις χώρες 

προέλευσης και εξαγωγής, πρέπει να ανατρέξει κανείς  στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για 

την Υγεία των Ζώων (WAHIS), μια υπηρεσία που παρέχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την 

Υγεία των Ζώων (OIE). Συνιστάται επίσης η επικοινωνία με τον εισαγωγέα για συμβουλές σχετικά με τις 

απαγορεύσεις εισαγωγής. 

Τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο υποβάλλονται σε επιθεώρηση στο 

τελωνείο εισόδου και πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά 

ακτινοβολίας. Η εφαρμοστέα νομική βάση είναι ο νόμος περί φυτικής καραντίνας του Συμβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).  

Τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομική επιθεώρηση μπορούν να εισάγονται μέσω 

όλων των συνοριακών σταθμών που αναφέρονται στο τμήμα για τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης και, επιπλέον, μέσω των ακόλουθων εξουσιοδοτημένων συνοριακών σταθμών: 

λιμάνι: ξηρά: 

Θύρα Al Jubayl Συνοριακός σταθμός Alab (σύνορα της Υεμένης) 

 Συνοριακός σταθμςό Al-Khadra (σύνορα της Υεμένης) 

 Συνοριακός σταθμός Al-Wadi'a (σύνορα της Υεμένης). 

 

Με την αρχή που είναι υπεύθυνη για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο στη Σαουδική Αραβία μπορεί να 

έλθει κανείς σε επαφή σχετικά με τα ανωτέρω θέματα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και 

Γεωργίας, Οργανισμός Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας Φυτών. 
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2.1.5 Φυτά και φυτικά προϊόντα  

Οι εταιρείες που προτίθενται να εισαγάγουν και να ασχοληθούν με γεωργικά προϊόντα ή προϊόντα 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας. Η καταχώριση 

αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση όλων των αδειών εισαγωγής από το εν λόγω Υπουργείο 

στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, δηλ. φυτά και φυτικά προϊόντα, σπόροι και φυτάρια, 

γεωργικά μηχανήματα καθώς και λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Η κοινή νομική πράξη του ΣΣΚ, ο 

νόμος για τους σπόρους, τους κονδύλους, των σπόρων προς σπορά και τα σπορόφυτα στα κράτη 

του Συμβουλίου Συνεργασίας για τα Αραβικά Κράτη του Κόλπου έχει μεταφερθεί στη Σαουδική 

Αραβία δυνάμει της απόφασης αριθ. 55/109 του 2010. Ο νόμος ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι 

κυρώσεις καθίστανται απαιτητές για όσους δεν φέρουν τις υποχρεωτικές άδειες που απαιτούνται 

στον τομέα αυτό, (π.χ. υποχρεωτικές άδειες εισαγωγής και καταχώριση ποικιλίας), τις προδιαγραφές 

των εμπορευμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες GCC ή τα σχετικά 

φυτοπροστατευτικά μέτρα. Ο εν λόγω νόμος επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να θεσπίζουν 

αντίστοιχους κανονισμούς για την εφαρμογή των διατάξεών του. Παρόλο που η Σαουδική Αραβία 

δεν είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV), οι 

φυτικές ποικιλίες υπόκεινται σε νόμους για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη Σαουδική Αραβία κατ 

'αναλογία με τους κανονισμούς UPOV. Η προστασία των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας διοικείται από 

την ‘’King Abdulaziz City for Science and Technology’’ (KACST).  

2.1.6 Τυποποίηση 

Τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ομοσπονδίας, της Μετρολογίας και 

της Οργάνωσης Ποιότητας της Σαουδικής Αραβίας (SASO). Εάν δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα 

πρότυπα της Σαουδικής Αραβίας, τα αγαθά πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα του 

Οργανισμού Τυποποίησης του ΣΣΚ (GSO) ή των εφαρμοστέων προτύπων ISO. Τα εθνικά πρότυπα 

που είναι ευρέως αποδεκτά στη Σαουδική Αραβία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα γαλλικά, 

βρετανικά και γερμανικά πρότυπα. 

Το πεδίο εφαρμογής των εμπορευμάτων που απαιτούν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) για να 

είναι επιλέξιμα για εισαγωγή περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα, 

εκτός από τα προϊόντα που υπόκεινται σε πρόσθετους κανονισμούς, όπως οι υγειονομικές και 

φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις. Γενικά, τα προϊόντα που ρυθμίζονται από τα ακόλουθα Υπουργεία και 

Κυβερνητικούς Φορείς αποκλείονται από την απαίτηση της (CoC): 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Νερού και Γεωργίας: π.χ. ζώα, φυτά, φυτοφάρμακα, γεωργικές 

μηχανές 

 Υπουργείο Εσωτερικών: π.χ. όπλα και πυρομαχικά, που ονομάζονται επικίνδυνα χημικά 

προϊόντα, στρατιωτικά αγαθά 

 Υπουργείο Υγείας και το γραφείο του, η Σαουδική Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων (SFDA): π.χ. 

τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά εφόδια 

 Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων: αργό πετρέλαιο. 

2.1.7 Διατάξεις για τα υλικά συσκευασίας 

Το σανό και το άχυρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά συσκευασίας, αλλά θα υπόκεινται σε 

φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι συσκευασίες αποθηκεύονται 

συχνά στην ύπαιθρο και πρέπει συνεπώς να είναι ανθεκτικές στο νερό και να προστατεύονται από 

κλοπές. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ανθεκτικές , καθώς ενδέχεται να υποστούν βίαιους χειρισμούς. 

Οι οδηγίες για το σωστό χειρισμό των πακέτων πρέπει να είναι στα αραβικά. 

Όλα τα υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, είτε είναι 

κατασκευασμένα από πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, χαρτόνι ή πολυστρωματικά υλικά, καθώς και 
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πλαστικά δοχεία διανομής τροφίμων (π.χ. δίσκοι, κύπελλα, καλαμάκια, μαγειρικά σκεύη κ.λπ. 

συμμορφώνονται με τους κανόνες που παρατίθενται στις εγκυκλίους αριθ. 197/1431 H και 584/1431 

Η. Το διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας τροφίμων (που παρουσιάζει ένα γυαλί και ένα 

πιρούνι) πρέπει να αναρτάται εμφανώς σε όλα τα υλικά που είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ή 

περιέχουν πλαστικά συστατικά στοιχεία. Δεδομένου ότι απαγορεύεται να εισάγονται τα ορισμένα ως 

πλαστικά είδη μη -οξο-διασπώμενα, υπάρχουν προϋποθέσεις για την εισαγωγή και την κατασκευή 

τέτοιων προϊόντων. Μεταξύ άλλων απαιτήσεων, τα προϊόντα πρέπει να φέρουν το λογότυπο των 

οξο-βιοαποικοδομήσιμων που ορίζεται και ανήκει στον οργανισμό Πρότυπων, Μετρολογίας και 

Ποιότητας (SASO) της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Αρ. Μ.Α-156-16-03-

03. Το εν λόγω λογότυπο υποδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τους ισχύοντες κανόνες. 

Πιστοποιητικό των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών που πρέπει να εκδίδεται από 

κατάλληλο και δεόντως διαπιστευμένο εργαστήριο και στη συνέχεια να επικυρώνεται από το 

εμπορικό επιμελητήριο της χώρας εξαγωγής, πρέπει να συνοδεύει κάθε αποστολή προ-

συσκευασμένων τροφίμων ή υλικού που προορίζεται για την παρουσίαση ή τη συσκευασία 

τροφίμων στη Σαουδική Αραβία. Το πιστοποιητικό ισχύει συνήθως για αποστολές που παραδίδονται 

εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής του, εκτός εάν τα κύρια συστατικά της συσκευασίας 

παραμένουν αμετάβλητα. Τα περιεχόμενα των καθορισμένων ουσιών ανά τύπο υλικού  πρέπει να 

παρέχονται στο πιστοποιητικό και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα όρια. Επιπλέον, 

ορίζονται συγκεκριμένα όρια μετανάστευσης, π.χ. για καουτσούκ, πολυανθρακικά και 

πολυαιθυλένια. Όσον αφορά την εισαγωγή κενών υλικών συσκευασίας, απαιτείται άδεια από τη 

Γενική Διεύθυνση Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Εμπορίου και Επενδύσεων 

(MCI). 

2.1.8 Απαιτήσεις επισήμανσης για τα τρόφιμα 

Για ορισμένα προϊόντα, π.χ. τρόφιμα, η επισήμανση στα αραβικά είναι υποχρεωτική. Γενικά, οι ετικέτες 

που χρησιμοποιούν αγγλικά και αραβικά είναι αποδεκτές. Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. προϊόν και εμπορικό σήμα 

2. συστατικά και πρόσθετα (σε φθίνουσα σειρά 

σπουδαιότητας) 

3. καθαρό βάρος (μετρικό σύστημα μονάδων) 

4. χώρα προέλευσης 

5.  όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 

6. ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης 

7. διατροφικές πληροφορίες  

 

Ο εφαρμοστέος κανόνας είναι το πρότυπο GSO 2233/2012 σχετικά με τις απαιτήσεις διατροφικής 

σήμανσης. Εντούτοις απαλλάσσονται από τις εν λόγω απαιτήσεις: 

1. τρόφιμα που περιέχουν αμελητέες ποσότητες θερμίδων, 

πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπαρών, κορεσμένων 

λιπαρών, αλατιού ή νατρίου, πολύ χαμηλού ολικού 

επιπέδου ζάχαρης καθώς και προϊόντων με σχεδόν 

μηδενικές ποσότητες, όπως μπαχαρικά και καρυκεύματα 

2. νωπά φρούτα και λαχανικά 

3. νωπά και διατηρημένα με απλή ψύξη ψάρια, ζώα και 

κρέας πουλερικών 

4. προϊόντα που πωλούνται απευθείας στους πελάτες σε 

χώρους παραγωγής όπως η σαλάτα, τα προϊόντα 

αρτοποιίας και τα γλυκά 

5.  τρόφιμα που παράγονται από ένα στοιχείο 

τροφίμων όπως το ρύζι, το τσάι, ο καφές και η 

ζάχαρη 

6. εμφιαλωμένο και μεταλλικό νερό 

7. συσκευασμένα προϊόντα διατροφής με μέγεθος 

δοχείου μικρότερο από 10 εκατοστά 

8. πρόσθετα τροφίμων 

9. τρόφιμα που απαιτούν περαιτέρω συσκευασία ή 

μεταποίηση και δεν πωλούνται απευθείας στους 

καταναλωτές. 

 

Για εμπορικά δείγματα τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση και τοπική κατανάλωση, οι 

απαιτήσεις επισήμανσης και ημερομηνίας λήξης συνήθως δεν ισχύουν. 
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2.1.9 Ετικέτα της χώρας προέλευσης 

Η επισήμανση της χώρας προέλευσης απαιτείται για όλα τα είδη προϊόντων που εισάγονται στη 

Σαουδική Αραβία. Οι τελωνειακές εγκύκλιοι αριθ. 99 / S / 43 / M και 72/11 / M που εκδόθηκαν το 2008 

και το 2009, αντίστοιχα, προβλέπουν την πρακτική ενίσχυση των νόμων επισήμανσης για τα 

εισαγόμενα προϊόντα που υπάρχουν ήδη εδώ και δεκαετίες. Κάθε προϊόν που εισέρχεται στη 

Σαουδική Αραβία πρέπει να φέρει μια σταθερή και αμετάβλητη ένδειξη της χώρας καταγωγής στο ίδιο 

το προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει, π.χ. με χάραξη, ραφή, εκτύπωση ή συμπίεση, ανάλογα με τη φύση 

των προϊόντων. Μόνο ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να εξαιρούνται από τον κανόνα της άμεσης 

επισήμανσης του προϊόντος, π.χ. αν είναι αδύνατο να τοποθετηθεί η ετικέτα σε αυτά λόγω του 

μικρού τους μεγέθους ή της φύσης τους (π.χ. σκόνες, υγρά) ή εάν το προϊόν θα διατρέχει τον 

κίνδυνο να υποστεί βλάβη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επιτρέπεται η επισήμανση στο άμεσο δοχείο ή 

συσκευασία. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο προϊόν, η επισήμανση της χώρας 

προέλευσης μπορεί να γίνει στα αραβικά ή στα αγγλικά. Για εσφαλμένη επισήμανση επιβάλλεται 

πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 SAR. 

Το πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, εφόσον απαιτείται και το εμπορικό τιμολόγιο πρέπει 

να φέρει τη σωστή ονομασία της χώρας προέλευσης (δηλαδή μόνο η έννοια "Ευρωπαϊκή Ένωση"  

ως χώρα καταγωγής μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκής). Εάν οι παραδόσεις που περιέχουν προϊόντα 

διαφορετικής καταγωγής αποστέλλονται από κοινού, πρέπει να εκδίδονται ξεχωριστά έγγραφα για 

κάθε χώρα προέλευσης. Η επισήμανση της χώρας καταγωγής στο εμπόρευμα ή / και στη 

συσκευασία του, πρέπει να αντιστοιχεί στην προέλευση που αναφέρεται στα εμπορικά έγγραφα. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οποιαδήποτε ένδειξη για μια χώρα στο ίδιο το εμπόρευμα θα αποτιμηθεί 

συνήθως ως δήλωση καταγωγής, έτσι ώστε η εισαγωγή αυτού του προϊόντος να μπορεί να 

θεωρηθεί ως απόπειρα παραχάραξης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νομικά προβλεπόμενες 

κυρώσεις. Σε περίπτωση αμφιβολιών, συνιστάται η επικοινωνία με τον εισαγωγέα, ειδικά εάν 

υπάρχουν προϊόντα διαφορετικής προέλευσης σε ένα προϊόν. Το Υπουργείο Τελωνείων της 

Σαουδικής Αραβίας (SADC),  εξέδωσε πρόσφατα γνωστοποίηση σύμφωνα με την οποία όλα τα 

εμπορεύματα που φέρουν τοποθετημένο αμετάβλητο σήμα προέλευσης δεν χρειάζονται πλέον 

πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, για να διαγραφούν από το τελωνείο . Αυτό ισχύει για 

όλους τους τρόπους αποστολής, δηλαδή για εμπορεύματα που εισάγονται μέσω χερσαίων 

συνοριακών σταθμών, αεροδρομίων ή θαλάσσιων λιμένων.  Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να απαιτηθεί από άλλες αρμόδιες αρχές, π.χ. για την 

παρακολούθηση των μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS). 

2.1.10 Κανονισμοί εισαγωγής και απαιτήσεις εγγραφής 

Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο 

Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου και Επενδύσεων (MCI). Πριν από την καταχώριση, η 

καταχώριση εμπορικού ονόματος είναι υποχρεωτική. Στο πλαίσιο προστασίας πνευματικών 

δικαιωμάτων ή βιομηχανικού σχεδίου, πρέπει να καταχωρούνται όλα τα εμπορικά σήματα 

(συμπεριλαμβανομένων των σχεδιασμένων ονομάτων και των εταιρικών λογοτύπων). Η εγγραφή 

διεξάγεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του MCI (http://tm.mci.gov.sa/Account/Registration). Ως 

αποτέλεσμα, η MCI δημοσιεύει όλα τα σήματα κατατεθέν στο διαδίκτυο. Οι εκδόσεις εμπορικών 

σημάτων στην Επίσημη Εφημερίδα ("Umm al-Qura") δεν απαιτούνται πλέον.  

Μόνο εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας ή Σαουδάραβες υπήκοοι δικαιούνται να εισάγουν αγαθά 

στο Βασίλειο. Ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που προτίθεται να εισαγάγει στη Σαουδική Αραβία 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένο τουλάχιστον για μία εμπορική δραστηριότητα και στη συνέχεια να 

υποβάλλει αίτηση για κάθε αλλαγή, προσθήκη ή ακύρωση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων. Η 

επιτυχής εγγραφή μιας επιχείρησης ή μιας νέας ή συμπληρωματικής δραστηριότητας / 

τροποποιημένο πεδίο αγαθών, επομένως χρησιμεύει ως άδεια δραστηριότητας για τα εν λόγω 

αντικείμενα, δηλαδή τα εμπορεύματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην 
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εμπορική εγγραφή του εισαγωγέα, μπορούν συνήθως να εισάγονται χωρίς περιορισμούς. Γενικά, 

για να εμπορεύεται κανείς  εμπορεύματα που υπόκεινται σε άδειες εισαγωγής, ο αιτών για εμπορική 

καταχώριση πρέπει να λάβει την έγκριση της τεχνικά υπεύθυνης αρχής προτού να αρχίσει τις 

διαδικασίες καταχώρισης. Μπορούν επίσης να απαιτηθούν περαιτέρω άδειες. 

Η εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο δεν αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση για εκτελωνισμό, αλλά 

απαιτείται τόσο για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων όσο και για ορισμένες αιτήσεις εισαγωγής 

περιορισμένων εμπορευμάτων. Για την τακτική διαδικασία τελωνειακής δήλωσης, οι εισαγωγείς και οι 

τελωνειακοί μεσίτες οφείλουν να εισάγουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα της δήλωσης εισαγωγής στα 

εσωτερικά τους συστήματα πριν υποβάλουν τα έντυπα στο τελωνειακό τμήμα. Οι τελωνειακοί 

υπάλληλοι θα επανεισάγουν στη συνέχεια τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στα εσωτερικά τους 

συστήματα για να διεκπεραιώσουν την αίτηση. Κατά την έγκριση της αίτησης, οι τελωνειακοί 

υπάλληλοι υπολογίζουν τους οφειλόμενους δασμούς και ενημερώνουν τους τελωνειακούς 

πράκτορες για την καταβολή της αναγκαίας πληρωμής. Οι εκτελωνιστές που έχουν εγγραφεί στο 

ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης της Υπηρεσίας eTabadul "SANAM Services" μπορούν να 

επαναχρησιμοποιήσουν τα κοινά δεδομένα των εγγράφων Δηλωτικό-Μανιφέστο / Διατακτικό 

Παράδοσης-(Delivery Order), προκειμένου να επιταχύνουν την επεξεργασία της δήλωσης 

τελωνειακής εισαγωγής.  

2.1.11 Πιστοποίηση και επικύρωση εγγράφων 

Γενικά, η τελωνειακή εγκύκλιος 11/99 / M κατάργησε την υποχρεωτική νομιμοποίηση των 

δικαιολογητικών του εξαγωγέα από την Πρεσβεία ή το Προξενικό Τμήμα του Βασιλείου της Σαουδικής 

Αραβίας (KSA) στη χώρα εξαγωγής. Ανάλογα με τη χώρα εξαγωγής, ωστόσο, μπορεί να απαιτηθεί 

νομιμοποίηση. Επιπλέον, η νομιμοποίηση των εγγράφων εξαγωγής μπορεί να απαιτηθεί λόγω 

εμπορικής πρακτικής, π.χ. σύμφωνα με τους όρους της επιστολής πίστωσης από τον εισαγωγέα της 

Σαουδικής Αραβίας. 

Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα, π.χ. το αντίστοιχο 

τοπικό εμπορικό επιμελητήριο ή αντίστοιχη αρχή. Η διπλωματική αντιπροσωπεία της KSA μπορεί 

επιπρόσθετα να απαιτεί προκαταρκτική νομιμοποίηση από ένα κοινό αραβικό εθνικό κοινοβούλιο, 

εάν υπάρχει. Το επίσημο πλήρες όνομα της χώρας στην οποία πρόκειται να υποβληθούν τα 

έγγραφα πρέπει συνήθως να αναγράφεται στο έγγραφο, ως εκ τούτου η ονομασία "GCC" ή 

"Council Cooper Cooperaton" είναι ανεπαρκής. 

Οι μεταφράσεις, όπου απαιτείται, συνήθως προετοιμάζονται από ορκωτούς μεταφραστές και 

απαιτούν τακτικά μια πρόσθετη πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή, π.χ. το αντίστοιχο δικαστήριο. Η 

Πρεσβεία μπορεί επιπλέον να θέσει συμπληρωματικές συνθήκες, π.χ. τον μέγιστο αριθμό 

αντιγράφων ενός εγγράφου που θα νομιμοποιηθεί, μια συνοδευτική επιστολή σε επιστολόχαρτο της 

επιχείρησης που θα αναφέρει τον τύπο και τον αριθμό των προς νομιμοποίηση εγγράφων ή την 

άμεση υποβολή των εγγράφων από τον εξαγωγέα (δηλαδή δεν επιτρέπει στους επαγγελματίες 

μεσάζοντες να παραδίδουν τα έγγραφα για λογαριασμό του εξαγωγέα). 

2.1.12 Απαιτήσεις για διατυπώσεις εισαγωγής 

Τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά είναι σκόπιμο να 

υποβληθούν στα αγγλικά ή στα αραβικά ή να επισυναφθεί μία κατάλληλη μετάφραση. Γενικά, οι 

αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται στην ίδια γλώσσα που χρησιμοποιείται στα πεδία. Ο όρος 

"Περσικός Κόλπος" δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε έγγραφα αποστολής ή για σκοπούς σήμανσης. 

Η ένδειξη του προορισμού "Αραβικός Κόλπος" είναι αποδεκτή, αλλά είναι προτιμότερο να μην 

χρησιμοποιείται ο όρος "Κόλπος" καθόλου. 

Το εμπορικό τιμολόγιο καθώς και το πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, εφόσον απαιτείται 

πρέπει να περιέχουν δήλωση του εξαγωγέα σχετικά με τον κατασκευαστή και τη χώρα προέλευσης. 
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Οι εισαγωγείς μπορούν επιπλέον να ζητήσουν μια ξεχωριστή δήλωση του κατασκευαστή που να 

δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισαχθούν έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία και 

τη χώρα που αναφέρεται στο Εμπορικό Τιμολόγιο. Όχι μόνο ενόψει των περιοδικών τροποποιήσεων 

του HS, οι κωδικοί εμπορευμάτων και οι σχετικές περιγραφές που περιλαμβάνονται στα εμπορικά 

έγγραφα, πρέπει πάντα να περιέχουν αναφορά στην βάση ονοματολογίας, π.χ. HS 2012 ή HS 2017. 

Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι κωδικοί αγαθών υπερβαίνουν το εξαψήφιο επίπεδο του HS και 

αναφέρονται στη δασμολογική ονοματολογία της χώρας προορισμού, αυτοί οι κωδικοί πρέπει να 

προσαρμόζονται με τον εισαγωγέα. Οι εξαγωγείς πρέπει να λάβουν υπόψη ότι εκτός από την 

επισήμως αιτούμενη τεκμηρίωση, από συμβατικές συμφωνίες με τον εισαγωγέα, ενδέχεται να 

προκύψουν επιπλέον ανάγκες. Εάν μια σύμβαση πώλησης ή μια πιστωτική επιστολή (L / C) ορίζει ότι 

τα συγκεκριμένα έγγραφα πρέπει να παρέχονται από τον εξαγωγέα, η παροχή τους αποτελεί 

υποχρέωση, ανεξάρτητα από τις επίσημες απαιτήσεις. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές 

μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματική τεκμηρίωση, εάν θεωρούν ότι οι πληροφορίες που 

περιέχονται στα συνηθισμένα έγγραφα είναι ανεπαρκείς ή αμφίβολες. Εκτός από τις ανάγκες των 

αρχών, των εισαγωγέων ή των μεταφορέων, οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των εισαγωγών 

επηρεάζονται επίσης από την εμπορική πρακτική. 

2.1.13 Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών 

Γενικά, δεν υπάρχουν ζώνες ελεύθερου εμπορίου στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, προβλέπονται έξι 

ειδικές οικονομικές ζώνες και έχουν υλοποιηθεί εν μέρει, π.χ. Jubail Industrial City, Jizan Economic 

City, King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy, King Abdullah Economic City (KAEC), 

Ras al-Khair Minerals City and Yanbu Industrial City. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να 

βρει στην έδρα της Γενικής Υπηρεσίας Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (SAGIA). 

2.1.14 Όργανα μέτρησης και μετρολογία 

Το ΣΣΚ υιοθέτησε πρόσφατα κοινούς κανονισμούς για τα όργανα μέτρησης και τη μετρολογία. Στα 

πλαίσια του ΣΣΚ χρησιμοποιείται τώρα το Διεθνές Σύστημα Μονάδων με βάση το μετρικό σύστημα, 

σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών (BIPM). Τα όργανα μέτρησης που πρόκειται να 

εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν στα κράτη μέλη του ΣΣΚ πρέπει να έχουν λάβει έγκριση τύπου. Η 

υπεύθυνη αρχή σε εθνικό επίπεδο είναι ο Σαουδαραβικός Οργανισμός Πρόνοιας, Μετρολογίας και 

Ποιότητας (SASO), μέλος του Οργανισμού Τυποποίησης του ΣΣΚ (GSO). 

2.1.15 Τελωνειακή αξία 

Η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, η οποία είναι η 

τιμή που καταβλήθηκε ή πρέπει να καταβληθεί για τα εμπορεύματα κατά την εισαγωγή τους στο 

τελωνειακό έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Συνήθως υπολογίζεται με βάση την τιμή CIF. Εάν η 

δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να καθοριστεί με βάση τη συναλλακτική αξία των εισαγόμενων 

εμπορευμάτων, οι ακόλουθες τιμές είναι αυτές που θα εφαρμοστούν διαδοχικά ως βάση για τον 

υπολογισμό της, σύμφωνα με τους κανόνες για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, βάσει της 

συμφωνίας εφαρμογής του άρθρου VII (τελωνειακή αποτίμηση) της ΓΣΔΕ 1994: 

 Η συναλλακτική αξία ίδιων εισαγόμενων αγαθών 

 Η συναλλακτική αξία παρόμοιων εισαγομένων αγαθών 

 Η τιμή έκφρασης 

 Η υπολογιζόμενη τιμή  

 Η αξία που προκύπτει από μια κατάλληλη μέθοδο απόκλισης (fall-back method) 
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2.1.16 Νόμισμα και πληρωμές 

Η πιστωτική επιστολή (L / C) είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο για την πραγματοποίηση 

πληρωμών για εισαγωγές. Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, 

εκτός από τις απαγορεύσεις σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση του ισραηλινού νομίσματος. Το 

Saudi Riyal είναι πλήρως μετατρέψιμο και πρακτικά συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ (USD) με 

σταθερό επιτόκιο USD 1 = SAR 3,75. 

Το Νομισματικό Συμβούλιο του ΣΣΚ προγραμματίζεται να εξελιχθεί σε κεντρική τράπεζα του ΣΣΚ στο 

μέλλον. Ωστόσο, η καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος (το λεγόμενο "Khaleeji", επίσης κοινώς 

αναφερόμενο ως "Gulfo") έχει αναβληθεί επ 'αόριστον. 

2.2 Δασμολόγιο 

2.2.1 Μέλι 

Για το φυσικό μέλι (δασμολογική κλάση: 0409), ορίζεται δασμός 5%. Πρόκειται για δασμό ‘’MFN’’ που 

εφαρμόζεται σε χώρες με το καθεστώς του πλέον ευνοούμενου κράτους. Ένας δασμός MFN είναι ο 

χαμηλότερος δυνατός δασμός που μια χώρα μπορεί να ορίσει για μία άλλη χώρα. 

2.2.1.1 Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 5% επί της δασμολογητέας αξίας. 

2.2.1.2 Ελαιόλαδο 

Για το Ελαιόλαδο (παρθένο και τα κλάσματα του, έστω εξευγενισμένο, όχι χημικώς 

μετασχηματισμένο), (κωδικός: 150910), ορίζεται δασμός 5%.  

2.2.2 Επιτραπέζια Ελιά 

Για την επιτραπέζια ελιά (κωδικός: 07099210), ορίζεται δασμός 0%.  

2.2.2.1 Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)-Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 5% 

επί της δασμολογητέας αξίας. http://madb.europa.eu//madb/datasetPreviewIFpubli.htm?countries=SA&hscode= 

 

2.2.3 Μαρούλια και ραδίκια 

Για το μαρούλι και τα ραδίκια (κωδικός: 070511/ 070521), ορίζεται δασμός 0%. 

2.3 Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για την εξαγωγή προϊόντων στη Σαουδική Αραβία 

 

 
Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για τη Σαουδική Αραβία 

1. Έκθεση ειδοποιησης προ-αφιξης πλοίου 2. Έκθεση ‘’Μάστερ’’ 

3. Δηλωτικό/ Μανιφέστο  4. Τελωνειακή δήλωση εισαγωγής 

5. Εμπορικό τιμολόγιο 6. Προτιμολόγιο 

7. Κιβωτολόγιο 8. Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

9. Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 10. Αεροπορική φορτωτική 

11. Θαλάσσια φορτωτική 12. Δήλωση κατασκευαστή 

13. Διατακτικό Παράδοσης-Delivery Order 14. Πιστοποιητικό ασφάλισης 

15. Εγγραφή για τη συμμόρφωση του προϊόντος 16. Επαλήθευση της συμμόρφωσης 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?countries=SA&hscode
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2.3.1 Έκθεση ειδοποίησης προ-άφιξης πλοίου 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις λιμενικές αρχές την άφιξη ενός σκάφους και αναφέρει 

τις συγκεκριμένες ανάγκες του στο λιμένα άφιξης. Απαιτείται για την παρακολούθηση των λιμένων 

και του φορτίου. Η έκθεση κοινοποίησης παραδίδεται από τον πλοιοκτήτη ή τον πλοίαρχο ενός 

σκάφους στις αρχές του λιμένα άφιξης, δηλαδή στον επιθεωρητή ελέγχου του κράτους του λιμένα, 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης (ETA). Η έκθεση μπορεί επίσης να 

υποβληθεί με φαξ ή ηλεκτρονικά. Η αρμόδια διαχειριστική αρχή είναι οι  λιμενικές  αρχές της 

Σαουδικής Αραβίας, P.O.Box 5162, SA-Riyadh 11422. Η έκθεση πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά 

και πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο έγγραφο. Τα κράτη μέλη του ΣΣΚ έχουν εφαρμόσει ένα 

ενοποιημένο σύστημα μέτρων ελέγχου του λιμένα μέσω διακυβερνητικής συμφωνίας γνωστής ως 

‘’μνημόνιο συμφωνίας του Ριαάντ’’. Η συμφωνία αυτή ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, το υποχρεωτικό 

σύστημα αναφοράς και δρομολόγησης των σκαφών, τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, τα πρότυπα 

των σκαφών καθώς και τα μέτρα ασφάλειας των λιμένων.  

2.3.2 Έκθεση ‘’Μάστερ’’ 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αναφέρει την άφιξη ενός σκάφους στον λιμένα προορισμού, το 

οποίο έγγραφο συνοψίζει το φορτίο που έχει φορτωθεί και πρόκειται να εκφορτωθεί, καθώς και την 

ανάληψη των αρμοδιοτήτων που απαιτούνται από τον πλοίαρχο του σκάφους. Απαιτείται για την 

επιτήρηση του φορτίου και τις λιμενικές υπηρεσίες. Η αναφορά πρέπει να παραδοθεί από τον 

πλοίαρχο του πλοίου ή τον αντιπρόσωπό του, στον υπεύθυνο χειριστή του λιμένα κατά την άφιξη 

του πλοίου. Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο 

έγγραφο. 

2.3.3 Δηλωτικό/ Μανιφέστο  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις αρχές την άφιξη ενός σκάφους και συνοψίζει τα 

εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί εκεί. Είναι υποχρεωτικό και δεν εξαρτάται από τον συγκεκριμένο 

σκοπό της άφιξης. Το έγγραφο αυτό απαιτείται για τελωνειακή επιτήρηση και δεν απαιτείται 

συγκεκριμένη μορφή του εγγράφου. Το έγγραφο προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον 

αντιπρόσωπό του στην αγγλική ή αραβική γλώσσα στην αρχική τυποποιημένη έκδοση. Για τους 

εγγεγραμμένους πράκτορες, η δήλωση μπορεί επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης της εταιρείας eTabadul "SANAM Services" . Για να υποβληθεί ένα 

τέτοιο έγγραφο εισαγωγής, οι ναυτιλιακοί πράκτορες πρέπει να εισάγουν τα δεδομένα στα εσωτερικά 

τους συστήματα πριν υποβάλουν τα έντυπα στις αρμόδιες αρχές. Με τη σειρά τους, οι αρχές θα 

επανεισάγουν τα δεδομένα που υποβάλλονται στα εσωτερικά τους συστήματα για να 

επεξεργαστούν την εφαρμογή. Οι εκτελωνιστές που έχουν εγγραφεί στις υπηρεσίες SANAM μπορούν 

να επαναχρησιμοποιήσουν τα κοινά δεδομένα παραγγελίας / παράδοσης προκειμένου να 

επιταχύνουν την επεξεργασία της δήλωσης τελωνειακής εισαγωγής. Για περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με τις δύο διαδικασίες, συνιστάται η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς , Τμήμα Τελωνείων 

Σαουδικής Αραβίας (SADC - επίσης γνωστό ως Saudi Customs)  και Σαουδική εταιρεία eTabadul 

"Υπηρεσίες SANAM", παλαιότερα γνωστή ως Saudi Electronic Data Interchange (SaudiEDI. Σε 

περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί εντός 63 ωρών από τη στιγμή 

που το πλοίο εισέρχεται στο λιμάνι. Σύνηθες ελάχιστο περιεχόμενο: 

 

1. Το όνομα και την ιθαγένεια του σκάφους 2. Όνομα του λιμένα αναχώρησης 

3. Όνομα του λιμένα φόρτωσης 4. Ονόματα λιμένων διέλευσης 

5. Περιγραφή των εμπορευμάτων 6. Αριθμός και είδος των δεμάτων 

7. Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα 8. Όνομα  και διεύθυνση του παραλήπτη 

9. Περαιτέρω στοιχεία (εφόσον το απαιτούν οι τελωνειακές αρχές)  
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2.3.4 Τελωνειακή δήλωση εισαγωγής 

Πρόκειται για επίσημο έντυπο για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Περιέχει, επίσης, όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της δασμολογητέας αξίας μιας αποστολής. 

Πρόκειται να συμπληρωθεί από τον εισαγωγέα ή τον δεόντως αναγνωρισμένο αντιπρόσωπό του / 

εκτελωνιστή στα αγγλικά ή στα αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο μαζί με τρία ακριβή 

αντίγραφα. Για τους εγγεγραμμένους εκτελωνιστές, η δήλωση μπορεί επίσης να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης της εταιρείας eTabadul "SANAM 

Services". Για την τακτική διαδικασία, οι εισαγωγείς και οι εκτελωνιστές πρέπει να εισάγουν με μη 

αυτόματο τρόπο τα δεδομένα της δήλωσης εισαγωγής στα εσωτερικά τους συστήματα πριν 

υποβάλουν τα έντυπα στο τελωνειακό τμήμα. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι θα επανεισάγουν στη 

συνέχεια τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στα εσωτερικά τους συστήματα για να διεκπεραιώσουν την 

αίτηση. Όταν εγκριθεί η αίτηση, οι τελωνειακοί υπάλληλοι υπολογίζουν τους πληρωτέους δασμούς με 

το χέρι και ενημερώνουν τους τελωνειακούς πράκτορες για την καταβολή της αναγκαίας πληρωμής. 

Ωστόσο, οι εκτελωνιστές που έχουν εγγραφεί στις υπηρεσίες SANAM μπορούν να 

επαναχρησιμοποιήσουν τα κοινά δεδομένα των εγγράφων Μανιφέστο / Διατακτικό Παράδοσης, 

προκειμένου να επιταχύνουν την επεξεργασία της τελωνειακής δήλωσης εισαγωγής. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δύο διαδικασίες, συνιστάται η επικοινωνία με τους 

αρμόδιους φορείς, Τμήμα Τελωνείων Σαουδικής Αραβίας (SADC - επίσης γνωστό ως Saudi Customs) 

και Σαουδική εταιρεία eTabadul "Υπηρεσίες SANAM", παλαιότερα γνωστή ως Saudi Electronic Data 

Interchange (SaudiEDI). 

2.3.5 Εμπορικό τιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό, δεν απαιτεί συγκεκριμένη μορφή. Το τιμολόγιο πρέπει να συνταχθεί στα αγγλικά ή στα 

αραβικά. Διαφορετικά, πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή μετάφραση του αρχικού τιμολογίου. 

Πρέπει να υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές της Σαουδικής Αραβίας στο πρωτότυπο. Μπορούν, 

ωστόσο, να απαιτηθούν και άλλα αντίγραφα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εισαγωγέα ή / και τις 

προδιαγραφές από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τα αντικείμενα περιορισμένης εισαγωγής. Το 

εμπορικό τιμολόγιο πρέπει να πιστοποιείται από το εμπορικό επιμελητήριο ή οποιαδήποτε άλλη 

αρμόδια αρχή. Η τελωνειακή εγκύκλιος αριθ. 99/11 / M του 1427 H, ορίζει ότι δεν απαιτείται πλέον 

νομιμοποίηση ή πιστοποίηση του εμπορικού τιμολογίου εκτός από το αντίστοιχο τοπικό εμπορικό 

επιμελητήριο στη χώρα εξαγωγής. Στην εμπορική πρακτική, ωστόσο, μπορεί να απαιτηθεί η 

πιστοποίηση από τις αραβικές ενώσεις εξωτερικού εμπορίου ή η νομιμοποίηση από την πρεσβεία ή 

το προξενείο της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, όσον αφορά τα θέματα μετάφρασης, ο εξαγωγέας 

πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Ο τελωνειακός νόμος του ΣΣΚ ορίζει ότι το αρχικό λεπτομερές τιμολόγιο ή / και άλλα πρωτότυπα 

έγγραφα που λείπουν κατά τη στιγμή της δήλωσης των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές, 

μπορούν να παρασχεθούν σε μια επιχείρηση για να τα παραγάγει εντός περιόδου που δεν 

υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την ημερομηνία της ανάληψης υποχρέωσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί 

να προσαρμόζεται από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους κατά την κρίση τους. Επιπλέον, 

για την επιχείρηση μπορεί να χρεωθεί ένα τέλος ή / και ένα ποσό εγγύησης, το οποίο μπορεί να 

επιστραφεί κατά την παράδοση των πρωτότυπων εγγράφων. Οι τελωνειακές αρχές της Σαουδικής 

Αραβίας δύνανται να απαιτούν την προσκόμιση περαιτέρω εγγράφων ως συνημμένων στο 

τιμολόγιο, π.χ. εμπορικές συμβάσεις ή αλληλογραφία. Στην εμπορική πρακτική, ο εισαγωγέας μπορεί 

να ζητήσει να δηλωθεί ο κατασκευαστής των εμπορευμάτων στο Εμπορικό Τιμολόγιο ως εξής: "Τα 

εμπορεύματα κατασκευάστηκαν από ... (όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή).". Σύνηθες 

ελάχιστο περιεχόμενο: 
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1. Το όνομα και η διεύθυνση του πωλητή 

2. Το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη 

3. Το όνομα και η διεύθυνση του αγοραστή, εάν 

δεν είναι ο παραλήπτης 

4. Η τοποθεσία και ημερομηνία έκδοσης 

5. Ο αριθμός τιμολογίου 

6. Η χώρα προέλευσης 

7. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, 

συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 

πλοίου / αεροπλάνου, του λιμένα φόρτωσης / 

αριθμού πτήσης, της ημερομηνίας 

αναχώρησης 

8. Οι όροι παράδοσης και πληρωμής (Incoterms®). εάν 

συμφωνηθεί η CIF, τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς πρέπει 

να αναγράφονται ξεχωριστά στο τιμολόγιο 

9. Τα σήματα και οι αριθμοί, ο αριθμός και ο τύπος των δεμάτων 

10. Ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των εμπορικών σημάτων, των αύξων αριθμών, της σύνθεσης 

των υλικών και των αριθμών των κωδικών HS 

11. Ποσότητα αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του ακαθάριστου 

και καθαρού βάρους 

12. Τιμές μονάδας και ποσά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης 

13. Σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή 

2.3.6 Προτιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που συντάχθηκε πριν από 

τη κατάλληλη τιμολόγηση και επιπρόσθετα του εμπορικού τιμολογίου. Μπορεί να ζητηθεί από τον 

εισαγωγέα ή από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Το 

προτιμολόγιο συνήθως περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με το τελικό Εμπορικό Τιμολόγιο, αλλά μπορεί 

να είναι πιο συνοπτικό. Πρόσθετες λεπτομέρειες γνωστές μόνο κατά τη διάρκεια της αποστολής ή 

μετά την ολοκλήρωση ορισμένων διαδικασιών υποβολής αίτησης θα συμπεριληφθούν στο 

Εμπορικό Τιμολόγιο. 

2.3.7 Κιβωτολόγιο 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της αποστολής και χρησιμεύει ως βάση για την 

τελωνειακή μεταχείριση των εμπορευμάτων. Απαιτείται συνήθως για εκτελωνισμό. Εάν η αποστολή 

δεν αποτελείται από πολλά είδη ή διαφορετικές μετρήσεις, η απαίτηση αυτή μπορεί να παραλειφθεί 

από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το έγγραφο. Το 

Κιβωτολόγιο πρέπει να συντάσσεται από τον εξαγωγέα στα αγγλικά ή στα αραβικά σύμφωνα με τις 

συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του περιεχομένου των 

συσκευασιών, της περιγραφής των εμπορευμάτων, των σημάτων και των αριθμών. Υποβάλλεται εις 

διπλούν. Εάν ο κατάλογος συσκευασιών πρόκειται να νομιμοποιηθεί από την πρεσβεία της 

Σαουδικής Αραβίας κατόπιν αιτήματος του εισαγωγέα, απαιτείται εκ των προτέρων βεβαίωση του 

εμπορικού επιμελητηρίου. 

2.3.8 Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που πιστοποιεί τη μη προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται συνήθως για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε μέτρα 

υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS). Επιπλέον, απαιτείται για όλα τα εμπορεύματα 

που δεν φέρουν αμετάβλητη σήμανση προέλευσης και μπορεί επιπλέον να απαιτείται από άλλες 

αρμόδιες αρχές. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Τα πιστοποιητικά μη 

προτιμησιακής καταγωγής εκδίδονται συνήθως από το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες 

χώρες, ωστόσο, αυτή η ευθύνη μπορεί να ανατεθεί και σε άλλους φορείς, όπως υπουργεία ή 

τελωνειακές αρχές. Το πιστοποιητικό μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ωστόσο, μπορεί 

να απαιτείται μετάφραση στα αγγλικά ή στα αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εις διπλούν- 

ο ακριβής αριθμός των αντιγράφων εξαρτάται από το αίτημα του εισαγωγέα. Εάν οι αποστολές 

περιέχουν εμπορεύματα διαφορετικών χωρών προέλευσης, μπορεί να απαιτούνται χωριστά 

πιστοποιητικά για κάθε προέλευση, αλλά συνήθως για τις περιπτώσεις αυτές αρκεί μια 

προσαρτημένη δήλωση στο πιστοποιητικό καταγωγής. 
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2.3.9 Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που επιβεβαιώνει την προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται μόνο εάν ζητηθεί προτιμησιακή μεταχείριση βάσει συμφωνίας ή συμφωνίας 

ελεύθερου εμπορίου. Τα εμπορεύματα μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης εάν έχουν 

παραχθεί εξ ολοκλήρου σε ένα μέρος ή η προτιμησιακή καταγωγή έχει παρασχεθεί με επαρκείς 

επεξεργασίες ή μεταποιήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής του προϊόντος. Η 

απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Οι επίσημες αποδείξεις 

προέλευσης συνήθως εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Σε περίπτωση που οι άτυπες 

αποδείξεις προέλευσης προβλέπονται από τους σχετικούς κανόνες καταγωγής, αυτές συντάσσονται 

από τον εξαγωγέα. Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής μπορεί να αντικαταστήσει το 

πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, με την επιφύλαξη αποδοχής από τις τελωνειακές αρχές 

της χώρας εισαγωγής. 

2.3.10 Αεροπορική φορτωτική 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 

αεροπορικώς και αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του 

μεταφορέα. Απαιτείται για εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του. Δεν 

απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις ισχύουσες συμβάσεις 

όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην πράξη οδηγεί σε 

τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Η 

αεροπορική φορτωτική αποτελείται από ένα σύνολο μορφών, εκ των οποίων τρεις είναι πρωτότυπα 

και οι υπόλοιπες είναι αντίγραφα. Το πρώτο πρωτότυπο, συνήθως πράσινο, τηρείται από τον 

μεταφορέα, το δεύτερο (κόκκινο) προορίζεται για τον παραλήπτη και το τρίτο (μπλε) είναι για τους 

αποστολείς. Το τέταρτο έντυπο (αντίγραφο), συνήθως κίτρινο, είναι απόδειξη παραλαβής, τα 

επιπλέον αντίγραφα, συνήθως λευκά, μπορεί να απαιτούνται στα αεροδρόμια αναχώρησης και 

προορισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μεταφορείς εμπορευμάτων ή πράκτορες. 

Μια αεροπορική φορτωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πολλαπλή μεταφόρτωση αγαθών. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί μια προσαρτημένη δήλωση στην αεροπορική 

φορτωτική. Εάν δύο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων συνδυάζονται σε μία 

μεταφορά, ένα έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει την 

αεροπορική φορτωτική. 

2.3.11 Θαλάσσια φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια 

θαλάσσης. Αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Επιπλέον, 

χρησιμεύει ως σύμβαση μεταφοράς που υποχρεώνει τον μεταφορέα να παραδώσει τα εμπορεύματα 

στον παραλήπτη. Η φορτωτική είναι τίτλος αγαθών, ο κύριος της οποίας είναι ο κύριος των αγαθών. 

Εάν τα εμπορεύματα αποστέλλονται δια θαλάσσης χωρίς τίτλο αγαθών, χρησιμοποιείται ένα δελτίο 

θαλάσσης. Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον 

πράκτορά του. Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις 

ισχύουσες συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην 

πράξη οδηγεί σε τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. Συνήθως 

εκδίδεται στα αγγλικά. Συνήθως εκδίδονται τρεις πλήρεις σειρές του δελτίου φόρτωσης, το καθένα 

από τα οποία περιέχει ένα πρωτότυπο και πολλά αντίγραφα. Η καθαρή φορτωτική δηλώνει ότι τα 

εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε προφανή καλή τάξη και κατάσταση, ενώ η ακάθαρτη φορτωτική 

δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που ελήφθησαν είναι κατεστραμμένα ή κακής ποιότητας ("g.b.o."). Εάν 

εκδοθεί μια ακάθαρτη φορτωτική, η τράπεζα χρηματοδότησης μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί τα 

έγγραφα του αποστολέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί μια προσαρτημένη 

δήλωση στη φορτωτική. 
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2.3.12 Δήλωση κατασκευαστή 

Πρόκειται για ένα έγγραφο στο οποίο προσδιορίζεται ο κατασκευαστής των εμπορευμάτων. Μπορεί 

να απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Προετοιμάζεται από τον 

εξαγωγέα σε επιστολόχαρτο στα αγγλικά ή στα αραβικά. Υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο. Οφείλεται 

να  πιστοποιείται από το εμπορικό επιμελητήριο ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή και στη συνέχεια 

να νομιμοποιείται από την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στη χώρα εξαγωγής κατόπιν αιτήματος 

του εισαγωγέα. Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Όνομα και διεύθυνση του εξαγωγέα 

2. Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα 

3. Αριθμός και ημερομηνία τιμολογίου 

4. Ακριβής περιγραφή των αγαθών 

5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή για κάθε είδος 

6. Θέση, ημερομηνία, υπογραφή 

2.3.12.1 Διατακτικό παράδοσης 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αφορά την τυπική υποχρέωση του εκδότη του να παραδώσει τα 

απαιτούμενα μέρη του φορτίου στον κομιστή του. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Δεν απαιτείται 

συγκεκριμένη μορφή. Θα εκδοθεί από τον κομιστή της φορτωτικής. Το έγγραφο συνήθως εκδίδεται 

στα αγγλικά. Υποβάλλεται στην αρχική εκδοχή σε έντυπη μορφή. Για τους εγγεγραμμένους 

υπαλλήλους, η δήλωση μπορεί επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος δήλωσης της εταιρείας eTabadul "SANAM Services". Για να υποβληθεί μία παραγγελία 

παράδοσης, οι πράκτορες αποστολής πρέπει να εισάγουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα της 

παραγγελίας παράδοσης στα εσωτερικά τους συστήματα πριν υποβάλουν τα έντυπα στις αρμόδιες 

αρχές. Με τη σειρά τους, οι αρχές θα επανεισάγουν τα δεδομένα που υποβάλλονται στα εσωτερικά 

τους συστήματα για να επεξεργαστούν την εφαρμογή. Εντούτοις, οι εκτελωνιστές που έχουν 

εγγραφεί στις υπηρεσίες SANAM μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν τα κοινά δεδομένα των 

εγγράφων Μανιφέστο / Διατακτικό Παράδοσης προκειμένου να επιταχύνουν την επεξεργασία της 

δήλωσης τελωνειακής εισαγωγής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δύο διαδικασίες, 

συνιστάται η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς  Τμήμα Τελωνείων Σαουδικής Αραβίας (SADC - 

επίσης γνωστό ως Saudi Customs) και Σαουδική εταιρεία eTabadul "Υπηρεσίες SANAM", παλαιότερα 

γνωστή ως Saudi Electronic Data Interchange (SaudiEDI). Συνήθεις ελάχιστες πληροφορίες που 

πρέπει να παρέχονται: 

1. Αριθμός παραγγελίας παράδοσης και ημερομηνία 

2. Όνομα και διεύθυνση του πράκτορα ναυτιλίας 

3. Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα / παραλήπτη 

4. Μέσα μεταφοράς και η ταυτοποίησή τους (όνομα 

σκάφους, αριθμός πτήσης κ.λπ.) 

5. Αριθμός εγγράφου φορτίου 

6. Λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης 

7. Χώρα προέλευσης 

7. Βάρος / όγκος / μέτρηση του φορτίου 

8. Αριθμός αναφοράς του δηλωτικού- manifest 

9. Περιγραφή των εμπορευμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας, του τύπου, 

των σημάτων και των αριθμών 

10. Μέθοδος πληρωμής 

11. Συνολική αξία των εμπορευμάτων 

12. Σφραγίδα και υπογραφή του πράκτορα 

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν: 

1. Απόδειξη της εμπορικής εγγραφής του εισαγωγέα 

2. Εξουσιοδότηση που πιστοποιείται από το αρμόδιο 

εμπορικό επιμελητήριο της Σαουδικής Αραβίας 

(ανατρέξτε στο έγγραφο με τίτλο Εγγραφή στο 

Εμπορικό Επιμελητήριο για περισσότερες λεπτομέρειες) 

3. Απόδειξη της εμπορικής εγγραφής του εισαγωγέα 

 

4. Εξουσιοδότηση που πιστοποιείται από το αρμόδιο 

εμπορικό επιμελητήριο της Σαουδικής Αραβίας 

(ανατρέξτε στο έγγραφο με τίτλο Εγγραφή στο 

Εμπορικό Επιμελητήριο για περισσότερες λεπτομέρειες) 

5. Αντίγραφο του σχετικού φορτωτικού εγγράφου, π.χ. 

Φορτωτική 

6. Αντίγραφο του Δηλωτικού/ Μανιφέστου‘’Manifest’’, 

εάν υποβληθεί σε έντυπη μορφή 

2.3.13 Πιστοποιητικό Ασφάλισης 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει υπογραφεί σύμβαση για την ασφάλιση των 

αγαθών. Απαιτείται για εκτελωνισμό ως συμπλήρωμα του Εμπορικού Τιμολογίου, εάν η αποστολή 

έχει ασφαλιστεί και εφαρμόζεται ο Διεθνής εμπορικός όρος (Incoterm®) CIF. Προετοιμάζεται από την 

ασφαλιστική εταιρεία του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Εκδίδεται 
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στα αγγλικά ή στα αραβικά. Το πιστοποιητικό πρέπει να υποβληθεί ως πρωτότυπο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί μια προσαρτημένη δήλωση στο πιστοποιητικό ασφάλισης. 

2.3.14 Εγγραφή για τη συμμόρφωση του προϊόντος 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισαχθούν 

συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της επαλήθευσης 

της συμμόρφωσης στη χώρα εξαγωγής. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) εκδίδεται σύμφωνα 

με μία από τις τρεις ακόλουθες διαδικασίες: 

Η διαδρομή 1, δεν περιλαμβάνει διαδικασία εγγραφής. Μετά τη δοκιμή και την επιθεώρηση των 

εμπορευμάτων, εκδίδεται από το υπεύθυνο ίδρυμα δοκιμών ένα CoC . Αυτή η διαδρομή επιλέγεται 

κυρίως από τους εξαγωγείς που εξάγουν περιστασιακά τα προϊόντα τους στη Σαουδική Αραβία. 

Η διαδρομή 2, βασίζεται στην εγγραφή και επιθεώρηση των προϊόντων, επιπρόσθετα στις τυχαίες 

διαδικασίες δοκιμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων. Αυτή η διαδρομή θα 

ήταν η προτιμώμενη λύση για συχνές εξαγωγές των προς καταχώριση προϊόντων.  

Η διαδρομή 3, περιλαμβάνει την έγκριση και την αδειοδότηση προϊόντων για τα προς εξαγωγή 

προϊόντα. Αυτές οι άδειες επανεξετάζονται τακτικά. Αυτή η διαδρομή είναι μια επιλογή για τους 

εξαγωγείς που εξάγουν τα προϊόντα τους σε άλλες χώρες για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν 

παρόμοιες διαδικασίες. Τα προϊόντα με άδεια δεν υπόκεινται σε τακτική επιθεώρηση πριν από την 

προμήθεια σε κάθε αποστολή. Οι παραγωγοί / εξαγωγείς προϊόντων με άδεια, μπορούν επίσης από 

την πλευρά τους να επιλέξουν να εκδώσουν τις CoC , μετά την έκδοση της αντίστοιχης άδειας 

προϊόντος. Η εγγραφή απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Αιτείται από 

τον εξαγωγέα από κατάλληλο εργαστήριο που έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Εμπορίου και 

Επενδύσεων (MCI). Λεπτομερείς προδιαγραφές και πίνακες τεχνικών κανονισμών μπορούν να 

ληφθούν μέσω του Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO). Και οι τρεις 

διαφορετικές διαδρομές, όπως αναφέρονται λεπτομερώς παραπάνω, διεξάγονται από τον πάροχο 

υπηρεσιών για λογαριασμό της SASO. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το έγγραφο. Το έντυπο 

αίτησης πρέπει να λαμβάνεται μέσω μεμονωμένου φορέα παροχής υπηρεσιών και μπορεί να 

διαφέρει. Πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο έγγραφο. Ο χρόνος επεξεργασίας ποικίλλει ανάλογα 

με τον πάροχο υπηρεσιών και τον τύπο της διαδικασίας που πρέπει να εφαρμοστεί.  

Η παρακάτω λίστα μπορεί να χρησιμεύσει ως κατευθυντήρια γραμμή για τους τυπικούς χρόνους 

παράδοσης σύμφωνα με τις δηλώσεις ενός παρόχου υπηρεσιών: 

 Οι πλήρεις έλεγχοι των εγγράφων εκτελούνται συνήθως εντός μέγιστης προθεσμίας πέντε 

εργάσιμων ημερών 

 Η επαλήθευση πριν από την εξαγωγή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μέγιστης προθεσμίας 

δέκα εργάσιμων ημερών 

 Η έκδοση της CoC μπορεί να απαιτήσει επιπλέον τρεις εργάσιμες ημέρες 

 Οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου εξαρτώνται πάντα από τις απαιτήσεις των δοκιμών. 

Ανεξάρτητα από τον πάροχο της επιθεώρησης, το τέλος επεξεργασίας κοστολογείται από 200 

δολάρια ως 2.500 δολάρια, ανάλογα με την τιμή FOB (Free on Board) των αγαθών. Το πρώτο ισχύει 

για αποστολές αξίας μέχρι 10.000 δολάρια, ενώ οι τελευταίες χρεώνονται για παραδόσεις αξίας 

τουλάχιστον 500.001 δολάρια. Το τέλος περιλαμβάνει την εξέταση εγγράφων, την επιθεώρηση της 

αποστολής και την έκδοση ενός CoC. Ωστόσο, στην περίπτωση καταχωρημένων και 

αδειοδοτημένων προϊόντων, τα τέλη μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, 

τις απαιτούμενες δοκιμές και αξιολόγηση και τον αριθμό των εγκαταστάσεων παραγωγής. 

Επιπρόσθετες χρεώσεις δοκιμών μπορεί επίσης να προκύψουν. Η CoC που εκδίδεται κατόπιν 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης πριν από την παράδοση ισχύει μόνο για μία εισαγωγή. Έγγραφο 

που πρέπει να επισυναφθεί για την τελική έκδοση της CoC είναι το Τιμολόγιο. 
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Εκτός από την τήρηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και προδιαγραφών, τα προϊόντα που 

υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση συμμόρφωσης ελέγχονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα 

της Σαουδικής Αραβίας. Αυτά αντικατοπτρίζουν κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια πέραν του ISO ή 

άλλων αναγνωρισμένων προτύπων: τοπικές κλιματικές συνθήκες, ηλεκτρικό σύστημα τροφοδοσίας 

(AC, 127 ή 220 / 230V και υποχρεωτική χρήση ορισμένων στυλ βύσματος), αραβικές σήμανση και 

θρησκευτικές απαιτήσεις. Οι εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να καθορίζουν και να επαληθεύουν τη 

συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και τεχνικής φύσης της Σαουδικής Αραβίας. 

Όλες οι εκθέσεις δοκιμών πρέπει να έχουν εκδοθεί από εργαστήρια που έχουν διαπιστευθεί σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 17025. Το επίπεδο και η συχνότητα των δοκιμών εξαρτάται από τη φύση του 

προϊόντος, την κατάσταση καταχώρισής του και τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τις 

προηγούμενες διαδικασίες επαλήθευσης συμμόρφωσης. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας μπορούν 

να λάβουν τυχαία δείγματα εισαγόμενων φορτίων προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση 

των εμπορευμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο με τίτλο Πιστοποιητικό 

αποδέσμευσης τελωνειακών δασμών για εμπορεύματα που υπόκεινται σε μέτρα συμμόρφωσης. 

2.3.15 Επαλήθευση της συμμόρφωσης 

Όλα τα καταναλωτικά προϊόντα που αποστέλλονται στη Σαουδική Αραβία θεωρούνται ελεγχόμενα 

προϊόντα. Οι ακόλουθες ομάδες προϊόντων εξαιρούνται από τη διαδικασία επαλήθευσης της 

συμμόρφωσης πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων: 

 Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 

 Οποιοδήποτε εμπόρευμα για το οποίο υπάρχει επίσημη τεκμηρίωση προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τις ισλαμικές θρησκευτικές απαιτήσεις (ισλαμικές 

αποφάσεις της Σαρία) 

 Φάρμακα 

 Ιατρικές συσκευές και συσκευές 

 Μαζούτ 

 Στρατιωτικά εμπορεύματα. 

2.3.16 Εμπορική εγγραφή 

Πρόκειται για έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι οντότητες είναι εγγεγραμμένες για συγκεκριμένες 

εμπορικές δραστηριότητες στο εμπορικό μητρώο στο Υπουργείο Εμπορίου και Επενδύσεων (MCI). Η 

απόδειξη της εμπορικής εγγραφής χρησιμεύει επίσης ως εμπορική άδεια για τα εν λόγω 

εμπορεύματα. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την εγκατάσταση της εταιρείας. Η καταχώριση 

υποβάλλεται από τον εισαγωγέα στο Υπουργείο Εμπορίου και Επενδύσεων (MCI). Η αίτηση πρέπει να 

συμπληρωθεί στα αραβικά και πρέπει να υποβληθεί είτε  αυτοπροσώπως είτε  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://ecr.mci.gov.sa/Account/Login. Για τη δεύτερη επιλογή απαιτείται προηγούμενη 

εγγραφή στη διεύθυνση https://ecr.mci.gov.sa/Account/Registeration, η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της κάρτας ‘’Saudi civil status card’’. Η περίοδος ισχύος της εμπορικής 

εγγραφής δεν έχει περιορισμούς. 

2.4 Έγγραφα ειδικών απαιτήσων για την εξαγωγή προϊόντων στη Σαουδική Αραβία 

2.4.1 Μέλι 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του φυσικού μελιού (δασμολογική κλάση: 0409), 

ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά:  

 Καταχώριση των Εισαγωγέων Γεωργικών Προϊόντων 

 Άδεια Εισαγωγής Ζώων και Ζωικών Προϊόντων  
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 Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής Αποδέσμευσης Ζώων και Ζωικών Προϊόντων 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό Ακτινοβολίας 

2.4.2 Επιτραπέζιες ελιές 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία των λοιπών λαχανικών, φρέσκων ή κατεψυγμένων 

(δασμολογική κλάση: 0709) και συγκεκριμένα για την ελιά (0709.92), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις 

για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά:  

 Καταχώριση των Εισαγωγέων Γεωργικών Προϊόντων 

 Άδεια Εισαγωγής Φυτών και Φυτικών Προϊόντων 

 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό  

 Πιστοποιητικό Ακτινοβολίας 

2.4.3 Μαρούλι ραδίκια 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του μαρουλιού (Lactuca sativa) and ραδικιού 

(Cichorium spp. (δασμολογική κλάση: 0705), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εξαγωγή  τους 

τα ακόλουθα παραστατικά:  

 Καταχώριση των Εισαγωγέων Γεωργικών Προϊόντων 

 Άδεια Εισαγωγής Φυτών και Φυτικών Προϊόντων 

 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό  

 Πιστοποιητικό Ακτινοβολίας 

2.4.4 Ελαιόλαδο 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του ελαιόλαδου και των κλασμάτων του, έστω 

εξευγενισμένα, όχι χημικώς μετασχηματισμένα (δασμολογική κλάση: 1509) και συγκεκριμένα για το 

παρθένο ελαιόλαδο (1509.10), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εξαγωγή τους τα ακόλουθα 

παραστατικά:  

 Πιστοποιητικό Αναλύσεων 

Για ορισμένα από τα προϊόντα που κατατάσσονται στη κλάση 1509 μπορεί να υπάρχει απαγόρευση 

εισαγωγής λόγω επικίνδυνων αποβλήτων.  

2.5 Ανάλυση των εγγράφων 

2.5.1 Καταχώριση των εισαγωγέων γεωργικών προϊόντων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι όσοι προτίθενται να εισάγουν και να ασχοληθούν με τα 

διάφορα είδη των γεωργικών αγαθών ή προϊόντων, έχουν εγγραφεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Υδάτων και Γεωργίας. Το έγγραφο είναι προαπαιτούμενο για όλες τις άδειες εισαγωγής στο πεδίο των 

ζώων και ζωικών προϊόντων, φυτών, σπόρων, αγροτικών χημικών και αγροτικού εξοπλισμού και 

μηχανημάτων. Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό και τη πρόσβαση στην αγορά. Η εγγραφή, 

απαιτείται να υποβάλλεται από τον εισαγωγέα στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας. 

Δεν απαιτείται ειδική φόρμα για την αίτηση. Η αίτηση προετοιμάζεται ως επιστολή αίτησης στα 

αγγλικά ή στα αραβικά. Υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο. Ο χρόνος επεξεργασίας δεν ορίζεται. Η 

περίοδος ισχύος της εγγραφής είναι απεριόριστη, όσο τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση 

παραμένουν αμετάβλητα. Ανάλογα με το τύπο των αγαθών, μία επίσημη επιθεώρηση του επίσημου 

συστήματος ελέγχου της χώρας παραγωγής ή εξαγωγής μπορεί να απαιτείται από τον αντίστοιχο 
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οργανισμό. Συγκεκριμένα, οι προμηθευτές ζώων και συγκεκριμένων ζωικών προϊόντων απαιτείται να 

παρέχουν αναλυτικά αποδεικτικά έγγραφα των διαδικασιών ελέγχου που διεξάγονται από τις 

αρμόδιες αρχές. Το ελάχιστο περιεχόμενο:  

1. Όνομα και διεύθυνση του αιτούντα 

2. Αριθμός εμπορικής εγγραφής  

3. Όνομα, τίτλος και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου 

γεωπόνου/μηχανικού  

4. Τύπος της δραστηριότητας  

5. Ημερομηνία αίτησης 

6. Υπογραφή του αιτούντα  

Συμπεριλαμβανόμενα έγγραφα: 

1. Γραπτή δήλωση σχετικά με την τήρηση όλων των 

διατάξεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υδάτων και 

Γεωργίας σχετικά με την εισαγωγή και εμπορία όλων 

των ειδών γεωργικών προϊόντων.  

2. Αντίγραφο του ισχύοντος Πιστοποιητικού Εμπορικής 

Εγγραφής, το οποίο παρουσιάζει τη σχετική 

δραστηριότητα για την οποία ζητείται η εγγραφή στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας. 

3. Τεκμηρίωση του επίσημου συστήματος ελέγχου για τα 

ζώα και ορισμένα ζωικά προϊόντα (κρέας και προϊόντα 

κρέατος) που εφαρμόζονται στη χώρα εξαγωγής / 

παρασκευής, κατά περίπτωση. 

4. Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του προμηθευτή με το 

επίσημο σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στη χώρα 

εξαγωγής / κατασκευής. 

2.5.2 Άδεια εισαγωγής ζώων και ζωικών προϊόντων  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιτρέπει την εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων. Το έγγραφο 

είναι προαπαιτούμενο για ένα άλλο έγγραφο που ονομάζεται Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής 

Αποδέσμευσης ζώων και ζωικών προϊόντων.  Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην 

αγορά. Η άδεια πρέπει να υποβληθεί από τον εισαγωγέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και 

Γεωργίας, Οργανισμός Ζωικών Πόρων. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στα αραβικά ή στα 

αγγλικά. Πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο της αίτησης. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι περίπου 

τρεις ημέρες. Το φορτίο μπορεί να φτάσει στο καθορισμένο τελωνειακό σημείο εισόδου τουλάχιστον 

δέκα ημέρες μετά τη χορήγηση της άδειας. Δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας. Η άδεια ισχύει για μία 

μόνο εισαγωγή εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.Έγγραφα που πρέπει να 

επισυναφθούν: 

1. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εμπορικής Άδειας. 

2. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταχώρησης των 

Εισαγωγέων Γεωργικών Προϊόντων. 

3. Γραπτή δήλωση σχετικά με την τήρηση όλων των 

διατάξεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υδάτων και 

Γεωργίας σχετικά με την εισαγωγή και το εμπόριο 

ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων (το κείμενο της 

ακριβούς δήλωσης πρέπει να ληφθεί από το 

Υπουργείο). 

4. Προτιμολόγιο  

5. Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωντανά Ζώα 

ή Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά 

Προϊόντα 

 

2.5.3 Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής Αποδέσμευσης Ζώων και Ζωικών Προϊόντων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που πρόκειται να 

εισαχθούν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, π.χ. είναι υγιή ή / και κατάλληλα για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο και, επομένως, μπορούν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Το πιστοποιητικό αποδέσμευσης 

πρέπει να ζητηθεί από τον εισαγωγέα στους αντίστοιχους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης, το 

οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας, Οργανισμός Ζωικών Πόρων. 

Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ως επιστολή αίτησης στα αγγλικά 

ή στα αραβικά. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι έως τρεις ημέρες. Το τέλος επεξεργασίας ποικίλλει 

ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα των προϊόντων. Το πιστοποιητικό αποδέσμευσης ισχύει μόνο 

για μία μόνο εισαγωγή. Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα 

2. Καταχώριση αριθμού Εισαγωγέων Γεωργικών 

6. Λιμένας εκφόρτωσης 

7. Χώρα προέλευσης και εξαγωγής 
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Προϊόντων 

3. Αριθμός κτηνιατρικού πιστοποιητικού υγείας και 

ημερομηνία 

4. Αριθμός και ημερομηνία φορτωτικού εγγράφου 

(φορτωτική / αεροπορική φορτωτική)  

5. Λιμένας και ημερομηνία φόρτωσης 

 

8. Μέσα μεταφοράς 

9. Περιγραφή των εμπορευμάτων και των 

χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού, του βάρους, του είδους των ζωικών 

προϊόντων / ειδών και του φύλου των ζώντων ζώων 

10. Ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντος 

 

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν: 

1. Άδεια Εισαγωγής Ζώων και Ζωικών Προϊόντων, εάν 

χρειάζεται 

2. Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζώντα Ζώα ή 

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά Προϊόντα 

3. Πιστοποιητικό απουσίας Άνθρακα, εάν χρειάζεται  

4. Πιστοποιητικό Διοξίνης, εάν χρειάζεται  

5. Πιστοποιητικό Ακτινοβολίας, εάν χρειάζεται  

 

Για δείγμα Κτηνιατρικού Πιστοποιητικού Αποδέσμευσης Ζώων και Ζωικών Προϊόντων σύμφωνα με 

τον Νόμο περί Κτηνιατρικής Καραντίνας του ΣΣΚ αριθ. 8 του 2003, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να 

ανατρέξει στη σελίδα: http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rel_anp&hscode=0409&countryid=SA 

2.5.4 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά Προϊόντα 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που πρόκειται να 

εισαχθούν, έχουν ελέγχει σύμφωνα με τις απαιτούμενες διαδικασίες, δεν είναι μολυσμένα και δε 

φέρουν μεταδοτικές ασθένειες και συμμορφώνονται με τους τρέχοντες κτηνιατρικούς κανονισμούς 

της χώρας εισαγωγής. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Εκδίδεται από 

τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας εξαγωγής. Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τους 

κτηνιατρικούς ελέγχους ζωικών προϊόντων στη Σαουδική Αραβία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Υδάτων και Γεωργίας, Οργανισμός Ζωικών Πόρων. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το 

πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εντούτοις, μπορεί να 

απαιτείται μετάφραση στα αγγλικά ή στα αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο έγγραφο.    

2.5.5 Πιστοποιητικό Ακτινοβολίας  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές ραδιενέργειας από 

κατάλληλο εργαστήριο στη χώρα εξαγωγής.  Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην 

αγορά. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δέχονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από κατάλληλο 

εργαστήριο στη χώρα εξαγωγής, εφόσον παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. Δεν απαιτείται 

συγκεκριμένη μορφή. Το πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ωστόσο, 

συνιστάται η μετάφραση στα αγγλικά ή στα αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο έγγραφο. 

Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων 

2. Ημερομηνία διεξαγωγής των αναλύσεων 

3. Όνομα και διεύθυνση του εργαστηρίου που 

πραγματοποίησε τις αναλύσεις 

4. Επιβεβαίωση ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας των 

προϊόντων είναι εντός του καθορισμένου ορίου 

5. Επιβεβαίωση ότι τα εμπορεύματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

χωρίς περιορισμούς.  

2.5.6 Άδεια Εισαγωγής Φυτών και Φυτικών Προϊόντων 

Πρόκειται για έγγραφο που επιτρέπει την εισαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων. Απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Η άδεια πρέπει να υποβληθεί από τον εισαγωγέα στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας, Υπηρεσία Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση 

Φυτοϋγειονομικής Προστασίας. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για την άδεια. Η αίτηση πρόκειται 

να συνταχθεί ως επιστολή αίτησης στα αγγλικά ή στα αραβικά. Υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο. Ο 

χρόνος επεξεργασίας είναι περίπου τρεις ημέρες. Το φορτίο μπορεί να φτάσει στο καθορισμένο 

τελωνειακό σημείο εισόδου τουλάχιστον δέκα ημέρες μετά τη χορήγηση της άδειας. Δεν υπάρχει 

τέλος επεξεργασίας. Η άδεια ισχύει για μία μόνο εισαγωγή εντός περιόδου έξι μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσής της. Για καθορισμένα φυτά ή τα μέρη των φυτών, η απαίτηση άδειας μπορεί να 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rel_anp&hscode=0409&countryid=SA
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παραλειφθεί εντελώς (π.χ. κομμένα άνθη, ορισμένα φρούτα και λαχανικά) ή να ζητείται από 

ορισμένες χώρες καταγωγής.Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα 

2. Αριθμός εγγραφής των εισαγωγέων γεωργικών 

προϊόντων 

3. Όνομα και διεύθυνση του εξαγωγέα 

4. Αριθμός αναφοράς και ημερομηνία  

5. Προέλευση φυτών και φυτικών προϊόντων 

6. Αριθμοί καταχώρισης, ποσότητες, είδη και πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με τα προς εισαγωγή φυτά και 

φυτικά προϊόντα 

7. Σκοπός της εισαγωγής 

8. Προβλεπόμενη ημερομηνία και τόπος εισαγωγής 

9. Ημερομηνία υποβολής αίτησης και υπογραφή του 

αιτούντος 

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση: 

1. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εμπορικής Άδειας 

2. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής των 

Εισαγωγέων Γεωργικών Προϊόντων 

 

3. Γραπτή δήλωση της συμμόρφωσης του αιτούντος σε 

όλες τις διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Υδάτων και Γεωργίας σχετικά με την εισαγωγή και 

εμπορία φυτών και φυτικών προϊόντων (το κείμενο της 

ακριβούς δήλωσης πρέπει να παραληφθεί στο 

Υπουργείο) 

4. Προτιμολόγιο 

Για ένα δείγμα άδειας εισαγωγής φυτών και φυτικών προϊόντων και τα έγγραφα που θα 

επισυναφθούν κατά την αποστολή των εμπορευμάτων , μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ανατρέξει 

στη σελίδα:  http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_plt&hscode=0709&countryid=SA 

2.5.7 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που πρόκειται να 

εισαχθούν ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες, είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς 

οργανισμούς που βρίσκονται σε καραντίνα και ουσιαστικά είναι απαλλαγμένα από άλλα επιβλαβή 

παράσιτα και θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς της 

χώρας εισαγωγής. Το πιστοποιητικό απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. 

Εκδίδεται από τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές της χώρας εξαγωγής. Η αρχή που είναι αρμόδια 

για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο στη Σαουδική Αραβία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και 

Γεωργίας, Υπηρεσία Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας Φυτών. Καθώς οι επίσημες 

απαιτήσεις του πιστοποιητικού τυποποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, το πιστοποιητικό 

συμμορφώνεται με τα δείγματα της σύμβασης IPPC (Διεθνής σύμβαση για την προστασία των 

φυτών). Το πιστοποιητικό περιέχει στο πρωτότυπο ένα αριθμό χαρακτηριστικών κατά της 

απομίμησης, όπως το χρώμα, η χρήση χαρτιού ασφαλείας και σήματα νερού. Το Φυτοϋγειονομικό 

Πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εντούτοις, μπορεί να απαιτείται 

μετάφραση στα αγγλικά ή στα αραβικά. Πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο πιστοποιητικό. Εάν τα 

φυτά και τα φυτικά προϊόντα που συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό επανεξάγονται 

με βάση το πιστοποιητικό αυτό, απαιτείται Πιστοποιητικό Φυτοϋγειονομικής Επανεξαγωγής. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_phyt&hscode=0709&countryid=SA 

2.5.8 Πιστοποιητικό Αναλύσεων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι μικροβιολογικές και φυσικές/χημικές δοκιμές έχουν 

διεξαχθεί από ένα κατάλληλο εργαστήριο στη χώρα εξαγωγής. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την 

πρόσβαση στην αγορά. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δέχονται πιστοποιητικά που εκδίδονται 

από κατάλληλο και δεόντως διαπιστευμένο εργαστήριο της χώρας εξαγωγής, εφόσον παρέχονται 

όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. Το πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

Ωστόσο, εάν η αρχική γλώσσα δεν είναι ούτε αγγλική ούτε αραβική, είναι σκόπιμο να επισυναφθεί 

μια μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το 

πιστοποιητικό. Συνήθως υποβάλλεται το πρωτότυπο. Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Καταγωγή των εμπορευμάτων 

2. Ημερομηνία της ανάλυσης 

8. Αναφορά στις διαδικασίες δοκιμών και τις αναλυτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_plt&hscode=0709&countryid=SA
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_phyt&hscode=0709&countryid=SA
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3. Όνομα και διεύθυνση του εργαστηρίου 

που πραγματοποίησε την ανάλυση 

4. Αριθμός μητρώου του Πιστοποιητικού 

Ανάλυσης, εάν υπάρχει 

5. Περιγραφή των δειγμάτων και των 

χαρακτηριστικών τους 

6. Αποτελέσματα των φυσικών/χημικών 

δοκιμών 

7. Αποτελέσματα των μικροβιολογικών 

δοκιμών (συμπεριλαμβανομένου του 

περιεχομένου των μικροβίων ανά 

γραμμάριο, κατά περίπτωση) 

 

αποδοχής και των ορίων 

9. Η προβλεπόμενη χρήση των δοκιμαζόμενων υλικών και τις οδηγίες 

χρήσης τους, κατά περίπτωση 

10. Κατάλογος των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στην ανάλυση, 

εάν υπάρχει 

11. Δήλωση ή νομική ειδοποίηση που να αναφέρει εάν τα 

αποτελέσματα των δοκιμών συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις 

12. Δήλωση των αναμενόμενων συνθηκών μεταφοράς, συσκευασίας, 

αποθήκευσης, διανομής και αποστολής, κατά περίπτωση (οι 

αποκλίσεις από τους όρους αυτούς θα ακυρώσουν το 

πιστοποιητικό) 

13. Υπογραφή του διευθυντή του σχετικού εργαστηρίου ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 

 

Για ένα δείγμα του πιστοποιητικού αναλύσεων, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ανατρέξει στη σελίδα: 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_ana&hscode=1509&countryid=SA 

2.6 Κατάλογος επιλεγμένων εισαγωγέων/διανομέων στη Σαουδική Αραβία 

2.6.1 Δομή της αγοράς 

Οι εξειδικευμένοι διανομείς τροφίμων στη Σαουδική Αραβία μπορούν να παρέχουν ενιαίες υπηρεσίες, 

για τις διεθνείς μεταφορές και εισαγωγές έως τη σύνδεση με τοπικούς λιανοπωλητές και τελικούς 

καταναλωτές. Υπάρχουν περισσότεροι από 44.000 λιανοπωλητές τροφίμων και ποτών και 30.000 

καταστήματα πώλησης τροφίμων στη Σαουδική Αραβία. Ο σωστός διανομέας ή συνεργάτης 

εισαγωγής μπορεί να διασφαλίσει ότι το προϊόν θα φτάσει στην στοχευμένη αγορά του.  

Οι περισσότεροι μεγάλοι εισαγωγείς της Σαουδικής Αραβίας διαχειρίζονται καλά εδραιωμένα δίκτυα 

διανομής της χώρας και πωλούν απευθείας στους λιανοπωλητές, τους χονδρεμπόρους και τον 

τομέα HRI (Hotel, Restaurant, and Institutional Food Service).  Οι αλυσίδες λιανικής πώλησης έχουν 

κεντρικά γραφεία αγορών όπου κάθε κατάστημα αποστέλλει εντολές αγοράς καθημερινά. Τα 

κεντρικά γραφεία αγορών ενοποιούν τις παραγγελίες και πραγματοποιούν τις τοπικές ή διεθνείς 

αγορές ανάλογα. Οι χονδρέμποροι συνήθως πωλούν σε μικρότερους εμπόρους λιανικής πώλησης, 

πελάτες HRI ή απευθείας στους καταναλωτές. Υπάρχουν πολλοί χονδρέμποροι στις μεγάλες πόλεις 

σε ολόκληρο το Βασίλειο.  

2.6.1.1 Σούπερ-μάρκετ 

Το μέγεθος των σουπερ-μάρκετ κυμαίνεται από 500 έως 5.000 τετραγωνικά μέτρα, πέντε ή 

περισσότερα ταμεία με πλήρη αυτοματοποίηση, σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και τα οποία 

εμπορεύονται προϊόντα κρέατος, αρτοποιίας, κατεψυγμένα και υπό ψύξη προϊόντα, λαχανικά και 

άλλες κατηγορίες εκτός των τροφίμων. Οι υπεραγορές και τα σούπερ-μάρκετ προσπαθούν να 

μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά. Οι λιανοπωλητές 

της Σαουδικής Αραβίας αναζητούν συνεχώς νέα προϊόντα και συχνά ζητούν υποστήριξη από τους 

προμηθευτές για προώθηση προϊόντων και διαφήμιση. Η διαφήμιση προϊόντων είναι μια 

αναγκαιότητα να κερδίσει τους Σαουδάραβες καταναλωτές. Η ανταγωνιστική τιμολόγηση, οι 

εβδομαδιαίες προωθητικές προσφορές, καθώς και η προσφορά διαφημιστικής υποστήριξης 

αποτελούν βασικά στοιχεία για μια επιτυχημένη στρατηγική για ένα νέο προϊόν που εισέρχεται στην 

αγορά τροφίμων της Σαουδικής Αραβίας. 

2.6.1.2 Υπεραγορές 

Οι υπεραγορές εισήχθησαν για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία το 2004. Το μέγεθος τους είναι 

τεράστιο (περίπου 200.000 τετραγωνικά πόδια ή 18.580 τετραγωνικά μέτρα) και έχουν μέχρι 50 ταμεία. 

Συνήθως φέρουν πάνω από 50.000 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ενδυμάτων, 

εργαλείων, παιχνιδιών και ηλεκτρονικών ειδών. Βρίσκονται ως επί το πλείστον στα τρεις μεγάλες 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_ana&hscode=1509&countryid=SA
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πόλεις του Βασιλείου (Ριάντ, Τζέντα και Νταμάμ). Οι υπεραγορές φέρουν περίπου το 17% ή περίπου 

6,9 δισεκατομμύρια δολάρια από τις συνολικές πωλήσεις προϊόντων λιανικής πώλησης τροφίμων 

στη Σαουδική Αραβία το 2014. Ορισμένες υπεραγορές όπως οι ‘’Hyper Panda’’,’’ Al-Othaim’’, 

‘’Danube’’, ‘’Lulu’’ και ‘’Carrefour’’ εισάγουν απευθείας μέρος των τροφίμων που πωλούνται στα 

καταστήματά τους . Ο συνολικός αριθμός των σούπερ-μάρκετ και των υπεραγορών, που το 2017 

ανήλθε σε 1.170, είναι σχετικά μικρός και αντιπροσωπεύει μόνο το 2,8% των συνολικών 

καταστημάτων λιανικής πώλησης. Ωστόσο, οι πωλήσεις σε αυτά τα σημεία πώλησης 

αντιπροσώπευαν το 41% περίπου των συνολικών πωλήσεων των παντοπωλείων στη Σαουδική 

Αραβία το 2014, το οποίο υπολογίστηκε σε 41,5 δισ. δολάρια. Με την αναμενόμενη επέκταση του 

αριθμού καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, κυρίως υπεραγορών και σούπερ-μάρκετ, οι 

συνολικές πωλήσεις τροφίμων λιανικής προβλέπεται να φθάσουν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια 

μέχρι το 2019. 

2.6.1.3 Παραδοσιακά (‘’bakalas’’) 

Τα καταστήματα διευκόλυνσης, κοινώς αναφερόμενα ως ’’bakalas’’, βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. 

Έχουν επιφάνεια δαπέδου μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα. Τα ‘’bakalas’’ έχουν περιορισμένη 

πρόσβαση στους διανομείς, αγοράζουν τα περισσότερα από τα αποθέματά τους από τους 

χονδρεμπόρους εκτός από μερικά γρήγορα κινούμενα εμπορικά σήματα-μάρκες που παραδίδονται 

από τους εισαγωγείς. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό σύγχρονων σούπερ-μάρκετ στη Σαουδική 

Αραβία, ο ρόλος των ‘’bakalas’’ εξακολουθεί να είναι σημαντικός. Το 2014, ο αριθμός των 

’bakalas’’  εκτιμήθηκε σε 36.787 σημεία πώλησης και αυξήθηκε κατά 672 σημεία πώλησης σε 

σύγκριση με το 2013. Τα ‘’bakalas’’ αντιπροσωπεύουν το 43,5 τοις εκατό ή περίπου 18,1 

δισεκατομμύρια δολάρια όλων των τροφίμων που πωλήθηκαν από τους λιανοπωλητές το 2014. Ο 

αριθμός των ‘’bakalas’’ αναμένεται να αυξάνεται συνεχώς με την αυξημένη αστικοποίηση. Οι τιμές 

τείνουν να είναι υψηλές, αλλά τα ‘’bakalas’’ διατηρούν ένα πλεονέκτημα έναντι των σούπερ-μάρκετ, 

παρέχοντας υπηρεσίες στους αγοραστές που επιθυμούν να αγοράσουν γρήγορα μερικά προϊόντα. 

Ορισμένοι ‘’bakalas’’ έχουν αναπτύξει ένα πιστωτικό σύστημα που επιτρέπει στους πελάτες να 

πληρώσουν στο τέλος του μήνα. Οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία δεν επιτρέπεται να οδηγούν και 

εξαρτώνται από τα καταστήματα αυτά, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια τους. 

Επίσης πρόκειται για καταστήματα πολύ σημαντικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που 

εργάζονται στο Βασίλειο και οι οποίοι δεν διαθέτουν αυτοκίνητα. Αυτοί οι μικροί λιανοπωλητές 

παρέχουν επίσης υπηρεσίες παράδοσης στο σπίτι για είδη παντοπωλείου που αξίζουν μόλις 10 

Saudi riyals (2,67 δολάρια). Οι ‘’bakalas’’ χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες για την παράδοση των 

προϊόντων στους πελάτες της γειτονιάς τους 

2.6.2 Διανομή φρέσκων προϊόντων 

Ο όγκος της διανομής φρέσκων προϊόντων στους καταναλωτές στη Σαουδική Αραβία 

πραγματοποιείται μέσω των ‘’supermarkets’’ και του αυξανόμενου αριθμού των υπεραγορών. Λόγω 

της σχετικά χαμηλής αξίας ανά μονάδα, νωπών φρούτων και λαχανικών, αυτές οι μορφές αγορών 

είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να χειρίζονται μεγαλύτερους όγκους προϊόντων που καθιστούν τη 

διανομή κερδοφόρα. Η συνολική διανομή φρέσκων προϊόντων είναι μικρότερη μέσω των 

καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως τα καταστήματα ψιλικών και τα άλλα τοπικά 

καταστήματα’’bakalas’’, καθώς αυτοί οι πάροχοι συνήθως εστιάζουν σε προϊόντα με μεγαλύτερη 

διάρκεια αποθήκευσης και υψηλότερη αξία ανά μονάδα. Δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης για 

υγιεινά τρόφιμα, οι υπεραγορές και τα σύγχρονα‘’supermarkets’’ αυξάνουν τις σειρές προϊόντων 

τους με φρέσκους χυμούς και βιολογικά προϊόντα. Για παράδειγμα, η ‘’Hyper Panda’’ έχει εισαγάγει 

ένα ξεχωριστό τομέα στο τμήμα λαχανικών της, το οποίο είναι ειδικά για εισαγόμενα βιολογικά 

φρούτα και λαχανικά. Επιπλέον, η υπεραγορά του Δούναβη έχει επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων 

της ώστε να περιλαμβάνει βιολογικά προϊόντα (κυρίως εισαγόμενα), συμπεριλαμβανομένων των 

βιολογικών χυμών. 
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2.6.2.1 Διανομή μελιού 

Οι παραγωγοί μελιού που επιθυμούν να εισάγουν στη Σαουδική Αραβία έχουν διάφορες επιλογές. Η 

διανομή πρέπει να πραγματοποιείται είτε μέσω ενός εισαγωγέα, είτε μέσω ιδιωτικής ετικέτας είτε μέσω 

άμεσης συμφωνίας με αλυσίδα ‘’supermarket’’. Η Carrefour, η Lulu, η Tamimi, η Danube, η Panda 

και η Othaim είναι σημαντικοί παράγοντες, γνωστοί για άμεση εισαγωγή. Πολλές ιδιωτικές ετικέτες 

που προσφέρονται στη Σαουδική Αραβία ενσωματώνουν εισαγόμενα μείγματα μελιού στα προϊόντα 

τους, ενώ ορισμένα εμπορικά σήματα της ΕΕ ενδέχεται να έχουν ήδη μπει στον ανταγωνισμό πάνω 

σε ποιοτικά, θρεπτικά και ηθικά πλεονεκτήματα της παραγωγής. Φεστιβάλ μελιού 

πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο στη Σαουδική Αραβία και προσφέρουν την ευκαιρία για 

συναντήσεις και συνεργασίες με εξειδικευμένους εισαγωγείς μελιού, την ευκαιρία για μέτρηση των 

τάσεων της αγοράς και την προώθηση των εισαγόμενων μελιών. Το πιο φημισμένο φεστιβάλ στο 

Βασίλειο είναι το Διεθνές Φεστιβάλ για το Μέλι ‘’Al-Baha’’. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στην πόλη 

Al-Baha τον Ιούνιο, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο και περιλαμβάνει συνήθως 50 εκθέτες και πάνω από 

30.000 συμμετέχοντες σε διάστημα δύο εβδομάδων. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την 

Συνεταιριστική Εταιρεία Μελισσοκόμων Baha, το Πανεπιστήμιο AlBaha και το Υπουργείο Γεωργίας. Η 

επιτυχία του φεστιβάλ Al-Baha έχει εμπνεύσει και άλλες περιοχές και το Δεκέμβριο του 2014 

πραγματοποιήθηκε το εναρκτήριο Jazan Φεστιβάλ μελιού. 

2.6.2.2 Διανομή προϊόντων ελαιόλαδου  

Η αγορά προϊόντων ελαιόλαδου στη Σαουδική Αραβία διαιρείται ολοένα και περισσότερο σε 2 

τμήματα. Ο πρώτος τομέας περιλαμβάνει τη παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας που τροφοδοτεί 

κυρίως τη βιομηχανία εστίασης, καθώς και τους καταναλωτές που αγοράζουν με γνώμονα τις τιμές, 

ενώ ο δεύτερος τομέας στοχεύει όλο και περισσότερο στην ιδιωτική κατανάλωση εκτός εμπορίου. Η 

δεύτερη κατηγορία χαρακτηρίζεται από υψηλότερη αξία προϊόντος ανά μονάδα, η γενική τάση στη 

Σαουδική Αραβία είναι πιο πιθανό να οδηγήσει την ανάπτυξη στον ευρύτερο τομέα της μαζικής 

αγοράς. Η διανομή του ελαιόλαδου στα καταστήματα επεξεργασίας τροφίμων και στις υπηρεσίες 

εστίασης είναι σύμφωνη με την αυξανόμενη προτίμηση της Σαουδικής Αραβίας για γρήγορο και 

εύκολο φαγητό. Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ως συστατικό σε άλλα 

παρασκευάσματα, οπότε είναι κατά τα άλλα λιγότερο προσαρμοσμένο στις πωλήσεις εκτός 

εμπορίου, δεδομένου ότι οι καταναλωτές αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στο μαγείρεμα στο σπίτι. Μια 

εξαίρεση από αυτή την τάση είναι οι καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος που είτε χρησιμοποιούν 

προσωπικές υπηρεσίες μαγειρέματος είτε είναι σε θέση να μαγειρεύουν πιο συχνά και έχουν ισχυρή 

προτίμηση για υγιεινά και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Η πλειοψηφία των πωλήσεων ελαιόλαδου 

εκτός εμπορίου στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιείται μέσω ανεξάρτητων παντοπωλών και 

‘’bakalas’’, τα οποία εξυπηρετούν την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για ευκολία και 

προσβασιμότητα. Ωστόσο, το ελαιόλαδο αποτελεί επίσης αντικείμενο μαζικής πώλησης που 

διανέμεται ολοένα και περισσότερο μέσω του διευρυνόμενου δικτύου ‘’supermarkets’’ και 

υπεραγορών της Σαουδικής Αραβίας. Η κατανόηση του τελικού καταναλωτή και η συζήτηση για το 

δημογραφικό στόχο με έναν εξειδικευμένο συνεργάτη θα βοηθήσει τη σύνδεση και την πιο άμεση 

εμπορία του προϊόντος. Σύμφωνα με τον οδηγό ‘’The Food and Beverage Market Entry Handbook: 

Saudi Arabia a Practical Guide to the Market in Saudi Arabia for European Agri-food Products and 

Products with Geographical Indications’’, (Ε.Ε., 2017), η βιομηχανία τροφίμων, εισαγωγής και 

διανομής στη Σαουδική Αραβία αποτελείται από ένα αυξανόμενο πλαίσιο επαγγελματιών, καθώς η 

βιομηχανία επεκτείνεται. Οι ακόλουθοι πίνακες έχουν σχεδιαστεί για την περιήγηση και τη δημιουργία 

δικτύων μέσα στην κοινότητα τροφίμων και ποτών της Σαουδικής Αραβίας με στόχο καλύτερες 

επαφές για την είσοδο ενός προϊόντος στην αγορά. Πρόκειται για έναν αρχικό οδηγό για δυνητικούς 

εταίρους και επιχειρηματικούς συνεργάτες που βρίσκονται επί του παρόντος στην αγορά της 

Σαουδικής Αραβίας, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται μη εξαντλητικός. 
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6. Κανάλια διανομής Σαουδικής Αραβίας 
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Μία ακόμη πιο αναλυτική λίστα των εισαγωγέων μπορεί να ληφθεί από το αρχείο: 

http://apeda.gov.in/apedawebsite/directory/importers_saudi_arabia.pdf 

2.6.3 Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης  

Οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας συνήθως δεν 

αποκαλύπτουν δημοσίως τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ένας ενημερωμένος τοπικός συνεργάτης 

μπορεί να βοηθήσει στο προσδιορισμό των σημείων επαφής των μέσων ενημέρωσης για να 

ξεκινήσει κανείς διάλογο. Ταυτόχρονα, οι δημοσιογράφοι και οι επαγγελματίες των μέσων 

ενημέρωσης είναι ολοένα και πιο προσβάσιμοι μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, όπου 

μπορείτε επίσης να προσπαθήσει να επικοινωνήσει κανείς άμεσα. 

2.6.4 Μεσίτες 

Ο κατάλογος των τελωνειακών μεσιτών στη Σαουδική Αραβία μπορεί να βρεθεί από την ιστοσελίδα: 

http://www.freightnet.com/directory/p1/cAA/s99.htm , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 

Σαουδικής Αραβίας που καθορίζει την επιλεξιμότητα και τα κριτήρια για την τελωνειακή μεσιτεία. 

2.6.5 Bloggers 

 - Noor Al-Qahtani (www.yasalamcooking.com) 

 - The Pink Tarha (www.thepinktarha.com/ksa/category/food) 

 - Ward Tmim (www.instagram.com/wardtmim/ 

 - Saudi Food Eman (www.youtube.com/channel/UCxHVWywmwTTXvkOTiyKuCnA)  

- 15smeals www.instagram.com/15smeals/) 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Delicatessen)  στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  Τηλέφωνο Fax E-Mail Address Web Site  

Azizia Panda United Co. 

Support Office in Jeddah 

+966 12 691 

6644 ext: 337 
+966 12 692 6132 Qtamimi@panda.com.sa  www.panda.com.sa  

Azizia Panda United Co. 

Support Office in Jeddah 

+966 12 691 

6644 ext: 301 
+966 12 692 6159 hbaghadi@panda.com.sa  www.panda.com.sa  

Azizia Panda United Co. 

Support Office in Jeddah 

+966 12 691 

6644 ext: 240 
+966 12 692 6073 nyamani@panda.com.sa  www.panda.com.sa  

BIN DAWOOD GROUP - 

DANUBE 

+966 12 658 

0602 ext: 1020 
+966 12 654 1097 executives@danubeco.com    

ΒΙΝ DAWOOD GROU - 

DANUBEJunice Asainar  

+966 12 2151 

226 
+966 12 2151 227 produce@danubeco.com  juicepk@gmail.com  

ΒΙΝ DAWOOD GROU - 

DANUBEJunice Asainar  

+966 12 658 

0602 
+966 12 654 1097 asaad@danubeco.com  

executives@danubeco.co

m  

BIN DAWOOD GROUP - 

DANUBE 

+966 12 

6580602 
+966 12 659 2529 exim@bindawood.com    

FORSAN - ALTAHMIA 

GROUP  

+966 11 465 

9144 
+966 11 465 6892   www.forsan.com.sa  

http://www.freightnet.com/directory/p1/cAA/s99.htm
http://www.yasalamcooking.com/
http://www.thepinktarha.com/ksa/category/food
http://www.instagram.com/wardtmim/
http://www.youtube.com/channel/UCxHVWywmwTTXvkOTiyKuCnA
http://www.instagram.com/15smeals/
mailto:Qtamimi@panda.com.sa
http://www.panda.com.sa/
mailto:hbaghadi@panda.com.sa
http://www.panda.com.sa/
mailto:nyamani@panda.com.sa
http://www.panda.com.sa/
mailto:executives@danubeco.com
mailto:produce@danubeco.com
mailto:juicepk@gmail.com
mailto:asaad@danubeco.com
mailto:executives@danubeco.com
mailto:executives@danubeco.com
mailto:exim@bindawood.com
http://www.forsan.com.sa/
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FORSAN - ALTAHMIA 

GROUP  

+966 11 224 

1200 
+966 11 224 1210   www.forsan.com.sa  

FORSAN - ALTAHMIA 

GROUP  

+966 11 465 

9144 
+966 11 465 6892 ephrem@forsan.com.sa    

FORSAN - ALTAHMIA 

GROUP  

+966 11 465 

9144 
+966 11 465 6892 ro@forsan.com.sa    

FORSAN - ALTAHMIA 
GROUP  

+966 11 465 
9144 

+966 11 465 6892 export@forsan.com.sa    

FORSAN - ALTAHMIA 

GROUP  
    

 
samer@forsan.com.sa    

FORSAN - ALTAHMIA 

GROUP  

+966 11 465 

9144 
+966 11 465 6892 mak@forsan.com.sa    

FORSAN - ALTAHMIA 

GROUP  

+966 11 465 

9144 
+966 11 465 9129 maqbool@forsan.com.sa    

MANUEL SUPER MARKETS 
+966 12 658 

1555 
+966 12 659 3735 abdulelah007@yahoo.com  www.manueltrade.com  

 

  

http://www.forsan.com.sa/
mailto:ephrem@forsan.com.sa
mailto:ro@forsan.com.sa
mailto:export@forsan.com.sa
mailto:samer@forsan.com.sa
mailto:mak@forsan.com.sa
mailto:maqbool@forsan.com.sa
mailto:abdulelah007@yahoo.com
http://www.manueltrade.com/
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3 Η.Π.Α. 

3.1 Εισαγωγικές Επισημάνσεις 

3.1.1 Διεθνείς Συμφωνίες 

Η χώρα των Η.Π.Α είναι μέλος των ακόλουθων Συνθηκών και έχει υπογράψει τις παρακάτω 

συμφωνίες: 

 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού 

 Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets (TIR 

Convention), Σύμβαση για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων υπό την Κάλυψη των Δελτίων 

TIR  ), η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος 

 Customs Convention on the Temporary Admission of Goods (A.T.A. Convention), Τελωνειακή 

σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων 

 International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System 

(HS Convention) Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων 

 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as 

amended) (Revised Kyoto Convention) Διεθνής Σύμβαση για την Απλούστευση και την 

Εναρμόνιση των Τελωνειακών Διαδικασιών (όπως τροποποιήθηκε) 

 North American Free Trade Agreement (NAFTA) Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων 

Συναλλαγών 

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

 World Customs Organization (WCO) Παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων 

 World Trade Organization (WTO) Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

3.1.2 Συμφωνία για προνομιακή μεταχείριση 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνάψει πολυμερή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (FTA) με τον 

Καναδά και το Μεξικό (NAFTA) και συμμετέχουν στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της 

Δομινικανής Δημοκρατίας-Κεντρικής Αμερικής-ΗΠΑ (CAFTA-DR) μαζί με την Κόστα Ρίκα, το 

Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και τη Νικαράγουα. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

διατηρούν διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία, το Μπαχρέιν, τη Χιλή, την 

Κολομβία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο, το Ομάν, τον Παναμά, το Περού, τη Σιγκαπούρη και 

τη Νότια Κορέα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θεσπίσει διάφορα προγράμματα που παρέχουν 

προτιμήσεις για την είσοδο συγκεκριμένων εμπορευμάτων από καθορισμένες δικαιούχες χώρες ή 

εδάφη, π.χ. στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου της Αφρικής για την Ανάπτυξη και την Ευκαιρία 

(AGOA) ή του Νόμου περί Εμπορικής Σύμπραξης Ηνωμένων Πολιτειών-Καραϊβικής (CBTPA). Τα 

προϊόντα που είναι προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια των ανωτέρω συμφωνιών ή 

προγραμμάτων μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

3.1.3 Έγγραφή (Νηολόγηση) 

Όλες οι εταιρείες που επιθυμούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες 

πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία εσωτερικών εσόδων (IRS). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ίσως 

πρέπει να ληφθεί και ο αριθμός αναγνώρισης εργοδότη (ΕΙΝ) από το IRS. Το EIN μπορεί να ληφθεί 

από την αρχή κατά τη διαδικασία της εγγραφής της επιχείρησης. Ονομάζεται επίσης ομοσπονδιακός 

αριθμός φορολογικού μητρώου.  
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Μια επιχείρηση πρέπει επίσης να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του αντίστοιχου κράτους 

όπου πρέπει να διεξαχθούν οι δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτηθεί η 

πραγματοποίηση ειδικών καταχωρίσεων για π.χ. φόρους εισοδήματος και απασχόλησης στην 

αρμόδια κρατική αρχή. Ο αριθμός μητρώου επιχειρήσεων IRS ή EIN χρησιμοποιείται επίσης ως 

αριθμός εισαγωγέα για την υποβολή της δήλωσης τελωνειακής εισαγωγής καθώς και για την 

υποβολή αίτησης εισαγωγής για την ασφάλεια εισαγωγής και πρόσθετων απαιτήσεων μεταφορέα. 

Αν ο εισαγωγέας δεν είναι εγγεγραμμένος στο IRS, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αριθμό κοινωνικής 

ασφάλισής του. Εάν κανένας από τους δύο αριθμούς δεν είναι διαθέσιμος, δηλαδή αν ο εισαγωγέας 

είναι αλλοδαπός, ο αριθμός εγγραφής του εισαγωγέα θα αποκτάται από την Υπηρεσία Τελωνείων 

και Συνόρων (CBP). Το έγγραφο επιβεβαίωσης εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για τη Δήλωση 

Τελωνειακής Εισαγωγής και τις Υποχρεώσεις Εισαγωγής Ασφαλείας Εισαγωγών και είναι απαραίτητο 

για τον εκτελωνισμό. Ο αριθμός εισαγωγέα πρέπει να υποβληθεί από τον εισαγωγέα που 

αναγράφεται στο υποκατάστημα εισόδου της τελωνειακής και συνοριακής προστασίας (CBP) στον 

λιμένα εισόδου. Τα στοιχεία επικοινωνίας της CBP είναι: 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., US-

Washington, DC 20229, phone numbers: +1 877 2275511 (info center), 202 3258000 (international 

callers), 202 8636000 (office of international trade). Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί 

στα αγγλικά και να  υποβληθεί σε δύο αντίτυπα μαζί με την πρώτη επίσημη δήλωση τελωνειακών 

εισαγωγών. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι συνήθως δύο ημέρες και δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας. 

Η περίοδος ισχύος γενικά δεν περιορίζεται, η CBP διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν  αριθμό 

εγγραφής εισαγωγέα, π.χ. σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ένα έτος και δεν συνδέεται 

με καμία εκκρεμούσα συναλλαγή. Στην περίπτωση μιας ξένης εταιρείας που εξάγει στις Η.Π.Α. χωρίς 

να έχει κάνει εγγραφή ως εισαγωγέας θα  πρέπει να διορίσει έναν αντιπρόσωπο που θα τον 

εξουσιοδοτήσει να υποβάλλει τελωνειακά έγγραφα εξ ονόματός του.  

3.1.4 Απαιτήσεις για εκτελωνισμό 

Η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει την είσοδο αγαθών για οικιακή κατανάλωση, 

αποθήκευση ή μεταφορά εντός ορίων σε άλλο λιμένα εισόδου. Άλλοι τύποι εισόδου είναι, π.χ., 

προσωρινή εισαγωγή υπό ομόλογο, μόνιμη έκθεση, εμπορική έκθεση, δελτία ή επιστροφή. Πρέπει 

πρώτα να γίνει η εγγραφή, δηλαδή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν εντός 10 

ημερών από την άφιξη. Μετά από αυτή την προθεσμία, τα εμπορεύματα αποθηκεύονται σε αποθήκη 

γενικής παραγγελίας, με ευθύνη και δαπάνη του εισαγωγέα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί εγγραφή για 

τα εν λόγω εμπορεύματα εντός έξι μηνών, οι παρτίδες μπορούν να εκταμιευτούν ή να 

καταστραφούν.  

Ο εκτελωνισμός μπορεί να διευθετηθεί από τον ιδιοκτήτη ή από εξουσιοδοτημένο τελωνειακό 

διαμεσολαβητή, ο οποίος συνήθως εισπράττει τέλος για τις υπηρεσίες του. Επίσης, οι μη μόνιμοι 

κάτοικοι μπορούν να εισάγουν αγαθά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 

διοριστεί αντιπρόσωπος ο οποίος εδρέυει στην χώρα και ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται 

την επίδοση ή την κοινοποίηση της διαδικασίας στον αλλοδαπό εισαγωγέα. Ο μεταφορέας μπορεί 

εναλλακτικά να εκδώσει χωριστό λεγόμενο πιστοποιητικό μεταφορέα προκειμένου να επιβεβαιώσει 

τον τελωνειακό προορισμό και το πρόσωπο που θα παράβει τα εμπορεύματα στο λιμένα εισόδου 

ως ιδιοκτήτη του. 

Ο επίσημος εκτελωνισμός ισχύει γενικά για αποστολές αξίας μεγαλύτερης των 2.500 δολαρίων. Υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να ζητηθεί η άμεση αποδέσμευση της αποστολής από την 

τελωνειακή επιτήρηση πριν από την υποβολή της τελικής δήλωσης εισόδου. Μια απελευθέρωση 

φορτίου / απλοποιημένη είσοδος είναι επίσης δυνατή μέσω του αυτοματοποιημένου εμπορικού 

περιβάλλοντος (ACE). Σε περίπτωση αναβολής της πληρωμής, η επίσημη εγγραφή πρέπει να 

συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει τοποθετηθεί στην τελωνειακή αρχή ένα ομολογιακό 

δάνειο για την κάλυψη πιθανών δασμών, φόρων και επιβαρύνσεων που ενδέχεται να προκύψουν. 

Μπορεί να ζητηθεί άτυπος εκτελωνισμός για αποστολές αξίας ίσης ή μικρότερης των 2.500 USD. 
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Επιπλέον, υπάρχει μια απόφαση που προβλέπει ότι τα υπολείμματα σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλα 

μέσα διεθνούς κίνησης που εισάγονται στις Η.Π.Α. θεωρούνται αποστολές και απαιτείται να 

συμπεριληφθούν στα δηλωτικά και την κατάθεση των εγγράφων εισόδου, μεταξύ άλλων.  

Τα έγγραφα που απαιτούνται να συμπληρωθούν είναι τα εξής: 

 Δήλωση τελωνειακής εισαγωγής 

 Εισόδου / Άμεσης παράδοσης 

 Απελευθέρωσης φορτίου / απλοποιημένης είσοδού 

 Τελωνειακής εγγύησης 

 Εισαγωγής Μεταφορών 

Με την είσοδο εμπορευμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Τροφίμων και 

Φαρμάκων (FDA) σε τελωνείο, η τελωνειακή και συνοριακή προστασία (CBP) μπορεί να διαβιβάσει τα 

σχετικά δεδομένα στον FDA, κατά περίπτωση. Το FDA αποφασίζει εάν χρειάζονται περαιτέρω 

λεπτομέρειες ή / και έγγραφα και σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά τις 

αποστολές που πρόκειται να εισαχθούν. Ορισμένα από τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στη 

δικαιοδοσία του FDA μπορούν παρόλα αυτά να εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.  

3.1.5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 

Για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες και να βελτιωθεί η ασφάλεια όσον αφορά την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή και τη διαχείριση των εγγράφων εισαγωγής, η τελωνειακή και συνοριακή προστασία 

(CBP) βρίσκεται στο τελικό στάδιο της σταδιακής εφαρμογής του αυτοματοποιημένου εμπορικού 

περιβάλλοντος (ACE). Το εν λόγω σύστημα πρόκειται να αντικαταστήσει το προηγούμενο 

αυτοματοποιημένο εμπορικό σύστημα (ACS) και τα διάφορα υποσυστήματά του, π.χ. το Automated 

Broker Interface (ABI). Το ACE προορίζεται να γίνει το κεντρικό σύστημα που διασυνδέει την CBP και 

άλλους συμμετέχοντες κυβερνητικούς οργανισμούς με την εμπορική κοινότητα.  

3.1.6 Τελωνειακή αξία 

Γενικά, η δασμολογητέα αξία όλων των εμπορευμάτων που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 

η συναλλακτική αξία, η οποία είναι η πραγματική καταβληθείσα ή πληρωτέα τιμή από τον αγοραστή 

στον πωλητή. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση της συναλλακτικής αξίας, τότε εξετάζονται ορισμένες 

δευτερεύουσες βάσεις. Αυτές οι δευτερεύουσες βάσεις αξίας, κατά σειρά προτεραιότητας για χρήση, 

είναι: 

 Η συναλλακτική αξία ίδιων εισαγόμενων αγαθών 

 Η συναλλακτική αξία παρόμοιων εισαγομένων αγαθών 

 Η τιμή έκφρασης 

 Η υπολογιζόμενη τιμή  

 Η αξία που προκύπτει από μια κατάλληλη μέθοδο απόκλισης (fall-back method) 

3.1.7 Τελωνειακές χρεώσεις 

Εκτός από τους οφειλόμενους δασμούς, τους φόρους και τις λοιπές γενικές επιβαρύνσεις (π.χ. 

αμοιβή επεξεργασίας εμπορευμάτων και τέλος συντήρησης λιμανιού), τα ακόλουθα πρόσθετα τέλη 

χρεώνονται για τις τελωνειακές υπηρεσίες ανάλογα με τα μέσα μεταφοράς: 

 Για εμπορικά σκάφη καθαρού βάρους 100 τόνων και άνω: 437 USD για κάθε είσοδο, αλλά κάτ. 

'ανώτατο όριο 5.955 USD ανά ημερολογιακό έτος 

 Για εμπορικά φορτηγά: 5,50 δολάρια ΗΠΑ για κάθε είσοδο, αλλά μέχρι 100 δολάρια ΗΠΑ ανά 

ημερολογιακό έτος 
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 Για σιδηροδρομικά οχήματα: 8,25 δολάρια ΗΠΑ για κάθε είσοδο, αλλά μέχρι 100 δολάρια ΗΠΑ 

ανά ημερολογιακό έτος 

 Για ταχυδρομικές αποστολές: 5,50 δολάρια ΗΠΑ για κάθε είσοδο 

 Για κάθε επιβάτη σε εμπορικό πλοίο ή αεροσκάφος (εκτός εάν φθάνουν από Καναδά, Μεξικό ή 

περιοχή των Η.Π.Α.): 5,50 USD για κάθε είσοδο. 

3.1.8 Ζώνες εξωτερικού εμπορίου 

Οι εισαγωγείς μπορούν να μεταβιβάσουν τα εμπορεύματά τους σε ζώνη εξωτερικού εμπορίου (FTZ) 

που θα διατηρηθούν για απεριόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να υποχρεωθούν να καταβάλουν 

δασμούς ή φόρους έως ότου εισέλθουν στις ΗΠΑ για κατανάλωση εντός της χώρας (δεν 

εισπράττονται δασμοί αν τα εμπορεύματα επανέρχονται - εξάγονται από το FTZ). Εάν οποιαδήποτε 

δραστηριότητα παραγωγής, δηλ. κατασκευή ή μεταποίηση, πρέπει να διεξαχθεί σε ένα FTZ, απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση από το Συμβούλιο Εξωτερικών Ζωνών Εμπορίου. Υπάρχουν περίπου 250 FTZ 

γενικής χρήσης και 500 υποζώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνήθως βρίσκονται σε ή κοντά σε 

τελωνειακούς λιμένες εισόδου, βιομηχανικά πάρκα ή εγκαταστάσεις τερματικών αποθηκών. Οι 

ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν, αφού έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες από άλλες 

αρχές, να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Εμπορικών Ζωνών για την εξουσιοδότηση 

ίδρυσης ενός FTZ  για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Οι χώροι FTZ υπόκεινται στους νόμους και τους 

κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και σε εκείνους των ομοσπονδιακών κρατών στα 

οποία βρίσκονται. Για περισσότερες πληροφορίες, απαιτείται επικοινωνία με το Υπουργείο Εμπορίου 

και το Συμβούλιο Εξωτερικών Εμπορικών Περιοχών: 1401 Constitution Avenue, N.W., US-Washington, 

DC 20230, phone number: +1 202 4822862, fax number: +1 202 4820002. 

3.1.9 Αποθήκευση 

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τεθούν υπό τελωνειακό έλεγχο 

σε τελωνειακή αποθήκη όπου μπορούν να παραμείνουν μέχρι πέντε έτη από την ημερομηνία 

εισαγωγής. Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα αποθεματοποιημένα 

εμπορεύματα μπορούν να επανεξαχθούν χωρίς να καταβληθεί δασμός ή μπορούν να αποσύρονται 

για κατανάλωση με την καταβολή δασμού με τον συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία 

απόσυρσης. Τα αλλοιωμένα εμπορεύματα, οι εκρηκτικές ύλες ή οι απαγορευμένες εισαγωγές δεν 

επιτρέπεται να τοποθετούνται σε τελωνειακή αποθήκη. 

3.1.10 Έγκυρη ενημέρωση και ειδοποίηση 

Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θεσπίσει διάφορα μέτρα ασφαλείας για την 

προστασία από τρομοκρατικές επιθέσεις. Τα μέτρα αυτά επηρεάζουν επίσης τη μεταφορά και τον 

έλεγχο των εμπορευμάτων από μεγάλους ευρωπαϊκούς θαλάσσιους λιμένες. Στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων (CSI), τα εμπορευματοκιβώτια που 

υποτίθεται ότι ενέχουν κίνδυνο τρομοκρατίας εξετάζονται στη χώρα εξαγωγής. Η εφαρμογή του 

εξαίρετου ελέγχου όλων των εμπορευματοκιβωτίων που προορίζονται για τις Η.Π.Α. μέσω του 

προγράμματος ACCA (Air Cargo Advance Screening), το οποίο είχε προγραμματιστεί για το 2012, 

έχει καθυστερήσει και βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική φάση. Επιπλέον, ο αποκαλούμενος "κανόνας 

24 ωρών" απαιτεί όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης να δηλώνονται στην 

Υπηρεσία Τελωνείων και Συνόρων (CBP) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη φόρτωση στο αλλοδαπό 

λιμάνι. Κατά την άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικά 

έγγραφα σχετικά με το σκάφος στον αξιωματικό της CBP στο τελωνείο εισόδου. Παρόμοια με τις 

απαιτήσεις για τα πλοία, οι κυβερνήτες των αεροσκαφών πρέπει να ενημερώσουν εκ των προτέρων 

την άφιξή τους και να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα αεροπορικά φορτία πριν από την 

άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την είσοδο, πρέπει να προσκομιστούν πρόσθετα έγγραφα 

σχετικά με το αεροσκάφος στον αρμόδιο αξιωματικό της CBP. 
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3.1.11 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα και γενική δυνατότητα 

εισαγωγής των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτά. 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να εφαρμόζονται στο 

έδαφος μιας χώρας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού, της πανίδας και της 

χλωρίδας από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα 

 φυτικά παράσιτα (π.χ. έντομα, βακτήρια, ιούς) 

 τοξίνες ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές 

 πρόσθετα 

 ρυπαντές (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα παρασιτοκτόνων ή κτηνιατρικών φαρμάκων, ξένες 

ύλες). 

Τα μέτρα SPS μπορούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, 

απαιτήσεις και διαδικασίες μιας χώρας ή μιας οικονομικής κοινότητας. 

Η συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (WTO), η οποία αναφέρεται επίσης ως συμφωνία SPS, ορίζει τους κανόνες 

που τα κράτη μέλη του WTO είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν όταν εφαρμόζουν τα μέτρα SPS που 

διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των ζώων και την υγεία των 

φυτών. Η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα SPS που ενδέχεται να επηρεάσουν, άμεσα 

ή έμμεσα, το διεθνές εμπόριο. Κάθε μέλος του WTO έχει το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για 

την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων προστασίας. Σύμφωνα με τους κανόνες του WTO, οι 

χώρες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα, αλλά οι κανονισμοί τους πρέπει 

να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και διεθνή πρότυπα, δηλαδή τα επιβληθέντα μέτρα πρέπει να 

είναι διαφανή και κατανοητά. Τα μέλη του WTO πρέπει να κοινοποιούν εκ των προτέρων το 

περιεχόμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού υγιεινής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, είτε νέου είτε 

όχι ουσιαστικής σημασίας με το περιεχόμενο ενός διεθνούς προτύπου, κατευθυντήριας γραμμής ή 

σύστασης, για τα συγκεκριμένα προϊόντα στον WTO εκ των προτέρων. Οι διεθνείς οργανισμοί που 

εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό για 

την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτικών για την υγεία των ζώων), τη Διεθνή 

Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC), την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων, την κοινή επιτροπή 

του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) για την 

ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον, η συμφωνία SPS παρέχει τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες 

χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τα προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια 

των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών. Για τα εμπορεύματα που ενδεχομένως φέρουν 

κινδύνους SPS, εφαρμόζονται γενικά μέτρα εκτίμησης κινδύνου για να εξακριβωθεί εάν το αγαθό είναι 

εισαγόμενο ή όχι. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ζωικά ή φυτικά είδη ή τα προϊόντα που δεν έχουν 

προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο χωρών. Κατά την καθιέρωση 

των υγειονομικών προτύπων που πρέπει να πληρούνται για ένα συγκεκριμένο αγαθό, καθορίζονται 

συνήθως οι ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο είδος μπορεί να εισαχθεί, την 

υποχρεωτική επεξεργασία και απολύμανση των καθορισμένων φυτικών προϊόντων ή τον 

εμβολιασμό συγκεκριμένων ζωικών ειδών έναντι των χαρακτηριστικών ασθενειών τους. Οι όροι αυτοί 

αντικατοπτρίζονται στο αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό.  

3.1.12 Ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Η εισαγωγή ζώων και ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης απαιτεί άδεια εισαγωγής που 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Ελέγχου Υγείας των Ζώων και Φυτών (APHIS) και η αποστολή 

συνοδεύεται από δήλωση εισαγωγής. Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί κτηνιατρικό πιστοποιητικό 

υγείας ως δικαιολογητικό έγγραφο για τις αποστολές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Τα 

παρακάτω έγγραφα είναι απαραίτητα για την παραπάνω διαδικασία: 
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 Άδεια εισαγωγής για υλικά ζωικής προέλευσης 

 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για ζωικά προϊόντα. 

 Οι γεωργικές αποστολές υπόκεινται σε υποχρεωτική επιθεώρηση κατά την άφιξή τους στις Ηνωμένες 

Πολιτείες από την υπηρεσία ασφάλειας και επιθεώρησης τροφίμων (FSIS) και η  υπεύθυνη αρχή είναι 

η APHIS. Για πλήρεστερη ενημέωρση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την αρμόδια αρχή: United 

States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Veterinary 

Services, 1400 Independence Avenue, S.W., US-Washington, DC 20250, phone numbers: +1 202 

7202791, 7201301, fax number: +1 202 7200433. 

3.1.13 Φυτά και φυτικά προϊόντα 

Η Υπηρεσία Ελέγχου Υγείας Ζώων και Φυτών (APHIS) περιορίζει και απαγορεύει την εισαγωγή 

συγκεκριμένων ειδών φυτών, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή παρασίτων φυτών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Τα επιτρεπόμενα φυτά και φυτικά προϊόντα μπορούν να εισαχθούν μόνο με 

άδεια εισαγωγής που εκδίδεται από την (APHIS). Για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων συτικών και 

φυτικών προόντων η APHIS  πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει μια ανάλυση κινδύνου επιβλαβών 

οργανισμών (PRA), η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Επιπλέον, οι εισαγωγείς θα πρέπει 

να δώσουν προσοχή στις απαιτήσεις του νόμου Lacey, όπως τροποποιήθηκε το 2008, και στις 

αντίστοιχες τροποποιήσεις του APHIS. Κατά συνέπεια, πρέπει να υποβληθεί δήλωση φυτού για τα 

επιλέξιμα φυτικά προϊόντα τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την άφιξη της αποστολής, η οποία 

πρέπει να συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό. Επιπλέον, οι εισαγωγές μπορούν να 

εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο μέσω εγκεκριμένου τελωνειακού σημείου εισόδου ή μέσω 

σημείου εισόδου στα σύνορα που αναφέρεται στην άδεια εισαγωγής. Νέες ποικιλίες φυτών πρέπει 

να καταχωρηθούν στο Γραφείο Προστασίας Ποικιλιών Ποικιλιών (PVPO) των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 

εγγραφή επιτρέπει την επιτυχή πρόσβαση στην αγορά για τα εν λόγω εμπορεύματα και χορηγεί 

δικαιώματα στον δημιουργό των φυτών. Για τις ποικιλίες φυτών που είναι καταχωρημένες στην PVPO, 

μπορεί επίσης να ζητηθεί προηγούμενη έγκριση από τον ιδιοκτήτη της ποικιλίας προτού εισαχθούν οι 

σπόροι. Τα παρακάτω έγραφα είναι πολύ σημαντικά σε αυτές τις περιπτώσεις: 

 Έγκριση εισαγωγής εμπορευμάτων για νέες εγκαταστάσεις 

 Άδεια εισαγωγής φυτών και φυτικών προϊόντων 

 Άδεια εισαγωγής για προϊόντα ξυλείας και ξυλείας 

 Δήλωση προϊόντων και φυτών 

 Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό 

 Εγγραφή νέων ποικιλιών φυτών. 

 Πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη σήμανση 

Η επικοινωνία με την  αρχή που είναι αρμόδια για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες μπορεί να γίνει ως εξής:  United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health 

Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine, 1400 Independence Avenue, S.W., US-

Washington, DC 20250, phone numbers: +1 202 7202791, 7997159, fax number: +1 202 6900472. 

3.1.14 Υλικά συσκευασίας ξύλου 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν το πρότυπο ISPM 15 που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Σύμβαση για 

την Προστασία των Φυτών (IPPC). Για όλες τις αποστολές που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες 

απαιτείται πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς για το υλικό συσκευασίας ξύλου (WPM). 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όλα τα ξύλινα υλικά συσκευασίας, π.χ. παλέτες, κιβώτια και κιβώτια 

για τη στήριξη ή το στήριγμα του φορτίου, είτε εισάγονται ως υλικά συσκευασίας είτε εισάγονται ως 

φορτίο, πρέπει να υφίστανται θερμική επεξεργασία ή απολύμανση με μεθυλοβρωμίδιο και να φέρουν 

το λογότυπο IPPC και τον κωδικό ISO. Γενικά, οι αποστολές που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις 
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απαιτήσεις θα επανεξαχθούν, μια θεραπεία στο λιμάνι των ΗΠΑ δεν είναι επιτρεπτή. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, εάν είναι εφικτό, το φορτίο διαχωρίζεται από το μη συμμορφούμενο WPM και έτσι 

επιτρέπεται η είσοδος ενώ μόνο το WPM επανεξάγεται ή καταστρέφεται. Σε κάθε περίπτωση, η τελική 

απόφαση βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του διευθυντή του λιμένα. Το ίδιο ισχύει και για το WPM, το 

οποίο είναι μολυσμένο με ζωντανά παράσιτα που προέρχονται από βαριά ξύλα των καθορισμένων 

κατηγοριών. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την επανεξαγωγή πρέπει να καταβάλλονται από 

τον εισαγωγέα. 

3.1.15 Χώρα προέλευσης και σήμανση 

Οι τελωνειακοί νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτούν γενικά κάθε εισαγόμενο αντικείμενο που 

παράγεται, ανασυσκευάζεται, χειρίζεται, μεταφορτώνεται ή μετασχηματίζεται να επισημαίνεται σε 

εμφανές σημείο με ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και μόνιμο τρόπο. Επομένως, η χώρα καταγωγής πρέπει 

υποχρεωτικά να  δηλώνεται είτε στο ίδιο το προϊόν είτε στην συσκευασία.  Ως χώρα προέλευσης, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν γενικά την πλήρη ονομασία του αντίστοιχου έθνους, επομένως η 

έννοια «χώρα καταγωγής ΕΕ» μπορεί να μην γίνει αποδεκτή. Οι συντομογραφίες επιτρέπονται μόνο 

εάν η χώρα είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. . Εάν τα αντικείμενα δεν έχουν επαρκή σήμανση κατά την 

εισαγωγή ή υπό τελωνειακή επιτήρηση πριν από την απομάκρυνσή τους από μια αποθήκη 

τελωνειακής αποταμίευσης, τα εμπορεύματα θα κρατηθούν μέχρι να επισημανθούν με ακρίβεια, με 

αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί. Τα είδη που συσκευάζονται σε κλειστά δοχεία που 

φέρουν τη χώρα καταγωγής απαλλάσσονται από την απαίτηση αυτή.  

Σύμφωνα με τον νόμο για την εμπορία γεωργικών προϊόντων του 1946, οι ακόλουθοι τύποι 

προϊόντων υπόκεινται στις απαιτήσεις επισήμανσης της χώρας προέλευσης (COOL) και επομένως 

απαιτείται να φέρουν επίσης ετικέτα με τη χώρα προέλευσης, εκτός εάν τα προϊόντα αυτά αποτελούν 

μεταποιημένα προϊόντα ή συστατικά επεξεργασμένων τροφίμων: 

 κατσικίσιο και αρνίσιο κρέας 

 ψάρια και οστρακοειδή 

 ευπαθή αγροτικά προϊόντα, π.χ. φρέσκα και κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά 

 φιστίκια 

 macadamia nuts 

 πεκάν 

 ginseng 

Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται στο ίδιο το προϊόν, ή εναλλακτικά σε συνοδευτικό 

έγγραφο του προμηθευτή. Μια ετικέτα, χειρόγραφη ή τυπωμένη ή ταινία αυτοκόλλητων ετικετών ή 

ετικέτα καρφίτσας ή πινακίδα σε ορατό σημείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εμπόρευμα ή στη 

συσκευασία του. Στην περίπτωση πολλών προϊόντων, οι χώρες προέλευσης πρέπει να 

αναγράφονται στο δοχείο χύδην εάν δεν δηλώνονται ξεχωριστά σε κάθε προϊόν. Η χώρα 

προέλευσης πρέπει να είναι ευανάγνωστη και εύκολα αναγνωρίσιμη για τον καταναλωτή. Για πολλά 

προϊόντα που αναμειγνύονται σε συσκευασίες καταναλωτών, πρέπει να αναφέρονται όλες οι χώρες 

προέλευσης. Το ίδιο ισχύει για τα προϊόντα που προέρχονται από πολλές χώρες. Όσον αφορά τα 

φρούτα και τα λαχανικά, επιτρέπεται η χρήση όρων όπως "Παραγωγή" και "Καλλιέργεια".  

3.1.16 Απαιτήσεις σήμανσης 

Σύμφωνα με τον νόμο περί νόμιμης συσκευασίας και σήμανσης και τους σχετικούς κανόνες, όπως 

τροποποιήθηκαν, τα καταναλωτικά αγαθά, π.χ. τα εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική ή 

οικιακή χρήση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σήμανσης. Η ετικέτα των εν λόγω προϊόντων πρέπει 

να αναγράφεται στην βασική επιφάνεια τους και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 
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 Ταυτότητα του εμπορεύματος (π.χ. απορρυπαντικό, σφουγγάρι) 

 Το ονοματεπώνυμο και τον τόπο εγκατάστασης του παρασκευαστή, του συσκευαστή ή του 

διανομέα του. 

 Καθαρή ποσότητα περιεχομένων όσον αφορά το βάρος, το μέτρο ή τον όγκο (τόσο στο 

αμερικανικό όσο και στο διεθνές  μετρικό σύστημα) 

 Καθαρή ποσότητα ανά μερίδα, χρήση ή εφαρμογή, κατά περίπτωση 

 Γνωστοποιήσεις καθαρού ποσού ( Π.Χ "πακέτο πολλαπλών μονάδων", "πακέτο ποικιλιών", 

"πακέτο συνδυασμού"), σε περίπτωση συσκευασιών που περιέχουν πολλά προϊόντα ή 

μονάδες. 

Ειδικές απαιτήσεις σήμανσης ή επισήμανσης μπορούν να ισχύουν και για συγκεκριμένα προϊόντα. 

Για παράδειγμα, οι ετικέτες φυτικού υλικού πρέπει γενικά να προσδιορίζουν τις επιστημονικές 

ονομασίες του εν λόγω υλικού, δηλαδή γένος, είδος και ποικιλία. Επιπλέον, η Υπηρεσία Ελέγχου 

Υγείας των Ζώων και των Φυτών (APHIS) μπορεί, με την έκδοση άδειας εισαγωγής για είδη που 

υπόκεινται σε ρύθμιση, να καθορίζει τις ειδικές ετικέτες που πρέπει να επιθέτει ο εισαγωγέας σε κάθε 

δέμα τέτοιων αγαθών. Οι εν λόγω ετικέτες μπορούν να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φύση, 

την καταγωγή, τους όρους μεταφοράς της αποστολής κ.λπ., καθώς και αναφορά στη σχετική άδεια. 

Οι ετικέτες τροφίμων πρέπει να εμφανίζουν τις ακόλουθες πληροφορίες επιπλέον των γενικών 

απαιτήσεων επισήμανσης: 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, του 

συσκευαστή ή του διανομέα 

2. Καθαρή ποσότητα τροφής, από άποψη βάρους, 

μέτρησης ή αριθμητικής καταμέτρησης 

3. Εκτός από το καθαρό βάρος, για τα προϊόντα που 

συσκευάζονται σε υγρό που δεν προορίζεται για 

κατανάλωση 

4. Συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων 

τροφίμων και του χρωματισμού  

5. Μορφή τροφής, π.χ. ψιλοκομμένο, κομμένο σε φέτες ή 

ολόκληρο, αν δεν αναφέρεται σαφώς στο δοχείο ή 

εμφανίζεται στη φωτογραφία 

6. Κοινή ή συνηθισμένη ονομασία του τρόφιμου 

7. Διατροφικές πληροφορίες.  

8. Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, του 

συσκευαστή ή του διανομέα 

9. Καθαρή ποσότητα τροφής, από άποψη βάρους, 

μέτρησης ή αριθμητικής καταμέτρησης 

Επιπλέον, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαιτεί από τους παραγωγούς τροφίμων να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επισήμανσης σχετικά με τις αλλεργιογόνες ουσίες. Κατά 

συνέπεια, όλα τα τρόφιμα πρέπει να επιδεικνύουν την παρουσία σημαντικών αλλεργιογόνων 

τροφίμων, δηλ. πρωτεϊνών προερχομένων από γάλα, αυγά, ψάρια, οστρακοειδή, οστρακοειδή, 

φιστίκια, σιτάρι ή σόγια.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευθύνη για τη σωστή επισήμανση φέρει ο 

κατασκευαστήςΓια ακόμη περισσότερα είδη αγαθών που σχετίζονται με την FDA, ενδέχεται να 

υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης.  

3.2 Δασμοί-Φόροι-Τέλη Απο Ε.Ε 

Σύμφωνα με τη μελέτη που πραγμοτοποιήθηκε κατά τη συγγραφή του 2ου παραδοτέου για την 

περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι Η.Π.Α. αποτελούν αγορά στόχο για τα 

ακόλουθα αγριδιατροφικά προιόντα: 

1. Επιτραπέζια Ελιά 

2. Ελαιόλαδο 

3. Μέλι 

4. Άλλα Τυριά 

5. Σύκα 

6. Όσπρια 

7. Κρασί 

8. Κελυφωτό Φιστίκι 
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9. Αμύγδαλα 

10. Καρύδια 

11. Ξερά κρεμμύδια 

12. Λάχανα 

13. Βούτυρο 

14. Βαμβάκι 

3.2.1 Γενικά 

Στις Η.Π.Α. οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή συγκεκριμένων αγαθών σχετίζονται με ένα ευρύ 

κατάλογο κριτηρίων (π.χ. ποσοστώσεις, χαμηλοί εισαγωγικοί δασμοί, απαγόρευση εισαγωγής 

προϊόντος λόγω επιβολής κυρώσεων), σύμφωνα με τη δασμολογική κλάση του προϊόντος από το 

Εναρμονισμένο Σύστημα Δασμών (Harmonized Tariff Schedule/HTS classification number). Για τον 

καθορισμό του HTS στοιχεία υπάρχουν στον υπερσύνδεσμο:  (http://www.cbp.gov/trade/trade-

community/duty-tariff-rates/determining-duty-rates). Στη χώρα εφαρμόζεται ένα εναρμονισμένο 

σύστημα δασμών για κάθε προϊόν, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα εγχειρίδιο αντιστοίχισης του 

προϊόντος με το σωστό ποσοστό δασμού ( https://hts.usitc.gov/current, Harmonized Tariff Schedule 

of the United States). Για απευθείας ενημέρωση σχετικά με τους δασμούς εισαγωγής των προϊόντων 

στις ΗΠΑ υπάρχει η πολύ εύχρηστη βάση δεδομένων Interactive Tariff and Trade Data Web της US 

International Trade Commission, στην ηλεκτρ. διεύθυνση www.dataweb.usitc.gov (απαιτείται η 

δημιουργία προσωπικού κωδικού). Μετά την εισαγωγή στο κατάλληλο πεδίο του κωδικού HTS ή της 

περιγραφής του προϊόντος), μπορεί κανείς να πληροφορηθεί:  

α) Τον υπό διερεύνηση δασμό  

β) Την αξία των εισαγωγών για την τελευταία τετραετία κατά προέλευση (χώρα εξαγωγής),  

γ) Τις εισαγωγές κατά κατηγορία δασμολογικού προγράμματος  

δ) Τις εισαγωγές κατά τελωνειακό σημείο εισόδου.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι εκτός των δασμών υπάρχουν και άλλοι φόροι και τέλη που 

συλλέγει η Υπηρεσία Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border 

Protection- CBP) για εισαγόμενα αγαθά. Η CBP συλλέγει ομοσπονδιακούς φόρους και τέλη εκ 

μέρους άλλων Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών και υπό τον Νόμο Consolidated Omnibus Budget 

Reconciliation Act (COBRA). Η επιβολή ή μη επιπρόσθετου φόρου εξαρτάται από το είδος του 

εισαγόμενου αγαθού, για παράδειγμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού υπόκεινται σε 

ομοσπονδιακούς έμμεσους φόρους (Federal Excise Tax). Η Φορολογική Υπηρεσία (IRS) καθορίζει το 

ύψος του φόρου και η CBP εισπράττει τον φόρο εκ μέρους της IRS. Ο εξαγωγέας χρειάζεται να 

επικοινωνήσει με κάποιον ειδικό επί των εισαγωγών στο σημείο εισόδου των προϊόντων, έτσι ώστε να 

μάθει εάν απαιτούνται επιπρόσθετοι φόροι ή/και τέλη και το ύψος αυτών (εφόσον απαιτούνται) για 

τα συγκεκριμένα αγαθά που πρόκειται να εισαχθούν στις ΗΠΑ. 

3.2.2 Δασμοί για τα 14 ελληνικά προϊόντα που  οι Η.Π.Α αποτελούν χώρα στόχο. 

Στον παρακάτω πίνακα έχουν συγκεντρωθεί οι δασμοί εισαγωγής στις Η.Π.Α για τα εν λόγω 

προϊόντα: 

Α/Α Προϊόν Δασμολογική Κλάση Δασμός 

1 Επιτραπέζια ελιά 070992 8.8 Cent/ kg 

2 Ελαιόλαδο 1509,1510 3.4 Cent/ kg 

3 Μέλι 0409 1.9 Cent/ kg 

4 Άλλα τυριά 040690 4.2% of FOB value 

5 Ξερά σύκα 08042080 8.8 Cent/ kg 

http://www.cbp.gov/trade/trade-community/duty-tariff-rates/determining-duty-rates
http://www.cbp.gov/trade/trade-community/duty-tariff-rates/determining-duty-rates
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6 Όσπρια 0713 1.5 Cent/ kg 

7 Κρασί 2204 19.8 Cent/ l 

8 Κελυφωτό φιστίκι 08025100 0.9 Cent/ kg 

9 Αμύγδαλα 080211,080212 7.7 Cent/ kg -24.0 Cent/ kg 

10 Καρύδια 080290 5.0 Cent/ kg 

11 Ξερά κρεμύυδια 07122000 21.3% of FOB value 

12 Λάχανα/κουνουπίδια 0704 0.54 Cent/ kg 

13 Βούτυρο 040510 12.3 Cent/ kg 

14 Βαμβάκι 120721 0.47 Cent/ kg 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι τιμές που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα είναι σχετικές, 

διότι για το κάθε ένα από τα παραπάνω προϊόντα υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες που 

διαφοροποιούν τις τιμές των δασμών, π.χ εξαρτάται από τη μορφή του προϊόντος δηλαδή αν έχει 

υποστεί κάποια επεξεργασία, ποια περίοδο του έτους γίνεται η εξαγωγή κτλ. 

3.3 Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για εξαγωγή στις Η.Π.Α. 

3.3.1 Ασφάλειας εισαγωγής και πρόσθετες απαιτήσεις μεταφορέα. 

Από τις 26 Ιανουαρίου 2010, οι εισαγωγείς και οι αερομεταφορείς πρέπει να συμμορφώνονται 

πλήρως με τις απαιτήσεις για την υποβολή αίτησης ασφάλειας εισαγωγέα και πρόσθετων 

απαιτήσεων μεταφορέων, που συνήθως αναφέρονται ως πρωτοβουλία 10 + 2, και να υποβάλουν 

τα σχετικά στοιχεία στους υπαλλήλους της υπηρεσίας Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας . Η 

πρωτοβουλία ισχύει μόνο για τα φορτία που εισάγονται από πλοία ωκεανού. Η Εισαγωγή Ασφαλείας 

Εισαγωγέων (ISF) πρέπει να γίνει το αργότερο 24 ώρες πριν από τη φόρτωση. Ο εισαγωγέας ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να υποβάλει τις ακόλουθες πληροφορίες στην CBP: 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή 2. Το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή 

3. Τον αναγνωριστικό αριθμό αιτούντα FTZ  4. Αριθμό μητρώου του παραλήπτη 

5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή 6. Το όνομα και τη διεύθυνση του πλοίου 

7. Χώρα προέλευσης 8. Αριθμό δασμολογικής κλάσης 

9. Αριθμό φορτωτικής  

Τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη (ή κατά τη φόρτωση, σε περίπτωση που η φόρτωση στο 

λιμάνι της αλλοδαπής έγινε αργότερα από 24 ώρες πριν την άφιξη), ο αερομεταφορέας ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να υποβάλει στην CBP τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Τη θέση των εμπορευματοκιβωτίων 

 Το όνομα και τη διεύθυνση του αναδόχου (παραλήπτη) 

Επιπλέον, 48 ώρες μετά την αναχώρηση (ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή πριν την άφιξη, εάν το ταξίδι 

διαρκεί λιγότερο από 48 ώρες), οι μεταφορείς πρέπει να υποβάλουν σχέδιο προσέγγισης του 

σκάφους. Επιπλέον, οι μεταφορείς πρέπει να υποβάλουν ένα μήνυμα κατάστασης φορτίου εντός 24 

ωρών από την εισαγωγή του μηνύματος στο δικό τους σύστημα παρακολούθησης εξοπλισμού. 

Οι πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω του Συστήματος e-Manifest του 

Αυτοματοποιημένου Εμπορικού Περιβάλλοντος (ACE) ή της Διεπαφής Αυτοματοποιημένων 

Διαμεσολαβητών (ABI) (η εγγραφή ως χρήστης EDI είναι απαραίτητη προϋπόθεση). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι διαφορετικές απαιτήσεις ασφαλείας ισχύουν για χύδην φορτίο που πρόκειται να 

ξεφορτωθεί και άλλες για πλοία που είναι transit. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να βρει: 

CBP Headquarters, Office of Field Operations, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., US-Washington, DC 

20229, phone number: +1 202 3441620, e-mail address: Security_Filing_General@cbp.dhs.gov. 

3.3.2 Ειδοποίηση για αεροσκάφη 

mailto:Security_Filing_General@cbp.dhs.gov
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Ένα έγγραφο που παρέχει στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) 

λεπτομερή στοιχεία για ένα αεροσκάφος που φθάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες απαιτείται για την 

εκτίμηση κινδύνου στο τελωνείο εισόδου και  πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Γενική δήλωση 

 Δήλωση αεροπορικού φορτίου 

 Κατάλογος πληρώματος (να συμπεριληφθεί στη γενική δήλωση ή να συνταχθεί ως χωριστό 

έγγραφο) 

 Δήλωση αποσκευών πληρώματος 

 Λίστα προμηθειών 

Τα έντυπα συμπληρώνονται από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή τον αντιπρόσωπό του στην 

αγγλική γλώσσα και υποβάλλονται ταυτόχρονα στον υπάλληλο της CBP στο τελωνείο εισόδου. 

Επίσης ως απαίτηση προσγείωσης, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους πρέπει να ειδοποιήσει εκ των 

προτέρων την άφιξή του στον αρμόδιο αξιωματικό της CBP στον τόπο άφιξης.  

3.3.3 Ειδοποίηση για πλοία 

Ένα έγγραφο που παρέχει στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) 

λεπτομερή στοιχεία για ένα πλοίο που φθάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτείται  

 για την εκτίμηση κινδύνου στο τελωνείο εισόδου και  πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Την είσοδο του  πλοίο στον λιμένα  

 Δήλωση εισερχόμενου φορτίου  

 Δήλωση αποθηκών των πλοίων  

 Λίστα επιβατών - λίστα πληρώματος  

Τα έντυπα συμπληρώνονται από τον πλοίαρχο του σκάφους ή τον αντιπρόσωπό του στα αγγλικά. 

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από αγγλική 

μετάφραση. 

3.3.4 Δήλωση τελωνειακής εισαγωγής 

Το επίσημο  έντυπο για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες 

που απαιτούνται για την αξιολόγηση της δασμολογητέας αξίας της αποστολής, απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό των εμπορευμάτων αξίας μεγαλύτερης των 2.500 USD, ή σε περιπτώσεις όπου δεν είναι 

δυνατή η άτυπη είσοδος, π.χ. λόγω περιορισμών ποσοστώσεων ή θεωρήσεων. Συμπληρώνεται από 

τον εισαγωγέα ή τον εντολοδόχο του στα αγγλικά. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 

αυτοματοποιημένου εμπορικού περιβάλλοντος (ACE),(η εγγραφή ως χρήστης EDI αποτελεί 

προϋπόθεση για αυτό). Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί εντός δέκα εργάσιμων 

ημερών από την άφιξη των εμπορευμάτων. Η υπεύθυνη αρχή είναι η Τελωνειακή και Συνοριακή 

Προστασία (CBP) : 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., US-Washington, DC 20229, phone numbers: +1 

877 2275511 (info centre), 202 3258000 (international callers), 202 8636000 (office of international 

trade).  

3.3.5 Εμπορικό τιμολόγιο 

Πρόκειται για το έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής και απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Το τιμολόγιο συντάσσεται στα αγγλικά ή σε άλλη 

γλώσσα με ακριβή μετάφραση στα αγγλικά. Πρέπει να υποβληθεί σε ένα αντίγραφο για τον 

εκτελωνισμό ενώ μπορεί να απαιτούνται περαιτέρω αντίγραφα για περαιτέρω λόγους που 

σχετίζονται με την εισαγωγή. Τα δεδομένα τιμολογίου μπορούν επίσης να υποβληθούν ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος απεικόνισης εγγράφων (DIS) του αυτοματοποιημένου εμπορικού 
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περιβάλλοντος (ACE). Μια προηγούμενη εγγραφή ως χρήστης EDI αποτελεί προϋπόθεση γι 'αυτό. 

Εάν το τιμολόγιο δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή της εισόδου, οι τελωνειακοί υπάλληλοι των ΗΠΑ 

μπορούν να αποδεχθούν συνοπτική τεκμηρίωση και μεταγενέστερη υποβολή του τιμολογίου, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο εισαγωγέας δίνει γραπτή δήλωση ότι δεν είναι σε θέση να υποβάλει το 

τιμολόγιο και ότι καταθέτει ένα τιμολόγιο Pro Forma ή τα τιμολόγια του πωλητή ή του φορτωτή. Εάν οι 

τελωνειακοί υπάλληλοι αποδέχονται μεταγενέστερη υποβολή, οι εισαγωγείς οφείλουν να 

προσκομίσουν ένα ομολογιακό δάνειο το οποίο καλύπτει το ήμισυ της τιμολογημένης αξίας των 

αγαθών. Το τιμολόγιο πρέπει να υποβληθεί εντός 120 ημερών από την είσοδο ή, εάν το τιμολόγιο 

απαιτείται για στατιστικούς σκοπούς, εντός 50 ημερών από την είσοδο. 

Ένα εμπορικό τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο: 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του 

αποστολέα 

2. Το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή ή του 

παραλήπτη 

3. Τον τόπο και την ημερομηνία πώλησης / αποστολής 4. Θύρα εισόδου 

5. Χώρα προέλευσης 6. Τα σήματα και τον αριθμό των δεμάτων 

7. Ρυθμίσεις ή επιχειρήσεις που ενδέχεται να έχουν 

επηρεάσει την τιμή πώλησης των προϊόντων (π.χ. 

έκπτωση, αποζημίωση κ.λπ.) 

8. Ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, των σημείων, των 

αριθμών και των συμβόλων 

9. Δασμολογική κατάταξη και ισχύον δασμολογικό 

συντελεστή 

10. Ποσότητα εμπορευμάτων (σε βάρος και μέτρα) 

11. Τιμή αγοράς / αξία κάθε στοιχείου 12. Το όνομα και το είδος του νομίσματος πληρωμής 

13. Περιγραφή του περιεχομένου κάθε πακέτου 14. Αρίθμηση σελίδων (εάν υποβάλλονται περισσότερα 

τιμολόγια / σελίδες για μία εγγραφή)  

15. Επιβαρύνσεις για τα εμπορεύματα, αναλυτικά με το 

όνομα και το ποσό, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορευμάτων, των ασφαλίσεων, των προμηθειών, 

των περιπτώσεων, των εμπορευματοκιβωτίων, των 

επενδύσεων, του κόστους συσκευασίας και, αν δεν 

συμπεριλαμβάνονται, όλων των επιβαρύνσεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά των 

εμπορευμάτων  

16. Τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται για την 

παραγωγή των αγαθών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών 

και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή τιμολογίου 

Επίσης, είναι σημαντικό να παρατεθούν και τα εξής: 

1. Τοποθεσία και ημερομηνία έκδοσης 2. Αριθμός τιμολογίου 

3. Όνομα του αποστολέα 4. Προέλευση της αποστολής 

5. Πληροφορίες μεταφοράς 6. Όροι παράδοσης και πληρωμής 

7. Αριθμός και τύπος των δεμάτων 8. Συνολικά ποσά 

9. Λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα, το 

ακαθάριστο και το καθαρό βάρος των 

εμπορευμάτων 

10. Υπογραφή του πωλητή, του αποστολέα ή του 

αντιπροσώπου του 

Για πληροφορίες υπεύθυνη αρχή είναι η: office of the Customs and Border Protection (CBP). The 

headquarters, for example, is located at 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., US-Washington, DC 

20229, phone numbers: +1 877 2275511 (info centre), 202 3258000 (international callers), 202 

8636000 (office of international trade). 

3.3.6 Προτιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που συντάχθηκε πριν από 

τη σωστή τιμολόγηση και επιπλέον του εμπορικού τιμολογίου μπορεί να γίνει δεκτό σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, π.χ. εάν ο εισαγωγέας δεν είναι σε θέση να προσκομίσει το εμπορικό τιμολόγιο κατά την 

είσοδό του. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο έντυπο, αλλά το προτιμολόγιο πρέπει να περιέχει όλες τις 

λεπτομέρειες που παρατίθενται στον Τίτλο 19 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (19 C.F.R. 

141.85). Το προτιμολόγιο συντάσεται στα αγγλικά ή σε άλλη γλώσσα, συνοδευόμενο από ακριβή 
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μετάφραση στα αγγλικά. Μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος εγγράφων (DIS) 

του αυτοματοποιημένου εμπορικού περιβάλλοντος (ACE) ή στο πρωτότυπο κατά την είσοδο. Σε 

περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εγγραφή ως χρήστης EDI. 

3.3.7 Κιβωτολόγιο 

Έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της αποστολής και χρησιμεύει ως βάση για την τελωνειακή 

μεταχείριση των εμπορευμάτων, πιθανόν να απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Η CBP συνιστά ιδιαίτερα 

να περιλαμβάνεται πάντα ένα Κιβωτολόγιο. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το έγγραφο και 

αυτό πρέπει να συντάσσεται από τον εξαγωγέα στα αγγλικά σύμφωνα με τις συνήθεις 

επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του περιεχομένου των 

συσκευασιών, της περιγραφής των εμπορευμάτων, των σημάτων και των αριθμών. Μπορεί να 

υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος εγγράφων (DIS) του αυτοματοποιημένου εμπορικού 

περιβάλλοντος (ACE) ή σε τρία αντίτυπα κατά την είσοδο. Για την ηλεκτρονική υποβολή, 

προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εγγραφή ως χρήστης EDI. 

3.3.8  Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

Η τελωνειακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που βασίζεται στον τελωνειακό κώδικα της 

Ένωσης (UCC) δεν προβλέπει κανόνες καταγωγής για το μη προτιμησιακό εμπόριο για τα εξαγόμενα 

εμπορεύματα. Ωστόσο, όταν το απαιτούν οι εμπορικές ανάγκες, μπορεί να εκδοθεί στην ΕΕ έγγραφο 

που αποδεικνύει την καταγωγή. Η μη προτιμησιακή καταγωγή καθορίζεται σύμφωνα με τους 

κανόνες καταγωγής που ισχύουν στη χώρα ή το έδαφος προορισμού ή με κάθε άλλη μέθοδο που 

προσδιορίζει τη χώρα στην οποία τα εμπορεύματα ελήφθησαν εξ ολοκλήρου ή υποβλήθηκαν στον 

τελευταίο ουσιαστικό μετασχηματισμό τους. Δεν υπάρχει πλέον η μορφή πιστοποιητικού καταγωγής 

της ΕΕ που προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές 

οργανώσεις εμπορικών επιμελητηρίων εξέδωσαν κατευθυντήριες γραμμές που περιέχουν 

υποδείγματα πιστοποιητικού καταγωγής. Στα κράτη μέλη της ΕΕ, τα πιστοποιητικά καταγωγής 

συνήθως ζητούνται από τον εξαγωγέα στο τοπικό εμπορικό επιμελητήριο. Η διαδικασία υποβολής 

αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ηλεκτρονικής εφαρμογής, μπορεί να διαφέρει 

ανάλογα με το ίδρυμα που το εκδίδει. Το σήμα του πιστοποιητικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

δηλώσεις του εξαγωγέα.  

3.3.9 Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 

Το έγγραφο που επιβεβαιώνει την προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή προϊόντων, είναι 

απαιτητό μόνο εάν ζητηθεί προτιμησιακή μεταχείριση βάσει συμφωνίας ή συμφωνίας ελεύθερου 

εμπορίου. Τα εμπορεύματα μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης εάν έχουν παραχθεί εξ 

ολοκλήρου ή η προτιμησιακή καταγωγή έχει παρασχεθεί με επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις 

σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής του προϊόντος. Η απόδειξη της προτιμησιακής 

καταγωγής υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Οι επίσημες αποδείξεις προέλευσης συνήθως εκδίδονται 

από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής μπορεί να 

αντικαταστήσει πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, με την επιφύλαξη αποδοχής από τις 

τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. Το πιστοποιητικό μπορεί να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στην 

Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ μέσω του Αυτοματοποιημένου 

Εμπορικού Περιβάλλοντος (ACE), είτε στο πρωτότυπο είτε συνοδευόμενο από τη Δήλωση 

Τελωνειακής Εισαγωγής είτε απάντηση σε αίτημα της CBP για τα αρχεία που έγιναν μετά την υποβολή 

του προαναφερθέντος εγγράφου. 

3.3.10 Αεροπορική φορτωτική 

Έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων αεροπορικώς και 

αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του μεταφορέα και 
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απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Πρέπει να προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του. 

Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις ισχύουσες 

συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο. Η αεροπορική φορτωτική 

αποτελείται συνήθως από μια σειρά εντύπων, τρία από τα οποία είναι πρωτότυπα και τα υπόλοιπα 

από αντίγραφα. Το πρώτο πρωτότυπο, συνήθως πράσινο, τηρείται από τον μεταφορέα, το δεύτερο 

(κόκκινο) προορίζεται για τον παραλήπτη και το τρίτο (μπλε) είναι για τους σκοπούς του φορτωτή. Το 

τέταρτο έντυπο (αντίγραφο), συνήθως κίτρινο, είναι απόδειξη παραλαβής, τα επιπλέον αντίγραφα, 

συνήθως λευκά, μπορεί να απαιτούνται στα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού και σε 

ορισμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μεταφορείς εμπορευμάτων ή πράκτορες. Η αεροπορική 

φορτωτική μπορεί να υποβληθεί με τη χρήση του συστήματος e-Manifest του αυτοματοποιημένου 

εμπορικού περιβάλλοντος (ACE) (προϋπόθεση είναι η εγγραφή ως χρήστης EDI). Μπορούν να 

ζητηθούν πρόσθετα αντίτυπα σε χαρτί από τους τελωνειακούς υπαλλήλους ενώ μια αεροπορική 

φορτωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πολλαπλή μεταφόρτωση αγαθών. 

3.3.11 Φορτωτική 

Το έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια θαλάσσης, 

αποτελεί το αποδεικτικό παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Επιπλέον, χρησιμεύει 

ως σύμβαση μεταφοράς που υποχρεώνει τον μεταφορέα να παραδώσει τα εμπορεύματα στον 

παραλήπτη. Η φορτωτική είναι τίτλος αγαθών, ο κύριος του οποίου είναι ο κύριος των αγαθών. Εάν 

τα εμπορεύματα αποστέλλονται δια θαλάσσης χωρίς τίτλο αγαθών, αντί των εμπορευμάτων 

χρησιμοποιείται δελτίο θαλάσσης ενώ είναι απαραίτητο για τον εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται  από 

τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του ως καθαρό ή ακάθαρτο(όταν υπάρχει φθορά ή αλλοίωση στα 

εμπορεύματα). Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις 

ισχύουσες συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο., Συνήθως εκδίδονται 

τρεις πλήρεις σειρές του δελτίου φόρτωσης, το καθένα από τα οποία περιέχει ένα πρωτότυπο και 

πολλά αντίγραφα. Το Έντυπο Λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας το Σύστημα e-

Manifest του Αυτοματοποιημένου Εμπορικού Περιβάλλοντος (ACE) (η προϋπόθεση είναι η Εγγραφή 

ως Χρήστης EDI) ενώ μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα αντίτυπα σε χαρτί από τους τελωνειακούς 

υπαλλήλους. Η καθαρή φορτωτική  δηλώνει ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται με προφανή 

καλή τάξη και κατάσταση, ενώ η ακάθαρτη φορτωτική δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που ελήφθησαν 

είναι κατεστραμμένα ή κακής ποιότητας. Εάν εκδοθεί μια ακάθαρτη φορτωτική, η τράπεζα 

χρηματοδότησης μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί τα έγγραφα του αποστολέα. 

3.3.12 Τελωνειακή εγγύηση (ομόλογο) 

Έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει τοποθετηθεί στο τελωνειακό γραφείο ένα ομόλογο για την κάλυψη 

πιθανών δασμών, φόρων και επιβαρύνσεων που ενδέχεται να προκύψουν. Δίνει τη δυνατότητα στον 

εισαγωγέα να παραλάβει τα εμπορεύματα πριν από την πληρωμή των τελωνειακών δασμών και είναι 

απαραίτητο για τον εκτελωνισμό. Θα εκδοθεί από την υπεύθυνη εταιρεία εγγύησης στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Τα τελωνειακά ομόλογα εκδίδονται είτε για μεμονωμένες εισαγωγές (ομολογίες ενιαίας 

συναλλαγής) είτε για πολλαπλές εισαγωγές εντός ενός έτους (συνεχές ομόλογο). Ανάλογα με τα 

συγκεκριμένα αγαθά, τα ομόλογα ενιαίας συναλλαγής μπορεί να κοστίζουν έως και τρεις φορές την 

αξία τους. Το ποσό για τα συνεχή ομόλογα είναι συνήθως δέκα τοις εκατό των συνολικών δασμών 

που καταβλήθηκαν για το προηγούμενο έτος ή υπολογίζονται για το τρέχον έτος, αλλά όχι λιγότερο 

από 50.000 δολάρια ΗΠΑ. Υποβάλλεται στην Αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Συνόρων (CBP) ως 

σαρωμένο αντίγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο πρωτότυπο μέσω φαξ ή 

ταχυδρομείου ή μέσω της ηλεκτρονικής μονάδας e-Bond του Αυτοματοποιημένου Εμπορικού 

Περιβάλλοντος (ACE), η οποία ισχύει μόνο μετά την εγγραφή ως χρήστη EDI ) στα Αγγλικά.  

3.3.13 Έγγραφο εισόδου για μεταφορά 
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Πρόκειται για ένα έγγραφο που απαιτείται εάν το εμπόρευμα μεταφερθεί σε κατάσταση δέσμευσης 

από το λιμένα άφιξης στο προβλεπόμενο λιμάνι εισόδου. Συμπληρώνεται από τον μεταφορέα ή τον 

αντιπρόσωπό του στα αγγλικά και  υποβάλλεται εις διπλούν. 

3.4 Διεθνείς εμπορικές  εκθέσεις στις Η.Π.Α 

Ετησίως γίνονται πάρα πολλές εμπορικές εκθέσεις στις Η.Π.Α, ο πιο ασφαλής και πρακτικός τρόπος 

για να ενημερώνεται κάποιος έμπορος/υποψήφιος εξαγωγέας είναι η παρακολούθηση των 

παρακάτω πλατφορμών-βάσεις δεδομένων, οι οποίες παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.  

 Trade Shows in USA, http://www.expodatabase.com/trade-shows-america/usa/  

 The Ultimate Trade Show Directory, www.tsnn.com,  

 Trade Shows Worldwide, http://www.eventseye.com/  

 Upcoming Tradeshows, Expos, Conferences, Seminars e.t.c., www.tscentral.com 

3.5 Λίστα εκτελωνιστών Η.Π.Α 

Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να πραγματοποιηθούν σωστά και χωρίς 

προβλήματα εξαγωγές στις Η.Π.Α, αλλά και γενικότερα να πραγματοποιηθούν σωστά και σύμφωνα 

με τα πρότυπα της χώρας οι εκτελωνισμοί είναι απαραίτητη η συνεργασία με ένα τοπικό γραφείο 

εκτελωνισμου. Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική λίστα Γραφείων εκτελωνισμού στις Η.Π.Α. 

BROKER TEL. NUMBER 

A J INTERNATIONAL, INC./1300 MIDLAND AVE - 

B55/P.O. BOX 818/ YONKERS, NY 10704 
(914) 776-6617 

ALTO CUSTOMHOUSE BROKERS, INC./ 145-03 156TH 

STREET 

JAMAICA, NY 11434 

(718) 712-7137 

HAINGS W CASTENEDA/152-32 ROCKAWAY 

BLVD./ROOM # 203/JAMAICA, NY 11434 
(718) 712-2583 

ISA IMPORT CLEARANCE, INC./5 LEXINGTON 

AVE./EAST BRUNSWICK, NJ 08816 
(732) 390-0322 

MAERSK CUSTOMS SERVICES, INC./144-35 157TH 

STREET 

SUITE 200/JAMAICA, NY 11434 

(718) 341-4370 

RALPH TRAMANTANO/254 BAY 14TH STREET 

BROOKLYN, NY 11214 
(718) 232-2533 

THE BOYD & LAM COMPANY/366 PEARSALL AVENUE 

SUITE 2/CEDARHURST, NY 11516 
(516) 239-1818 

TRANS FREIGHT SERVICES, INC./420 DOUGHTY BLVD. 

SUITE 3B/INWOOD, NY 11096 
(516) 881-2020 

W F COLLINS & CO/19 GLENROY ROAD SOUTH 

FAIRFIELD, NJ 07004 
(973) 882-6540 

THOR AIR FREIGHT CORP/1975 LINDEN BOULEVARD 

4TH FLOOR SUITE 410/ELMONT, NY 11003 
(516) 285-6800 

TRANSPORTATION SERVICES INTL, INC./1418 E. 

LINDEN AVE. 

LINDEN, NJ 07036 

(908) 620-3000 

EXEL GLOBAL LOGISTICS, INC./230-39 INT'L AIRPORT 

CENTER BLVD/JAMAICA, NY 11413 
(718) 995-9501 

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο είναι καταχωρημένο το σύνολο των γραφείων εκτελωνισμού που 

είναι πιστοποιημένα από την CBP (U. S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION BROKERS)  : 

https://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=4701 

https://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=4701
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3.6 Δίκτυα διανομής 

3.6.1  Λίστες διανομέων στις Η.Π.Α 

Στις Η.ΠΑ η διανομή των καταναλωτικών προϊόντων πραγματοποιείται μέσω ενός άρτια 

οργανωμένου δικτύου. Υπάρχουν τεράστιες αλυσίδες καταστημάτων οι οποίες ουσιαστικά 

αποτελούν το σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τη λιανική πώληση και οι οποίες λόγω του τεράστιου 

ανταγωνισμού που έχουν μεταξύ τους χρησιμοποιούν κατά κόρον ιδιωτικές ετικέτες προϊόντων τα 

οποία πωλούνται σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.  Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα με τις 10 

μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης στις Η.Π.Α. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΖΙΡΟΣ  

1 WALMART U.S. $121.1 δις 

2 THE KROGER CO. $58.5 δις 

3 COSTCO WHOLESALE CORP.  $43.6 δις 

4 SAFEWAY INC. $34.3 δις 

5  SAM'S CLUB $24.9 δις 

6 AHOLD USA, INC. $20.0 δις 

7 PUBLIX SUPERMARKETS INC. $18.8 δις 

8 ALBERTSONS LLC $15.4 δις 

9 H.E. BUTT GROCERY CO. $15.1 δις 

10  DELHAIZE AMERICA INC. $14.6 δις 

Η επίτευξη συνεργασίας με έναν από τους παραπάνω διανομείς για την αγορά των Η.Π.Α είναι 

σχεδόν ανέφικτη διότι οι αλυσίδες αυτές έχουν χιλιάδες καταστήματα και επομένως οι όγκοι και οι 

ποσότητες των  προϊόντων που έχουν ανάγκη είναι δύσκολο να καλυφθούν από Έλληνες 

παραγωγούς ή εμπόρους λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που υπάρχουν σε διαθέσιμες 

ποσότητες. Παρόλα αυτά υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες επιλογής συνεργατών/διανομέων στις 

Η.Π.Α. Στη συνέχεια παρατείθονται ,  πίνακες διανομέων που αποτελούν εν δυνάμει συνεργάτες στις 

κυριότερες πόλεις της Αμερικής. 

 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝ0 EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

The 

Mediterranean 

Way  

(202) 560-5715 info@themediway.com http://www.themediway.com/ 

Demeter`s 

Pantry 
(301) 587-0048 maria@demeterspantry.com www.demeterspantry.com 

A. Litteri, Inc. (202) 544-0183 info@alitteri.com http://alitteri.com/ 

Streets 

Market and 

Cafe 

(202) 265-3300 info@streetsmarketcafe.com http://streetsmarketcafe.com/ 

Canales Deli (202) 547.4471 canalesdeli@hotmail.com http://www.canalesdeli.com/ 

Dean & 

Deluca 
(316) 821.3200 customercare@deandeluca.com www.deananddeluca.com 

Potomac 

Gourmet 

Market 

(301) 567-7800 

 
lenny.knight@potomacgourmetmarket.com, 

info@potomacgourmetmarket.com 

http://www.potomacgourmetmarket.com/ 

 

Pescadeli (301) 841-8151 info@pescadeli.com, santi@anhmarket.com http://www.pescadeli.com/ 

Roots Market (443) 535-9321 wecare@rootsmkt.com http://rootsmkt.com/ 

Gourmet 

Again 
(410) 484-9393 finefood@gourmetagain.com http://www.gourmetagain.com/ 

Wagshal's 

Market 
(202) 363 0777 pam@wagshals.com http://www.wagshalsmarket.com/ 

Trader Joe's 

Co.-Monrovia, 
(781) 455-7306 ldelano@traderjoes.com http://www.traderjoes.com/ 

http://www.themediway.com/blog/the-mediterranean-way-gourmet-market-video/
http://www.themediway.com/blog/the-mediterranean-way-gourmet-market-video/
http://www.themediway.com/blog/the-mediterranean-way-gourmet-market-video/
mailto:maria@demeterspantry.com
http://www.demeterspantry.com/
mailto:info@streetsmarketcafe.com
mailto:canalesdeli@hotmail.com
mailto:customercare@deandeluca.com
http://www.deananddeluca.com/
mailto:finefood@gourmetagain.com
mailto:pam@wagshals.com
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CA 91016 

Whole Food 

Market 

(512) 542-0412 

 Rebecca.Stuch@wholefoods.com http://www.wholefoodsmarket.com/ 

Rodman*s 
(202)-363-

3466 

info@rodmans.com 

 http://rodmans.com/ 

The Fresh 
Market 

(336) 272-1338 
ext. 546 

jenniferoas@thefreshmarket.net http://www.thefreshmarket.com/ 

Sapore Oil & 

Vinegar 
(202) 544 4133 info@saporeoilandvinegar.com http://www.saporeoilandvinegar.com/ 

 

 ΑΤΛΑΝΤΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Whole Foods Market 678-638-5800 www.wholefoods.com 

Costco Wholesale 425-313-8100 www.costcowholesale.com 

Trader Joe's 626-599-3700(ext.887) www.traderjoe's.com/vendors 

Cost Plus World Market 510-893-7300 www.worldmarket.com 

Publix Supermarkets  www.publix.biz.com 

Williams-Sonoma,Inc 415-421-7900 www.williams-sonoma.com 

Gourmet Foods International 404-954-7600 www.gfifoods.com 

 

 ΒΟΣΤΩΝΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Market Basket (978) 851-8000 www.mydemoulas.net 

Whole Foods Market (617) 492- 5500 www.wholefoodsmarket.com 

Star Market (877) 932 -7948 www.starmarket.com/#1 

Trader Joe's (857) 400-3400 www.traderjoes.com 

Roche Bros. (781) 694-5280 www.rochebros.com 

Hannaford  

Supermarkets 
(800) 442-6049 http://www.hannaford.com/ 

Deluca’s Market (617) 262-5990 www.delucasmarket.com 

Sid Wainer & Son (508) 999 6408 www.sidwainer.com 

Tutto Italiano (617) 361-4700 www.tuttoit.com 

Greek &International  Food Market (617) 553-8038 greekintlmarket.com 

Dave's Fresh Market (401) 885-1191 www.davesmarketplace.com 

Cardullo’s Gourmet  Shoppe (617) 491-8888 www.cardullos.com 

Fiddlehead Farms  Marketplace (603) 749- 9800 fiddleheadfarmsmarket.com 

Natural Provisions (802) 876-1400 www.naturalprovisions.com 

City Market Onion River Co-Op (802) 861-9700 www.citymarket.coop 

 

 ΣΙΚΑΓΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

FRESH FARMS 847-7797343 
svigosmike@gmail.com; 

info@myfreshfarms.com  
www.myfreshfarms.com  

TREASURE ISLAND FOODS 773-3274265 Lee@tifoods.com  www.tifoods.com  

ANGELO’S CAPUTOS 

FRESH MARKETS 

 

630-6204444 dan.oneill@caputomarkets.com  www.caputomarkets.com  

http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.wholefoods.com/
http://www.costcowholesale.com/
http://www.traderjoe's.com/vendors
http://www.worldmarket.com/
http://www.publix.biz.com/
http://www.williams-sonoma.com/
http://www.gfifoods.com/
http://www.mydemoulas.net/
http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.starmarket.com/#1
http://www.traderjoes.com/
http://www.rochebros.com/
http://www.delucasmarket.com/
http://www.sidwainer.com/
http://www.tuttoit.com/
http://www.davesmarketplace.com/
http://www.cardullos.com/
http://www.fiddleheadfarmsmarket.com/
http://www.naturalprovisions.com/
http://www.citymarket.coop/
mailto:svigosmike@gmail.com
mailto:svigosmike@gmail.com
http://www.myfreshfarms.com/
mailto:Lee@tifoods.com
http://www.tifoods.com/
mailto:dan.oneill@caputomarkets.com
http://www.caputomarkets.com/
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PETE’S FRESH MARKET 773- 8698411 eballout@petesfresh.com  www.petesfresh.com  

MARIANO’S 414-2315000 
nathan.orth@roundys.com; 

north@roundys.com   
www.marianos.com  

TONY’S FINER FOODS 630-7356760 reception@tonysfreshmarket.com  www.tonysfinerfood.com  

SPROUTS FARMERS 

MARKET 
480-8148016 newitems@sprouts.com  www.sprouts.com  

WHOLE FOODS 512-5420730 alicia.white@wholefoods.com  www.wholefoods.com  

CENTRAL MARKET STORES 210-9388802 Shay.frances@heb.com  www.heb.com  

THE KROGER Co. 513-5625032 Jennifer.crandall@kroger.com  www.kroger.com 

TRADER JOE’S COMPANY 626-5993700 shamilton@traderjoes.com  www.traderjoes.com  

DOROTHY LANE MARKET 937-2993561 calvin@dorothylane.com  www.dorothylane.com  

FOODSTUFFS 847-3287710 
seth@foodstuffs.com;   
mail@foodstuffs.com  

mailto:steve@foodstuffs.com  

www.foodstuffs.com  

WEGMANS 585-7204845 Steve.Bement@wegmans.com  
www.wegmans.com  

 

DAN & DELUCA 316-8213200 
Malissa.nelson@deandeluca.com; 

customercare@deandeluca.com  

 

www.deandeluca.com  

FRESH THYME FARMERS 

MARKET 
331-2517100 zminic@freshthyme.com  www.freshthyme.com  

BROOKHAVEN 

MARKETPLACE 

 

630-5430337 John.bertakis@yahoo.com  www.brookhavenmarket.com  

FAREWAY STORES 515-4322623 Clint.Jenkins@fareway.com  www.fareway.com  

HY-VEE  INC 515-2677871 sendicott@hy-vee.com  www.hy-vee.com  

PUBLIX SUPER MARKETS, 

INC 
863-6881188 Scott.gifford@publix.com  www.publix.com  

SPARTANNASH STORES 616-8782000 616-8782318 

Ken.kurzyniec@spartannash.com; 

kenkurzyniec@spartannash.com ; 

kkurzyniek@spartannash.com  

www.spartannash.com  

 

 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Gourmet Imports (866) 924 3373 www.gourmetimports.com 

Euro Food Depot (858) 263 5595 http://www.eurofooddepot.com 

C&K (323) 737 2970 www.papacristos.com 

Wholesome Choice (714) 779 7000 www.wholesomechoice.com 

Euro Gourmet (702) 597 2661 http://www.eurogourmetfoods.com 

Nate'n Al of Beverly Hills (310) 274 0101 www.natenal.com 

J & P Deli (213) 622 7616  

Canter's Deli (323) 651 2030 www.cantersdeli.com 

Langer's (213) 483 8050 www.langersdeli.com 

Brent's Delicatessen (818) 886 5679 www.brentsdeli.com 

Organix (323) 254 0284 www.organix-la.com 

Greenblatts Delicatessen (323) 656 0606 www.greenblattsdeli.com 

Factor's Famous Deli (310) 278 9175 www.factorsdeli.com 

 

 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

mailto:eballout@petesfresh.com
http://www.petesfresh.com/
mailto:nathan.orth@roundys.com
mailto:nathan.orth@roundys.com
http://www.marianos.com/
mailto:reception@tonysfreshmarket.com
http://www.tonysfinerfood.com/
mailto:newitems@sprouts.com
http://www.sprouts.com/
mailto:alicia.white@wholefoods.com
http://www.wholefoods.com/
mailto:Shay.frances@heb.com
http://www.heb.com/
mailto:Jennifer.crandall@kroger.com
http://www.kroger.com/
mailto:shamilton@traderjoes.com
http://www.traderjoes.com/
mailto:calvin@dorothylane.com
http://www.dorothylane.com/
mailto:seth@foodstuffs.com;
mailto:seth@foodstuffs.com;
mailto:seth@foodstuffs.com;
http://www.foodstuffs.com/
mailto:Steve.Bement@wegmans.com
http://www.wegmans.com/
mailto:Malissa.nelson@deandeluca.com
mailto:Malissa.nelson@deandeluca.com
http://www.deandeluca.com/
mailto:zminic@freshthyme.com
http://www.freshthyme.com/
mailto:John.bertakis@yahoo.com
http://www.brookhavenmarket.com/
mailto:Clint.Jenkins@fareway.com
http://www.fareway.com/
mailto:SENDICOTT@HY-VEE.COM
http://www.hy-vee.com/
mailto:Scott.gifford@publix.com
http://www.publix.com/
mailto:Ken.kurzyniec@spartannash.com;%20kenkurzyniec@spartannash.com%20;%20kkurzyniek@spartannash.com
mailto:Ken.kurzyniec@spartannash.com;%20kenkurzyniec@spartannash.com%20;%20kkurzyniek@spartannash.com
mailto:Ken.kurzyniec@spartannash.com;%20kenkurzyniec@spartannash.com%20;%20kkurzyniek@spartannash.com
http://www.spartannash.com/
http://www.gourmetimports.com/
http://www.eurofooddepot.com/
http://www.papacristos.com/
http://www.wholesomechoice.com/
http://www.eurogourmetfoods.com/
http://www.natenal.com/
http://www.cantersdeli.com/
http://www.langersdeli.com/
http://www.brentsdeli.com/
http://www.organix-la.com/
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

CITARELLA 212.874.0383 www.citarella.com 

BUTTERFIELD MARKET 212.288.7800 www.butterfieldmarket.com 

GASTRONOMIE 491 212.974.7871 www.gastronomie491.com 

ZABAR'S & CO. 212.787.2000 www.zabars.com 

GRACE'S MARKETPLACE 212.737.0600 www.gracesmarketplace.com 

MURRAY'S CHEESE 212.243.3289 www.murrayscheese.com 

FRANK'S GOURMET MARKET 212.795.2929 www.franksmarket.net 

GOURMET GARAGE 212.941.5850 www.gourmetgarage.com 

BALDUCCI'S 240.403.2440 www.balduccis.com 

DEAN & DELUCCA 212.869.6890 www.deandeluca.com 

BEDFORD CHEESE SHOP 718.599.7588 www.bedfordcheeseshop.com 

BKLYN LARDER 718.783.1250 www.bklynlarder.com 

FAMILY STORE 718.748.0207 www.familystorecookbooks.com 

FRESH DIRECT 718.928.1000 www.freshdirect.com 

FAIRWAY MARKET 866.392.2837 www.fairwaymarket.com 

TITAN MARKET 718.626.7771 www.titanfoods.com 

MEDITERRANEAN FOODS 718.721.0221 www.mediterraneanfoodsny.com 

BRAVO INTL SUPERMARKET 718.784.8420 www.bravosupermarkets.com 

GRISTIDES SUPERMARKETS 212.956.5803  

BLUE OLIVE MARKET 212.989.3939 www.kellari.us 

WHOLE FOODS MARKET 512.477.4455 www.wholefoodsmarket.com 

COSTCO 425.313.8100 www.costco.com 

TARGET 612.304.6073 www.target.com 

3.6.2 Food Bloggers  

Η Αμερικάνικη αγορά, και γενικά οι Αμερικανοί καταναλωτές είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στα κοινωνικά 

δίκτυα  τα οποία επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις καταναλωτικές τους συνήθειες και επιλογές. 

Επομένως θεωρείται κρίσιμο να γίνει μια καταγραφή των κυριότερων food bloggers στις Η.Π.Α. 

 http://bettysliu.com/ 

 https://www.kitchenkonfidence.com/ 

 http://chocolateandmarrow.com/ 

 https://smittenkitchen.com/ 

 http://www.spoontangkitchen.com/ 

 http://www.southernsouffle.com/ 

 http://faring-well.com/ 

 http://www.whatscookinggoodlooking.com/ 

 https://pinchofyum.com/ 

 http://mynameisyeh.com/ 

http://www.citarella.com/
http://www.butterfieldmarket.com/
http://www.gastronomie491.com/
http://www.zabars.com/
http://www.gracesmarketplace.com/
http://www.murrayscheese.com/
http://www.franksmarket.net/
http://www.gourmetgarage.com/
http://www.balduccis.com/
http://www.deandeluca.com/
http://www.bedfordcheeseshop.com/
http://www.bklynlarder.com/
http://www.familystorecookbooks.com/
http://www.freshdirect.com/
http://www.fairwaymarket.com/
http://www.titanfoods.com/
http://www.mediterraneanfoodsny.com/
http://www.bravosupermarkets.com/
http://www.kellari.us/
http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.costco.com/
http://www.target.com/
http://bettysliu.com/
https://www.kitchenkonfidence.com/
http://chocolateandmarrow.com/
https://smittenkitchen.com/
http://www.spoontangkitchen.com/
http://www.southernsouffle.com/
http://faring-well.com/
http://www.whatscookinggoodlooking.com/
https://pinchofyum.com/
http://mynameisyeh.com/
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3.7 Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας για τις Η.Π.Α 

3.7.1 Κυβερνητικές υπηρεσίες 

 Υπουργείο Γεωργίας και Αγροδιατροφικών Προϊόντων -https://www.usda.gov/ 

 Γραφείο Φορολογικών Υποθέσεων - https://www.irs.gov/ 

 Υπηρεσία Τελωνείων - https://www.cbp.gov/ 

 Υπηρεσία Τροφίμων - https://www.fda.gov/ 

3.7.2 Επιμελητήρια 

 Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο - https://www.amcham.gr/ 

 Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου- https://www.greekamericanchamber.com/ 

  

https://www.usda.gov/
https://www.irs.gov/
https://www.fda.gov/
https://www.amcham.gr/
https://www.greekamericanchamber.com/
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4 Καναδάς 

4.1 Εισαγωγικές Επισημάνσεις 

4.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά. 

Ο Καναδάς είναι χώρα της Βόρειας Αμερικής, με έκταση σχεδόν 10 εκ. τ. χλμ., ήτοι 76 περίπου φορές 

μεγαλύτερη από της Ελλάδας. Εκτείνεται σε έξι ζώνες ώρας, ενώ απαιτούνται περίπου επτά ώρες, για 

να διανύσει κανείς αεροπορικώς την απόσταση από το Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας μέχρι το 

Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας. Βρέχεται από τρεις ωκεανούς, βόρεια από τον Αρκτικό, 

Ανατολικά από τον Ατλαντικό και Δυτικά από τον Ειρηνικό. Νότια συνορεύει με τις ΗΠΑ, έχοντας τα 

μεγαλύτερα χερσαία σύνορα στον κόσμο που εκτείνονται σε 8.891 χιλιόμετρα. Ο Καναδάς είναι 

ομοσπονδιακό κράτος, με πρωτεύουσα την Οτάβα. Αποτελείται από δέκα Επαρχίες και τρία 

Ομοσπονδιακά  Εδάφη. 

Τα κυριότερα αστικά κέντρα βρίσκονται στο νότιο τμήμα της χώρας, σε κοντινή απόσταση από τις 

ΗΠΑ. Πρόκειται για τις πόλεις Τορόντο, Μόντρεαλ, Βανκούβερ, Κάλγκαρυ, Οτάβα/Γκατινό και 

Έντμοντον.  

Ο Καναδάς διαθέτει ιδιαίτερα ανεπτυγμένα δίκτυα μεταφορών: 

Α) Οδικό δίκτυο 

Ο Καναδάς διαθέτει οδικό δίκτυο περίπου 900.000 χιλιομέτρων, το οποίο εκτείνεται κατά 75% σε 

τέσσερις επαρχίες (Οντάριο, Κεμπέκ, Saskatchewan και Αλμπέρτα). Οι βασικές οδικές αρτηρίες 

εκτείνονται σε περισσότερα από 38.000 χλμ. Οι οδικές μεταφορές αποτελούν ζωτικό στοιχείο για 

πολλές βιομηχανίες του Καναδά, ενώ η πλειοψηφία των εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Καναδά 

και ΗΠΑ πραγματοποιείται οδικώς. 

Β) Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο του Καναδά αποτελείται από ομοσπονδιακές και επαρχιακές 

σιδηροδρομικές γραμμές που εκτείνονται σε περίπου 48.000 χλμ. Οι δύο κυριότερες εταιρείες 

διαχείρισης του δικτύου είναι οι CN (εταιρεία εθνικών σιδηροδρομικών γραμμών Καναδά) και CP 

(Καναδικός Σιδηρόδρομος Ειρηνικού). Οι προδιαγραφές του δικτύου είναι ίδιες με των ΗΠΑ, ενώ 

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη μεταφορά εμπορευμάτων. Το καναδικό σιδηροδρομικό δίκτυο κατέχει 

την τέταρτηθέση στον κόσμο ως προς τον όγκο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και την πέμπτη 

σε σχέση με το μήκος της γραμμής. Ετησίως, μεταφέρει 75 εκατομμύρια επιβάτες και περισσότερο 

από το 70% των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με χερσαίες μεταφορές μεταξύ πόλεων. Αποτελεί, 

δε, το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς στον Καναδά για την κυκλοφορία εμπορευμάτων.  

Γ) Εναέριο δίκτυο 

Το εναέριο δίκτυο του Καναδά είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση 

παγκοσμίως. Το Εθνικό Δίκτυο Αεροδρομίων (National Airports System -NAS) αποτελείται από 26 

αεροδρόμια τα οποία ανήκουν στο ομοσπονδιακό κράτος, ενώ η διαχείρισή τους έχει περάσει στην 

τοπική αυτοδιοίκηση από το 2003. Υπάρχουν επίσης κι άλλα μικρότερα αεροδρόμια, τα οποία 

ανήκουν κατά κυριότητα στις τοπικές αρχές. Tα 26 αεροδρόμια που ανήκουν στο Εθνικό Δίκτυο NAS 

συγκεντρώνουν περίπου το 94% της εναέριας εμπορικής κίνησης και τον μεγαλύτερο αριθμό 

επιβατών.  

Δ) Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές 

Οι θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές είναι σημαντικές για το εμπόριο, καθώς η χώρα συνορεύει με 

τρεις ωκεανούς και βρέχεται από τον πλωτό ποταμό Άγιο Λαυρέντιο, μήκους 1.197 χλμ., ο οποίος 
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ενώνει τις Μεγάλες Λίμνες με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Η «υδάτινη λεωφόρος» St. Lawrence ασκεί 

σημαντική επιρροή στην καναδική οικονομία, καθώς εξυπηρετεί την αγορά της Ανατολής της 

Βόρειας Αμερικής και παρέχει στους φορτωτές άμεση πρόσβαση στο Μόντρεαλ, το Τορόντο, το 

Buffalo, το Ντιτρόιτ, το Σικάγο και το Duluth. Ο Καναδάς διαθέτει περισσότερα από 300 λιμάνια. Η 

διαχείρισή τους υπάγεται στις 18 Λιμενικές Αρχές της χώρας (Canada Port Authorities-CPA),οι οποίες 

είναι αυτόνομες ομοσπονδιακές αρχές. Το μεγαλύτερο λιμάνι είναι το Μέτρο Βανκούβερ, το οποίο 

προήλθε από τη συνένωση των λιμένων Βανκούβερ και Fraser το 2008. Λόγω της γεωγραφικής του 

θέσης, συγκεντρώνει μεγάλο μέρος του του καναδικού εμπορίου πετρελαίου και μονοπωλεί 

ουσιαστικά το εμπόριο με την Ασία. Από την πλευρά του Ατλαντικού, υπάρχουν οι διεθνείς λιμένες 

του Μόντρεαλ και του Χάλιφαξ, οι οποίοι διαθέτουν το προνόμιο της εγγύτητας των 

συμπληρωματικών μέσων μεταφοράς. 

4.1.2 Διεθνείς Συμφωνίες. 

Η χώρα του Καναδά είναι μέλος των ακόλουθων Συνθηκών και έχει υπογράψει τις παρακάτω 

συμφωνίες: 

 Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού-Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

 Σύμβαση για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων υπό την Κάλυψη των Δελτίων TIR - 

Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets (TIR 

Convention), η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος 

 Τελωνειακή σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων-Customs Convention on 

the Temporary Admission of Goods (A.T.A. Convention)  

 Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των 

Εμπορευμάτων-International Convention on the Harmonized Commodity Description and 

Coding System (HS Convention) 

 Διεθνής Σύμβαση για την Απλούστευση και την Εναρμόνιση των Τελωνειακών Διαδικασιών 

(όπως τροποποιήθηκε)-International Convention on the Simplification and Harmonization of 

Customs Procedures (as amended) (Revised Kyoto Convention) 

 Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών-North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) 

 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) 

 Παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων-World Customs Organization (WCO) 

 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου-World Trade Organization (WTO). 

4.1.3  Συμφωνία για Προνομιακή Μεταχείριση. 

Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του 

Καναδά εφαρμόζεται προσωρινά από τις 21 Σεπτεμβρίου 2017.   

Επιπλέον, ο Καναδάς έχει συνάψει πολυμερή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (FTA) με το Μεξικό 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες (Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής, NAFTA). 

Περαιτέρω διμερείς Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών ισχύουν με την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων 

Συναλλαγών (EFTA), η οποία περιλαμβάνει την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, 

τη Χιλή, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, την Ονδούρα, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Παναμά, το Περού 

και τη Νότια Κορέα.  

Επίσης, ισχύει η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Καναδά-Ουκρανίας (CUFTA).  

 Υπάρχουν προνομιακοί  συντελεστές για τα προϊόντα που προέρχονται από την  Αυστραλία, Νέα 
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Ζηλανδία, τις χώρες της Κοινοπολιτείας της Καραϊβικής καθώς και σε αναπτυσσόμενες ή λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. Τα εμπορεύματα που έχουν σχέση με τις ανωτέρω συμφωνίες ή ρυθμίσεις 

μπορούν να τύχουν προνομιακής  μεταχείρισης στον Καναδά. 

4.1.4  Έγγραφή (Νηολόγηση) 

Όλες οι τοπικές και αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο γραφείο εισοδήματος του 

Καναδά για να αποκτήσουν αριθμό καναδικής επιχείρησης (BN). Η εγγραφή μπορεί να ζητηθεί σε 

οποιοδήποτε καναδικό γραφείο φορολογικών υπηρεσιών. Η επικοινωνία με το Διεθνές γραφείο 

φορολογικών υποθέσεων του Καναδά γίνεται μέσω της παρακάτω διεύθυνσης:  2204 Walkley Road, 

CA-Ottawa, Ontario, K1A1A8, phone Number: +1 613 9549681, fax Number: +1 613 9523845.  Η 

αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στα αγγλικά ή στα γαλλικά και πρέπει να υποβληθεί σε ένα 

αντίγραφο είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω φαξ. Εναλλακτικά, η εγγραφή μπορεί ς να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.businessregistration.gc.ca ή τηλεφωνικά στο +1 800 9595525. Ο 

χρόνος επεξεργασίας γενικά κυμαίνεται μεταξύ δύο και έξι εβδομάδων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η 

διαδικασία δεν απαιτεί κάποιο τέλος. Η περίοδος ισχύος δεν περιορίζεται, εκτός εάν η εταιρεία κλείσει 

εκουσίως τον λογαριασμό ή δεν χρησιμοποιήσει το BN κατά τη διάρκεια περιόδου δύο ετών. Στην 

τελευταία περίπτωση, ωστόσο, ο λογαριασμός μπορεί να ανανεωθεί. Είναι επίσης σημαντικό να 

αναφερθεί ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στα δεδομένα που περιέχονται στο μητρώο, π.χ. όνομα ή 

διεύθυνση, πρέπει να αναφέρονται στο Γραφείο Εισοδήματος του Καναδά το συντομότερο δυνατό.  

Οι εγγεγραμμένοι εισαγωγείς που έχουν στην κατοχή τους ένα BN μπορούν επίσης να ανοίξουν έναν 

από τους ακόλουθους λογαριασμούς προγράμματος: 

 GST / HST  Λογαριασμός προγράμματος.  

 Λογαριασμός προγράμματος εκπτώσεων μισθοδοσίας. 

 Λογαριασμός προγράμματος εισαγωγής-εξαγωγής. 

 Λογαριασμός προγράμματος εταιρειών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να συμπληρωθεί ένα ξεχωριστό έντυπο συμπληρωματικών 

πληροφοριών. Το ίδιο έντυπο πρέπει επίσης να παραδίδεται για κάθε επιπλέον κλάδο ή τμήμα.  

4.1.5  Προκαταβολικές εμπορικές πληροφορίες (ACI) 

Το πρόγραμμα προκαταβολικών εμπορικών πληροφοριών απαιτεί από τους εισαγωγείς να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικές πληροφορίες φορτίου πριν από την άφιξη στις καναδικές τελωνειακές 

αρχές. Τα απαιτούμενα έγγραφα που είναι απαραίτητο να κατατεθούν στις αρμόδιες Καναδικές 

Αρχές, ώστε να τους γνωστοποιηθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες και χρονοδιαγράμματα είναι τα 

ακόλουθα: 

 Προκαταβολικές εμπορικές πληροφορίες για αεροσκάφη και αερομεταφορές 

 Προκαταβολικές εμπορικές πληροφορίες για θαλάσσιο φορτίο. 

 Προκαταβολικές εμπορικές πληροφορίες για τα πλοία. 

 Ηλεκτρονική ενημέρωση για το οδικό ή σιδηροδρομικό φορτίο. 

4.1.6  Ηλεκτρονικός εκτελωνισμός 

Η καναδική υπηρεσία συνοριακού ελέγχου εφαρμόζει συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

δεδομένων (EDI), έτσι οι εισαγωγείς και οι μεσίτες έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν και να εκδίδουν 

τιμολόγια ηλεκτρονικά, αυτό γίνεται μέσω του Accelerated Commercial Release Operations Support 

System (ACROSS). Για παράδειγμα, ανάλογα με το κατά πόσον η αναφορά γίνεται πριν ή μετά την 

άφιξη του φορτίου, οι τελωνειακοί υπάλληλοι θα διατυπώσουν σύσταση εκτελωνισμού ή απόφαση 

εκτελωνισμού και θα ενημερώσουν μέσω του EDI.  
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4.1.7  Επιλογές εκτελωνισμού 

Οι εισαγωγείς μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών επιλογών προκειμένου να λάβουν τελωνειακή 

αποδέσμευση για τις αποστολές τους: 

 Εκτελωνισμός με πλήρης καταγραφή και οριστική  εξόφληση. 

 Εκτελωνισμός με τα ελάχιστα απαιτούμενα (RMD). 

 G7-Εκτελωνισμός με πλήρη τεκμηρίωση (RFD). 

Το RMD επιτρέπει στους εισαγωγείς να επιταχύνουν την αποδέσμευση των αγαθών τους, 

καταγράφοντας και πληρώνοντας την αποστολή μετά τον εκτελωνισμό αφού πρώτα κατατεθεί 

κάποια εγγύηση στους τελωνειακούς υπαλλήλους.  

Οι εισαγωγείς που χρησιμοποιούν την επιλογή RFD μπορούν να αναβάλουν την πληρωμή 

τελωνειακών δασμών και φόρων σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, κυρίως σε μηνιαία βάση. H RFD 

είναι μια πρωτοβουλία της ομάδας των 7 πλουσιότερων χωρών (G7), αλλά δεν περιορίζεται στις 

μεταφορές από τις χώρες του G7.  

4.1.8 Αποθήκευση 

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος του Καναδά μπορούν να 

δηλωθούν για τελωνειακή αποταμίευση σε εγκεκριμένη αποθήκη όπου τα εμπορεύματα τίθενται υπό 

τελωνειακή επιτήρηση. Τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκεύονται σε ιδιόκτητες και λειτουργούντες 

αποθήκες για χρονικό διάστημα έως 40 ημερών ή σε δεσμευμένες αποθήκες, όπου μπορούν να 

τοποθετηθούν για διάστημα έως τεσσάρων ετών. Στην τελευταία περίπτωση, οι δασμοί δεν 

οφείλονται μέχρις ότου τα εμπορεύματα είναι έτοιμα να παραδοθούν και να χρησιμοποιηθούν εντός 

του Καναδά. Τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε αποθήκες μπορεί να υποστούν τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις: 

 Ετικετοποίηση και σήμανση. 

 Τη συσκευασία και τη επανασυσκευασία.  

 Τη δοκιμή και τον διαχωρισμό ελαττωματικών προϊόντων. 

 Επεξεργασία (αραίωση, κοπή κτλ.). 

 Αποσυναρμολόγηση ή επανασυναρμολόγηση εμπορευμάτων που έχουν 

αποσυναρμολογηθεί για τη συσκευασία, τον χειρισμό ή τη μεταφορά. 

4.1.9  Δασμολογητέα αξία 

Οι τελωνειακές αρχές του Καναδά εφαρμόζουν τη συναλλακτική αξία ως βάση για τη δασμολογητέα 

αξία. Η αξία αυτή, γενικά, συνίσταται στην τιμή πώλησης συν το κόστος μεταφοράς, συσκευασίας, 

αποθήκευσης και ασφάλισης. Οι κανόνες για τον καθορισμό της εφαρμόζονται βάσειτης 

συμφωνίας εφαρμογής του άρθρου VII (τελωνειακή αποτίμηση) της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και 

Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994. Εάν η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τη 

συναλλακτική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τιμές για τον 

υπολογισμό τους: 

 Η συναλλακτική αξία των ίδιων εισαγόμενων αγαθών. 

 Η συναλλακτική αξία παρόμοιων εισαγομένων αγαθών. 

 Η τιμή έκπτωσης. 

 Η υπολογιζόμενη τιμή. 

4.1.10  Έλεγχοι εισαγωγής 
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Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Λίστα Ελέγχου Εισαγωγών (ICL) παρακολουθούνται από το 

Τμήμα Ελέγχου Εμπορίου (TID) του Γραφείου Διεθνών Υποθέσεων του Καναδά. Σύμφωνα με την ICL, 

απαιτείται άδεια εισαγωγής για διάφορα είδη προσωπικής χρήσης (κυρίως γεωργικά προϊόντα και 

δείγματα προσωπικών ή οικογενειακών αντικειμένων) αλλά και για ορισμένα εμπορικά αγαθά. Ως 

προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας εισαγωγής, ένας αριθμός φακέλου EIPA πρέπει να υποβληθεί 

μία φορά. Τα παρακάτω έγγραφα περεέχουν  περαιτέρω πληροφορίες ανάλογα με το είδος του 

φορτίου: 

 Αριθμός αρχείου EIPA. 

 Άδεια εισαγωγής για τοξικές χημικές ουσίες. 

 Άδεια εισαγωγής για καθορισμένα εμπορικά αγροτικά προϊόντα. 

 Άδεια εισαγωγής για το σιτάρι, το κριθάρι και τα προϊόντα τους. 

Ορισμένα από τα σχετικά προϊόντα, δηλαδή κυρίως γεωργικά προϊόντα, υπόκεινται σε σύστημα 

δασμολογικών ποσοστώσεων (TRQ). Το σύστημα προβλέπει την εισαγωγή με τη λεγόμενη "δέσμευση 

πρόσβασης", δηλ. με μειωμένους συντελεστές φόρου μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Το ζήτημα των 

κατανομών των εισαγωγών απαιτείται για το σκοπό αυτό. Διαφορετικά, τα εμπορεύματα εισάγονται 

με δασμούς "πέρα από την υποχρέωση πρόσβασης". 

4.1.11 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα και γενική δυνατότητα 

εισαγωγής των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτά. 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να εφαρμόζονται στο 

έδαφος μιας χώρας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού, της πανίδας και της 

χλωρίδας για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 Ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα 

 Φυτικά παράσιτα (π.χ. έντομα, βακτήρια, ιοί ) 

 Τοξίνες ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές 

 Πρόσθετα 

 Ρυπαντές (π.χ. βαρέα μέταλλα, κατάλοιπα παρασιτοκτόνων ή κτηνιατρικών φαρμάκων, ξένες 

ύλες). 

Τα μέτρα SPS μπορούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, 

απαιτήσεις και διαδικασίες μιας χώρας ή μιας οικονομικής κοινότητας.  

Η συμφωνία για την εφαρμογή των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (WTO), η οποία αναφέρεται επίσης ως συμφωνία SPS, ορίζει τους κανόνες 

που τα κράτη μέλη του ΠΟΕ (WTO) είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν όταν εφαρμόζουν τα μέτρα 

υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των 

ζωοτροφών, την υγεία των ζώων και την υγεία των φυτών. Η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται σε όλα 

τα μέτρα της συμφωνίας SPS που ενδέχεται να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, το διεθνές εμπόριο. 

Κάθε μέλος του ΠΟΕ (WTO) έχει το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 

προαναφερθέντων στόχων προστασίας. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ (WTO), οι χώρες έχουν 

τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα, αλλά οι κανονισμοί τους πρέπει να βασίζονται 

σε επιστημονικά στοιχεία και διεθνή πρότυπα, δηλαδή τα επιβαλλόμενα μέτρα πρέπει να είναι 

διαφανή και κατανοητά. Τα μέλη του ΠΟΕ (WTO) πρέπει να κοινοποιούν εκ των προτέρων το 

περιεχόμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού υγιεινής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, , 

κατευθυντήριας γραμμής ή σύστασης, καθώς και τα καλυπτόμενα προϊόντα στον ΠΟΕ(WTO) εκ των 

προτέρων.  

Οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτικών για την 
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υγεία των ζώων), τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC), την Επιτροπή Κώδικα 

Τροφίμων, την  κοινή επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας (WHO) για την ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον, η συμφωνία SPS παρέχει 

τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων για τα 

προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών. Τα 

μέτρα SPS πρέπει να είναι ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο και πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου στα 

εθνικά και εισαγόμενα αγαθά. Κατά την καθιέρωση των υγειονομικών προτύπων που πρέπει να 

πληρούνται για ένα συγκεκριμένο αγαθό, καθορίζονται συνήθως οι ειδικές συνθήκες κάτω από τις 

οποίες το συγκεκριμένο είδος μπορεί να εισαχθεί, όπως για παράδειγμα η υποχρεωτική απολύμανση 

των καθορισμένων φυτικών προϊόντων ή τον εμβολιασμό συγκεκριμένων ζωικών ειδών έναντι των 

χαρακτηριστικών ασθενειών τους. Οι όροι αυτοί αντικατοπτρίζονται στο αντίστοιχο υγειονομικό 

πιστοποιητικό.  

4.1.12 Ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA) εκδίδει άδειες εισαγωγής για ζώντα ζώα, 

έμβρυα ζώων, ζωικά προϊόντα και υποπροϊόντα, σπέρμα ζώων, και αυγά επώασης. Οι αποστολές 

που περιέχουν τέτοια εμπορεύματα πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας 

που εκδίδεται στη χώρα εξαγωγής και αποδεικνύουν ότι δεν φέρουν καμία λοιμώδη νόσο.. Για την 

εισαγωγή τυριού πρέπει να πληρούνται τα πρότυπα σύνθεσης που καθορίζονται από την CFIA 

σχετικά με τα συστατικά που επιτρέπονται στην τυροκομία. Επίσης, απαιτείται άδεια εισαγωγής που 

εκδίδεται από το περιφερειακό γραφείο της CFIA στον τόπο κατοικίας ή εισαγωγής. Οι εισαγωγείς 

ψαριών και αλιευτικών προϊόντων πρέπει να λάβουν άδεια εισαγωγής από την CFIA και να 

ενημερώσουν την εν λόγω αρχή για την εισαγωγή. Η πρόσβαση στην αγορά θα χορηγηθεί μόνο εάν 

τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε διαδικασία ελέγχου που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις 

καναδικές απαιτήσεις για την υγεία και την σήμανση. Επιπλέον, ορισμένα γεωργικά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης απαιτούν δήλωση εισαγωγής που να περιλαμβάνει προδιαγραφές της αποστολής που 

αναφέρονται στα παρακάτω έγγραφα-πιστοποιητικά: 

 Πιστοποιητικό BSE. (Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών) 

 Δήλωση εισαγωγής για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. 

 Άδεια εισαγωγής για τυρί. 

 Πιστοποιητικό γενεαλογίας. 

 Άδεια εισαγωγής ζώων και ζωικών προϊόντων. 

 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για ζωικά προϊόντα. 

Σύμφωνα με μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της CFIA και του Οργανισμού Υπηρεσιών Συνόρων 

Καναδά (CBSA), ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για τις αρχικές υπηρεσίες επιθεώρησης για τα τρόφιμα, 

τα φυτά, τα ζώα και τα συναφή προϊόντα στα καναδικά συνοριακά σημεία. Πριν από την 

απελευθέρωση από το σημείο εισόδου στον Καναδά, τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της CFIA απαιτούν πρώτα σύσταση απελευθέρωσης. Ως διευκόλυνση, η CFIA επιτρέπει 

την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία ακόμη και πριν από την άφιξη των 

εμπορευμάτων στον Καναδά. Επιπλέον, το Σύστημα  Συχνότητας Εισαγωγής Εισαγωγών (FIRST) 

προβλέπει τη διευκόλυνση της απελευθέρωσης για τους συχνούς εισαγωγείς αποστολών χαμηλού 

κινδύνου. Στην περίπτωση της αποκαλούμενης ελευθέρωσης με τα ελάχιστα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, οι εισαγωγείς μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να αποδεσμεύουν τις τελωνειακές 

αποστολές προτού υποβληθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές με τη 

σύσταση εγγύησης.  

Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας 

(SPS), η επικοινωνία με την  αρμόδια αρχή για τους κτηνιατρικούς ελέγχους των ζώντων ζώων και των 

ζωικών προϊόντων στον Καναδά γίνεται ως εξής: Ministry of Agriculture and Agri-Food, Canadian 
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Food Inspection Agency (CFIA), 1400 Merivale Road, CA-Ottawa, Ontario, K1A0Y9, phone number: 

+1 613 7732342. 

4.1.13 Ανάλυση κινδύνου παρασίτων (PRA) 

Ο Καναδάς εφαρμόζει ανάλυση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς (PRA). Σε εθνικό επίπεδο, η 

PRA ρυθμίζεται από το νόμο για την προστασία των φυτών και τους κανονισμούς για την 

προστασία των φυτών. Το Διεθνές Πρότυπο για τα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (ISPM) αριθ. 2 που ορίζει 

το Πλαίσιο για την Ανάλυση Κινδύνου των Παρασίτων που συμφωνήθηκε στο πεδίο εφαρμογής της 

Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (IPPC) παρέχει το πλαίσιο για την PRA, το οποίο 

έγινε αποδεκτό από τις υπογράφουσες χώρες. Η ανάλυση κινδύνου παρασίτων (PRA) πρέπει να 

διεξάγεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φυτοπροστασίας (NPPO), δηλαδή από τη Μονάδα 

Φυτοϋγειονομικής Αξιολόγησης Κινδύνων της Καναδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA), 

σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα είδη που υπόκεινται σε ρύθμιση, εάν ο κίνδυνος που συνδέεται με 

την εισαγωγή τους είναι άγνωστος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν τα εμπορεύματα εισάγονται στη 

χώρα για πρώτη φορά ή εάν εισάγονται από νέα περιοχή προέλευσης. Μπορεί επίσης να απαιτείται 

ανάλυση κινδύνου παρασίτων (PRA) και  σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. εάν τα εμπορεύματα πρόκειται 

να εισαχθούν για νέα προοριζόμενη χρήση ή εάν η φυτοϋγειονομική νομοθεσία της χώρας 

εξαγωγής έχει υποστεί αλλαγές. Ο Οργανισμός Καναδικής Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA) δημοσιεύει 

μία λίστα για προϊόντα που δεν είναι εγκεκριμένα για ανάλυση κινδύνου παρασίτων (NAPPRA) και η 

οποία, ανάλογα με την προέλευση του φυτικού υλικού, απαιτείται πριν από την εισαγωγή να 

προσδιοριστεί εάν είναι αποδεκτό στον Καναδά.  

Ένας εισαγωγέας που απευθύνεται στον NPPO για ανάλυση κινδύνου παρασίτων (PRA), θα πρέπει 

κατά την αίτηση να παρέχει τις παρακάτω ελάχιστες πληροφορίες:  

 Επιστημονική ονομασία του προϊόντος. 

 Περιγραφή του προϊόντος (π.χ. με ή χωρίς ρίζες, με ή χωρίς χώμα, με ή χωρίς μέσο 

καλλιέργειας, νωπά / αποξηραμένα / επεξεργασμένα). 

 Προέλευση του προϊόντος. 

 Προοριζόμενη χρήση του προϊόντος (π.χ. διάδοση, κατανάλωση). 

Η NPPO μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την NPPO στη χώρα εξαγωγής για τους 

σκοπούς της διεξαγωγής της ανάλυσης κινδύνου παρασίτων. Μπορεί επίσης να συγκεντρωθούν 

πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως η επιστημονική βιβλιογραφία, από εμπειρογνώμονες και 

γνωστούς φορείς της βιομηχανίας. Η διάρκεια της ανάλυσης κινδύνου ποικίλλει, ανάλογα με το 

καθορισμένο επίπεδο προτεραιότητας, τις υπάρχουσες πληροφορίες, τη συνεργασία των 

εξαγωγικών NPPO. Επομένως, η ανάλυση κινδύνου είναι συνήθως μια πολυετής διαδικασία. Τα 

σχετικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται από τον εισαγωγέα. Πληροφορίες σχετικά με τις 

ολοκληρωμένες αναλύσεις κινδύνου διατίθενται από την Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων 

(CFIA). Τα έγγραφα διαχείρισης κινδύνων (RMD), τα οποία περιλαμβάνουν περιλήψεις και αποφάσεις 

σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς ενός φυτού ή επιβλαβούς οργανισμού και παρέχονται στον 

δικτυακό τόπο της CFIA. Πληροφορίες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που επιθεωρούνται 

από την αρχή μπορούν επίσης να βρεθούν στα ενημερωτικά δελτία για τα φυτά που δημοσιεύονται 

από τη μονάδα φυτοϋγειονομικής αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων καθώς και στον κατάλογο 

των παραγόντων που ρυθμίζονται από τον Καναδά και τις αντίστοιχες οδηγίες. Τέλος, τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων κινδύνου παρασίτων χρησιμοποιούνται για την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής αγαθών στο Σύστημα Αναφοράς 

Αυτοματοποιημένων Εισαγωγών (AIRS), το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση: http://airs-sari.inspection.gc.ca/ airs_external / english / decisions-eng.aspx. 
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Η επικοινωνία με την αρμόδια Καναδική αρχή για τις αναλύσεις κινδύνου παρασίτων γίνεται ως εξής: 

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Plant Health and Risk Assessment Unit, 59 Camelot Drive, 

CA-Ottawa, Ontario, K1A0Y9, phone number: +1 613 7737270, fax number: +1 613 7737204. 

4.1.14 Φυτά, φυτικά προϊόντα και σπόροι 

Οι εισαγωγείς φυτών και φυτικών προϊόντων πρέπει να λάβουν άδεια εισαγωγής από την υπηρεσία 

βιοασφάλειας και δασοκομίας του καναδικού οργανισμού επιθεώρησης τροφίμων (CFIA) και να 

υποβάλουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται στη χώρα εξαγωγής. Η επικοινωνία 

με την αρχή που είναι υπεύθυνη για τον φυτουγειονομικό έλεγχο του Καναδά γίνεται ως εξής: 

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Plant Biosecurity and Forestry Division, 59 Camelot Drive, 

CA-Ottawa, Ontario, K1A0Y9, phone number: +1 613 7737270, fax number: +1 613 7737204. 

Ορισμένα γεωργικά προϊόντα απαιτούν δήλωση εισαγωγής που να περιλαμβάνει προδιαγραφές της 

αποστολής. Έντυπα μπορούν να προμηθευτούν από οποιοδήποτε γραφείο της CFIA. Επιπλέον, τα 

νωπά φρούτα και λαχανικά μπορούν να εισαχθούν μόνο με άδεια εισαγωγής που εκδίδεται από την 

CFIA. Για ορισμένα από τα εμπορεύματα αυτά, είναι υποχρεωτική η επιθεώρηση στο τελωνείο 

εισόδου. Στα παρακάτω έγγραφα υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με αυτό: 

 Πιστοποιητικό απολύμανσης. 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης νωπών φρούτων και λαχανικών. 

 Δήλωση εισαγωγής για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. 

 Άδεια εισαγωγής για φρέσκα φρούτα και λαχανικά 

 Άδεια εισαγωγής για καθορισμένα φυτά και φυτικά προϊόντα 

 Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό. 

4.1.15 Συσκευασίες ξύλου 

Ο Καναδάς ενέκρινε τα πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των 

Φυτών (IPPC) για τη διακίνηση υλικών συσκευασίας ξύλου (WPM), δηλαδή το Διεθνές Πρότυπο για 

τα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (ISPM) αριθ. 15. Σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, - επεξεργάζονται 

ή απολυμαίνονται με μεθυλοβρωμίδιο και φέρουν το λογότυπο IPPC. Ως εναλλακτική λύση σε αυτό 

το σήμα, το WPM μπορεί επίσης να συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού 

ελέγχου. Οι αποστολές που περιέχουν συσκευασίες από ξύλο μπορούν να υποβληθούν σε 

επιθεώρηση από τον Οργανισμό Επιθεώρησης Τροφίμων του Καναδά (CFIA) για να διαπιστωθεί εάν 

πληρούνται οι απαιτήσεις. Οι εισαγωγείς πρέπει να πληρώσουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν από 

την επιθεώρηση. Το μη συμμορφούμενο WPM θα παραγγελθεί να απομακρυνθεί από τον Καναδά 

και ενδέχεται να χρειαστεί απολύμανση με μεθυλοβρωμίδιο πριν από την απομάκρυνσή του. Αυτά τα 

έξοδα βαρύνουν αυτόν που έχει την επιμέλεια του μη συμμορφούμενου WPM. 

4.2 Δασμοί για Ε.Ε 

Από 21 Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία έναρξης προσωρινής ισχύος της Συμφωνίας CETA, 

καταργούνται οι δασμοί για το 98% των εμπορευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και 

Καναδά. Από την ανάλυση που πραγματοποποιήθηκε στο  2ο παραδοτέο, εξήχθει το συμπέρασμα 

ότι ο Καναδάς αποτελεί μια αγορά στόχο για 9 συνολικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Αυτά είναι:  

 Επιτραπέζια ελιά 

 Ελαιόλαδο 

 Μέλι 

 Σύκα 

 Όσπρια 
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 Κρασί 

 Βούτυρο 

 Άλλα τυριά 

 Αρωματικά φυτά 

Για όλα τα παραπάνω προϊόντα λόγω της συμφωνίας CETA επιβάλλεται δασμός 0%. 

Tα ελληνικά προϊόντα, για να μπορέσουν να εισαχθούν με το προνομιακό καθεστώς CETA, θα πρέπει 

να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό καταγωγής του συστήματος REX/Registered Exporter System 

της Ε.Ε. 

4.3 Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για την εξαγωγή προϊόντων στον Καναδά 

4.3.1  Ειδοποίηση για αεροσκάφη και αερομεταφορές 

Ένα έγγραφο που παρέχει στην Υπηρεσία Συνόρων του Καναδά (CBSA) στοιχεία του εμπορικού 

αεροσκάφους και του φορτίου του, απαιτείται για την αξιολόγηση υποτιθέμενου κινδύνου. Η 

ειδοποίηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον μεταφορέα στην CBSA στον αερολιμένα 

εισόδου. Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή είναι η εγγραφή ως EDI (electronic data 

interchange client).  Η εγγραφή πρέπει να υποβληθεί από τον εξουσιοδοτημένο πελάτη στο: CBSA, 

Technical Commercial Client Unit (TCCU), 6th Floor, Tower B, 355 North River Road, CA-Ottawa, 

Ontario, K1A0L8, phone numbers: +1 888 9577224, 613 9460762, fax number: +1 343 2915482. 

Τα έντυπα αιτήσεων για την εγγραφή ως πελάτη οποιουδήποτε συστήματος CBSA EDI είναι διαθέσιμα 

στα αγγλικά και τα γαλλικά, η υποβολή γίνεται  μέσω φαξ. Δεν υπάρχουν τέλη επεξεργασίας ούτε για 

την εφαρμογή ούτε για την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων μέσω συστήματος EDI. Εντούτοις, 

ανάλογα με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνονται τέλη εξυπηρέτησης. Οι 

πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται εντός τεσσάρων ωρών πριν από την άφιξη του 

αεροσκάφους ή κατά την αναχώρηση, εάν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από τέσσερις ώρες. Η 

ειδοποίηση θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

1. Αριθμό αναφοράς μεταφοράς φορέα (CRN). 

2. Περιγραφή των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου 

του βάρους και της ποσότητας. 

3. Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα. 

4. Όνομα και διεύθυνση του μεταφορέα. 

 

5. Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη. 

6. Το αεροδρόμιο αναχώρησης και τον τόπο εισόδου 

στον Καναδά. 

7. Την εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στον 

Καναδά. 

8. Αριθμούς ελέγχου φορτίου όλων των σχετικών 

εγγράφων αεροπορικού φορτίου. 

4.3.2 Ειδοποίηση για θαλάσσιο φορτίο 

Ένα έγγραφο που παρέχει στην Υπηρεσία Συνόρων του Καναδά (CBSA) στοιχεία του φορτίου που 

μεταφέρεται δια θαλάσσης, απαιτείται για την αξιολόγηση υποτιθέμενου κινδύνου. Η ειδοποίηση 

πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον μεταφορέα στην CBSA στον λιμένα εισόδου. Προϋπόθεση 

για την ηλεκτρονική υποβολή είναι η εγγραφή ως EDI (electronic data interchange client). Η 

εγγραφή πρέπει να υποβληθεί από τον εξουσιοδοτημένο πελάτη στο: CBSA, Technical Commercial 

Client Unit (TCCU), 6th Floor, Tower B, 355 North River Road, CA-Ottawa, Ontario, K1A0L8, phone 

numbers: +1 888 9577224, 613 9460762, fax number: +1 343 2915482. 

Τα έντυπα αιτήσεων για την εγγραφή ως πελάτη οποιουδήποτε συστήματος CBSA EDI είναι διαθέσιμα 

στα αγγλικά και τα γαλλικά, η υποβολή γίνεται  μέσω φαξ. Δεν υπάρχουν τέλη επεξεργασίας ούτε για 

την εφαρμογή ούτε για την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων μέσω συστήματος EDI. Εντούτοις, 

ανάλογα με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνονται τέλη εξυπηρέτησης. Η 

ειδοποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός των παρακάτω χρονικών πλαισίων: 
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 Για εμπορεύματα εντός εμπορευματοκιβωτίων: τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη φόρτωση. 

 Για εμπορεύματα χύδην: τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους στον Καναδά. 

 Για κενά εμπορευματοκιβώτια που δεν προορίζονται για πώληση: τουλάχιστον 96 ώρες πριν 

από την άφιξη του σκάφους στον Καναδά. 

 Για άλλα εμπορεύματα που καλύπτονται από προηγούμενες άδειες ή συμφωνίες με τις 

καναδικές αρχές: τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους στον Καναδά. 

 Για όλα τα άλλα εμπορεύματα: τουλάχιστον 96 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους στον 

Καναδά. 

 Εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα: κατά την ώρα 

της αναχώρησης. 

Η ειδοποίηση πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες προς τις καναδικές αρχές: 

1. Το όνομα και τον αριθμό του πλοίου. 2. Το είδος κίνησης. 

3. Τον κωδικό του φορέα. 4. Τον αριθμό αναφοράς. 

5. Τον ριθμό ταξιδιού. 6. Το λιμάνι φόρτωσης. 

7. Το λιμένα εισόδου στον Καναδά. Το τερματικό άφιξης. 

8. Το όνομα και τη διεύθυνση του μεταφορέα. 9. Το όνομα και τη διεύθυνση των προσώπων που 

διέταξαν τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο πλοίο. 

10. Το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη. 11. Τη διεύθυνση παράδοσης. 

12. Τα νούμερα των εμπορευματοκιβωτίων. 13. Την περιγραφή των εμπορευμάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του βάρους και της ποσότητας. 

4.3.3 Πληροφορίες για τα πλοία μεταφοράς των φορτίων.  

Ένα έγγραφο που παρέχει στην Υπηρεσία Συνόρων του Καναδά (CBSA) στοιχεία των πλοίων που 

μεταφέρουν τα φορτία, απαιτείται για την αξιολόγηση υποτιθέμενου κινδύνου. Η ειδοποίηση 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον μεταφορέα στην CBSA στον λιμένα εισόδου. Προϋπόθεση για την 

ηλεκτρονική υποβολή είναι η εγγραφή ως EDI (electronic data interchange client).  Η εγγραφή 

πρέπει να υποβληθεί από τον εξουσιοδοτημένο πελάτη στο: CBSA, Technical Commercial Client Unit 

(TCCU), 6th Floor, Tower B, 355 North River Road, CA-Ottawa, Ontario, K1A0L8, phone numbers: +1 

888 9577224, 613 9460762, fax number: +1 343 2915482. 

Τα έντυπα αιτήσεων για την εγγραφή ως πελάτη οποιουδήποτε συστήματος CBSA EDI είναι διαθέσιμα 

στα αγγλικά και τα γαλλικά, η υποβολή γίνεται  μέσω φαξ. Δεν υπάρχουν τέλη επεξεργασίας ούτε για 

την εφαρμογή ούτε για την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων μέσω συστήματος EDI. Εντούτοις, 

ανάλογα με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνονται τέλη εξυπηρέτησης. Η 

ειδοποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός των παρακάτω χρονικών πλαισίων: 

 Για εμπορεύματα εντός εμπορευματοκιβωτίων: τουλάχιστον 96 ώρες πριν από τη φόρτωση. 

 Για εμπορεύματα χύδην: τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους στον Καναδά. 

 Για κενά εμπορευματοκιβώτια που δεν προορίζονται για πώληση: τουλάχιστον 96 ώρες πριν 

από την άφιξη του σκάφους στον Καναδά. 

 Για άλλα εμπορεύματα που καλύπτονται από προηγούμενες άδειες ή συμφωνίες με τις 

καναδικές αρχές: τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους στον Καναδά. 

 Για όλα τα άλλα εμπορεύματα: τουλάχιστον 96 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους στον 

Καναδά. 

 Εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα: κατά την ώρα 

της αναχώρησης. 

Ενώ η ειδοποίηση θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες προς τις Καναδικές 

αρχές: 

 



95 

 

1. Το όνομα και τον αριθμό του πλοίου. 2. Είδος κίνησης. 

3. Τον κωδικό του φορέα. 4. Αριθμό αναφοράς. 

5. Αριθμός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). 6. Αριθμό ταξιδιού. 

7. Tο όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή του 

υπευθύνου του σκάφους. 

8. Την εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στον 

Καναδά. 

9. Αριθμό μελών του πληρώματος. 10. Αριθμό επιβατών. 

11. Αριθμό εμπορευματοκιβωτίων. 12. Βάρος εμπορευματοκιβωτίων. 

13. Βάρος του μη εμπορευματοποιημένου φορτίου. 14. Τους διαμετακομιστικούς λιμένες εκφόρτωσης. 

15. Λιμένα εισόδου στον Καναδά. 16. Το όνομα και τη διεύθυνση του μεταφορέα. 

17. Αριθμό δήλωσης.  

4.3.4 Δηλωτικό (MANIFEST) 

Έγγραφο που κοινοποιεί στις αρχές την άφιξη ενός σκάφους και συνοψίζει τα εμπορεύματα που 

φορτώνονται εκεί. Είναι υποχρεωτικό και δεν εξαρτάται από τον συγκεκριμένο σκοπό της άφιξης. Το 

Manifest φορτίου αναφέρεται επίσης συχνά ως δήλωση φορτίου ή έγγραφο ελέγχου φορτίου και 

απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση. Συμπληρώνεται από τον μεταφορέα στα αγγλικά ή στα 

γαλλικά. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά (απαιτείται όπως και πριν η εγγραφή EDI) μαζί με τις 

προηγούμενες εμπορικές πληροφορίες. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν ισχύουν οι απαιτήσεις των 

ανωτέρω, το δηλωτικό μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή. Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την 

Εμπιστευτική Εμπορική Πληροφόρηση για τα πλοία 24 ή 96 ώρες πριν από την άφιξη, ανάλογα με το 

είδος των εμπορευμάτων ή εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από το χρονικό διάστημα 

αναφοράς, κατά την ώρα της αναχώρησης. 

4.3.5 Γενική δήλωση (φορτωτική) για τα αεροσκάφη 

Έγγραφο που αναφέρει τις λεπτομέρειες του αεροσκάφους και του φορτίου του στις τελωνειακές 

αρχές το οποίο είναι απαραίτητο για την τελωνειακή επιτήρηση. Το επίσημο έντυπο του Οργανισμού 

Υπηρεσιών Συνόρων Καναδά (CBSA) μπορεί να αντικατασταθεί από παρόμοια έκδοση που 

εκπονήθηκε από τον αιτούντα εάν περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η Γενική Δήλωση για τα 

αεροσκάφη πρέπει να υποβληθεί από τον μεταφορέα. Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί ή να 

συνταχθεί στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο ή ηλεκτρονικά (ισχύει μόνο για 

εγγεγραμμένους πελάτες EDI). Τα δεδομένα φορτίου και μεταφοράς μπορούν να διαβιβάζονται έως 

και 30 ημέρες πριν, αλλά τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την άφιξη. Εάν η διάρκεια της πτήσης 

είναι μικρότερη των τεσσάρων ωρών, πρέπει να διαβιβαστεί κατά την αναχώρηση. 

4.3.6  Γενική δήλωση (φορτωτική) για τα πλοία 

Έγγραφο που αναφέρει τις λεπτομέρειες του πλοίου και του φορτίου του στις τελωνειακές αρχές. 

Απαιτείται για τελωνειακή επιτήρηση. Το επίσημο έντυπο του Οργανισμού Υπηρεσιών Συνόρων 

Καναδά (CBSA) μπορεί να αντικατασταθεί από παρόμοια έκδοση που εκπονήθηκε από τον αιτούντα 

εάν περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η Γενική Δήλωση για τα πλοία υποβάλλεται από τον 

μεταφορέα. Το έντυπο συμπληρώνεται ή συντάσσεται στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Υποβάλλεται σε 

τρία αντίγραφα ή ηλεκτρονικά (ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους πελάτες EDI).Τα δεδομένα φορτίου 

και μεταφοράς μπορούν να διαβιβάζονται έως και 30 ημέρες εκ των προτέρων, αλλά το αργότερο 

εντός των ακόλουθων χρονικών πλαισίων: 

 Για μέσο Μεταφοράς 

 για τα πλοία με εμπορευματοκιβώτια, για κενά θαλάσσια εμπορευματοκιβώτια και για 

συνδυασμό μεταφορικών μέσων (συμπεριλαμβανομένου του χύδην φορτίου): τουλάχιστον 96 

ώρες πριν από την άφιξη στον πρώτο λιμένα άφιξης στον Καναδά. 

 για πλοία με χύδην φορτίο: τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη στον πρώτο λιμένα άφιξης 

στον Καναδά. 

 Για φορτία 
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 για φορτία σε εμπορευματοκιβώτια, χύδην φορτία και φορτία χύδην: τουλάχιστον 24 ώρες πριν 

από την άφιξη στον πρώτο λιμένα άφιξης στον Καναδά 

 για άδεια δοχεία θαλάσσης: τουλάχιστον 96 ώρες πριν από την άφιξη στον πρώτο λιμένα 

άφιξης στον Καναδά. 

Εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που καθορίζεται 

παραπάνω, τα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν πριν από την αναχώρηση από το λιμάνι της 

αλλοδαπής. 

4.3.7 Τελωνειακός έλεγχος φορτίου 

Ένα έγγραφο που συνοψίζει όλα τα εμπορεύματα που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές είναι 

απαιτητό. Το έγγραφο στοχεύει στην αρχική καταγραφή της άφιξης της αποστολής και 

χρησιμοποιείται επίσης για όλες τις αποστολές που μεταφέρονται σε ένα τελωνείο εντός των χωρικών 

υδάτων του Καναδά ή σε μια αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης. Συμπληρώνεται από τον 

μεταφορέα στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Υποβάλλεται από τον εισαγωγέα ή τον ιδιοκτήτη των 

προϊόντων σε δύο αντίγραφα ή ηλεκτρονικά (ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους πελάτες EDI). 

4.3.8  Δήλωση τελωνειακής εισαγωγής (εκτελωνισμός) 

Απαιτείται επίσημο έντυπο για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Η υπεύθυνη αρχή είναι η 

Υπηρεσία Συνόρων Καναδά (CBSA):  CA-Ottawa, Ontario, K1A 0L8, phone Numbers: +1 204 

9833500, 506 6365064. Συμπληρώνεται στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Υποβάλλεται από τον εισαγωγέα ή 

τον ιδιοκτήτη των προϊόντων σε δύο αντίγραφα ή ηλεκτρονικά (ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους 

πελάτες EDI). Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψιν ότι στην διαδικασία εκτελωνισμού υπάρχει 

συμμετοχή και άλλων αρχών-υπηρεσιών του Καναδά:  

 Υπηρεσία Φυσικών Πόρων του Καναδά. 

 Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Καναδά. 

 Καναδική Επιτροπή Πυρηνικής Ασφάλειας. 

 Οργανισμός Δημόσιας Υγείας του Καναδά 

 Υπηρεσία Μεταφορών του Καναδά. 

 Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων 

 Υπηρεσία Αλιείας και Ωκεανών του Καναδά. 

4.3.9 Τιμολόγιο καναδικού τελωνείου. 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Απαιτείται για εκτελωνισμό 

εάν η τιμή FOB (free on board) των αγαθών υπερβαίνει τα 2.500 CAD $ και εάν το Εμπορικό 

Τιμολόγιο δεν περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Το επίσημο έντυπο του Οργανισμού Υπηρεσιών 

Συνόρων Καναδά (CBSA) μπορεί να αντικατασταθεί από παρόμοια έκδοση που εκπονήθηκε από τον 

αιτούντα εάν παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. Το έντυπο συμπληρώνεται ή συντάσσεται 

από τον εισαγωγέα ή τον προμηθευτή σε επιστολόχαρτο της εταιρείας στα αγγλικά ή στα γαλλικά. 

Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα ή ηλεκτρονικά (ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους πελάτες EDI). 

Συνιστάται να αναφέρεται εάν η τιμή πώλησης των προϊόντων επηρεάστηκε από τη σχέση μεταξύ 

πωλητή και αγοραστή. Εάν δεν υπάρχει τέτοια σχέση, το τιμολόγιο θα πρέπει να περιέχει τη φράση 

"συναλλαγή μεταξύ μη συνδεδεμένων μερών" "transaction between non-related parties". Οι 

καναδικές τελωνειακές αρχές αποδέχονται είτε ένα πλήρως συμπληρωμένο καναδικό τελωνειακό 

τιμολόγιο είτε ένα εμπορικό τιμολόγιο που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, 

μπορεί να εκπονηθεί Εμπορικό Τιμολόγιο, αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία: 
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1. Στοιχεία του αγοραστή των εμπορευμάτων. 2. Στοιχεία του πωλητή των εμπορευμάτων. 

3. Πραγματική καταβληθείσα ή πληρωτέα τιμή. 4. Ακριβής περιγραφή, συμπεριλαμβανομένης της 

ποσότητας. 

 

Στην τελευταία περίπτωση, το τιμολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί σε φόρμα εντύπου Καναδικού 

τελωνειακού τιμολογίου που εμφανίζει τις υπόλοιπες πληροφορίες και θα πρέπει να αναφέρει 

τουλάχιστον: 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή. 
2. Το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα ή και του εξαγωγέα, εάν 

δεν είναι ο πωλητής. 

3. Ημερομηνία απευθείας αποστολής στον 

Καναδά. 
4. Το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη. 

5. Το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή, 

εάν δεν είναι ο παραλήπτης. 
6. Χώρα μεταφόρτωσης. 

7. Χώρα προέλευσης. 
8. Πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 

τόπων φόρτωσης και αποστολής, καθώς και τον τρόπο μεταφοράς. 

9. Όρους πώλησης και πληρωμής. 10. Νόμισμα πληρωμής. 

11. Τα σήματα και τους αριθμούς, τον αριθμό 

και το είδος των δεμάτων. 

12. Την ακριβή περιγραφή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 

ποιότητας, της ταυτότητας (π.χ. του στυλ ή του αριθμού του κώδικα, 

του μεγέθους) και της κατάστασης. 

13. Την ποσότητα αγαθών. 14. Την τιμή ανά μονάδα και τη συνολική αξία των εμπορευμάτων. 

15. Συνολικά (καθαρά και ακαθάριστα) βάρη. 

16. Συνολική αξία τιμολογίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 

μεταφοράς, των εξόδων και των ασφαλιστικών δαπανών από τον 

τόπο αποστολής στον Καναδά, τα έξοδα κατασκευής, 

συναρμολόγησης και συναρμολόγησης μετά την εισαγωγή των 

εμπορευμάτων, προμήθειες εκτός από προμήθειες αγοράς και 

συσκευασίες εξαγωγής. 

17. Αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από 

τον αγοραστή για την παραγωγή των 

αγαθών, εάν υπάρχουν. 

18. Πληρωμές δικαιωμάτων, εάν υπάρχουν. 

19. Αριθμός απόφασης CBSA. 
20. Άλλες αναφορές, εάν υπάρχουν (π.χ. αριθμός εμπορικού τιμολογίου, 

αριθμός παραγγελίας). 

21. Το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή.  

 

4.3.10 Εμπορικό τιμολόγιο 

Ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, απαιτείται για εκτελωνισμό εάν η τιμή 

FOB (free on board) των εμπορευμάτων είναι κάτω από 2.500 CAD$. Για αποστολές άνω των 2.500 

CAD$, απαιτείται καναδικό τελωνειακό τιμολόγιο (ανατρέξτε στο 3.9). Δεν απαιτείται συγκεκριμένη 

μορφή. Το τιμολόγιο συντάσσεται στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα ή 

ηλεκτρονικά (ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους πελάτες EDI). Ένα εμπορικό τιμολόγιο θα πρέπει κατ΄ 

ελάχιστο να περιέχει τα παρακάτω:  

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή. 2. Τον αριθμό τιμολογίου. 

3. Το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη. 4. Τις πληροφορίες Μεταφοράς. 

5. Τον αριθμό παρτίδας ή το μοναδικό αναγνωριστικό, στην 

περίπτωση των σπόρων προς σπορά. 

6. Τα σήματα και τους αριθμούς, τον αριθμό και τον τύπο 

των δεμάτων. 

7. Τη χώρα προέλευσης. 8. Την ποσότητα αγαθών.  

9. Τους όρους παράδοσης και πληρωμής. 10. Την τοποθεσία και ημερομηνία έκδοσης. 

11. Το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή, εάν δεν είναι ο 

παραλήπτης. 

12. Την ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων. 

13. Τις τιμές μονάδας και τα ποσά.  

4.3.11 Κιβωτολόγιο 

Έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της αποστολής και χρησιμεύει ως βάση για την τελωνειακή 

μεταχείριση των εμπορευμάτων, μπορεί να απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Εάν το Εμπορικό Τιμολόγιο 

περιέχει όλες τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται συνήθως στη συσκευασία, δεν απαιτείται 

ξεχωριστό Κιβωτολόγιο. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το έγγραφο. Το Κιβωτλόγιο πρέπει να 

συντάσσεται από τον εξαγωγέα στα αγγλικά ή στα γαλλικά σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές 
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πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του περιεχομένου των συσκευασιών, της 

περιγραφής των εμπορευμάτων, των σημάτων και των αριθμών. Το έγγραφο υποβάλλεται σε ένα 

αντίγραφο. 

4.3.12  Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

Ένα έγγραφο που πιστοποιεί τη μη προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή προϊόντων, 

απαιτείται μόνο εάν το ζητήσει ειδικά ο εισαγωγέας ή για άλλους λόγους. Το πιστοποιητικό 

υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Τα πιστοποιητικά μη προτιμησιακής καταγωγής εκδίδονται συνήθως 

από το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, αυτή η ευθύνη μπορεί να 

ανατεθεί και σε άλλους φορείς, όπως υπουργεία ή τελωνειακές αρχές και πρέπει να υποβληθεί στο 

πρωτότυπο. 

4.3.13 Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 

Έγγραφο που επιβεβαιώνει την προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή προϊόντων, απαιτείται 

μόνο εάν ζητηθεί προτιμησιακή μεταχείριση βάσει συμφωνίας ή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Τα 

εμπορεύματα μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης εάν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή η 

προτιμησιακή καταγωγή έχει παρασχεθεί με επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις σύμφωνα με τους 

ειδικούς κανόνες καταγωγής του προϊόντος. Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής υποβάλλεται 

από τον εξαγωγέα. 

Οι επίσημες αποδείξεις προέλευσης συνήθως εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Σε 

περίπτωση που οι άτυπες αποδείξεις προέλευσης προβλέπονται από τους σχετικούς κανόνες 

καταγωγής, αυτές συντάσσονται από τον εξαγωγέα. Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής 

μπορεί να αντικαταστήσει πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, με την επιφύλαξη αποδοχής 

από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 

4.3.14  Αεροπορική φορτωτική 

Έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων αεροπορικώς και 

αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του μεταφορέα, 

απαιτείται για τον  εκτελωνισμό. Πρέπει προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του. Δεν 

απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις ισχύουσες συμβάσεις 

όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που οδηγεί στην πράξη στην 

τυποποίηση των χρησιμοποιούμενων εντύπων σε μεγάλη κλίμακα. Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Η 

αεροπορική φορτωτική αποτελείται από ένα σύνολο μορφών, εκ των οποίων τρία είναι πρωτότυπα 

και τα υπόλοιπα είναι αντίγραφα. Το πρώτο πρωτότυπο, συνήθως πράσινο, τηρείται από τον 

μεταφορέα, το δεύτερο (κόκκινο) προορίζεται για τον παραλήπτη και το τρίτο (μπλε) είναι για τους 

σκοπούς του φορτωτή. Το τέταρτο έντυπο (αντίγραφο), συνήθως κίτρινο, είναι απόδειξη 

παραλαβής, τα επιπλέον αντίγραφα, συνήθως λευκά, μπορεί να απαιτούνται στα αεροδρόμια 

αναχώρησης και προορισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μεταφορείς 

εμπορευμάτων ή πράκτορες. Εάν δύο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων 

συνδυάζονται σε μία μεταφορά, ένα έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να 

αντικαταστήσει την αεροπορική φορτωτική. 

4.3.15  Φορτωτική 

Το έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια θαλάσσης, 

αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Επιπλέον, χρησιμεύει ως 

σύμβαση μεταφοράς που υποχρεώνει τον μεταφορέα να παραδώσει τα εμπορεύματα στον 

παραλήπτη. Η φορτωτική είναι τίτλος αγαθών Εάν τα εμπορεύματα αποστέλλονται δια θαλάσσης 

χωρίς τίτλο αγαθών, αντί των εμπορευμάτων χρησιμοποιείται δελτίο θαλάσσης, το οποίο είναι 

απαραίτητο για τον εκτελωνισμό. Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο 
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αντιστοιχεί στις ισχύουσες συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός 

που οδηγεί στην πράξη στην τυποποίηση των χρησιμοποιούμενων εντύπων σε μεγάλη κλίμακα. 

Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Συνήθως εκδίδονται τρεις πλήρεις σειρές του δελτίου φόρτωσης, το 

καθένα από τα οποία περιέχει ένα πρωτότυπο και πολλά αντίγραφα. Η καθαρή φορτωτική (clean bill 

of lading) δηλώνει ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε καλή κατάσταση, ενώ η ακάθαρτη 

(unclean bill of lading)  φορτωτική δηλώνει ότι τα παραληφθέντα εμπορεύματα είναι κατεστραμμένα 

ή κακής ποιότητας. Εάν εκδοθεί μια ακάθαρτη φορτωτική, η τράπεζα χρηματοδότησης μπορεί να 

αρνηθεί να αποδεχθεί τα έγγραφα του αποστολέα. Εάν δύο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς 

εμπορευμάτων συνδυάζονται σε μία μεταφορά, ένα έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων 

μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει τη ναυτιλιακή ή θαλάσσια φορτωτική. 

4.4 Πιστοποιητικά εισαγωγής 

Για την εισαγωγή των περισσοτέρων προϊόντων στον Καναδά δεν απαιτούνται ειδικά, 

υγειονομικά/φυτοϋγειονομικά ή κτηνιατρικά πιστοποιητικά. Εντούτοις, τα προϊόντα που τελούν υπό 

καθεστώς ελέγχου (controlled products) υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς και για την 

εισαγωγή τους απαιτείται άδεια εισαγωγής από τους κατόχους της ποσόστωσης. Τα προϊόντα υπό 

καθεστώς ελέγχου περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελέγχου Εισαγωγών και αποτελούν, κυρίως, 

προϊόντα που παράγει και ο Καναδάς και προσπαθεί να προστατεύσει από τον ξένο ανταγωνισμό 

ελέγχοντας τις εισαγωγές τους. (Σχετικός σύνδεσμος: http://www.international.gc.ca/controls 

controles/prod/index.aspx?lang=eng). 

Τα αγροτικά προϊόντα του εν λόγω καταλόγου είναι: 

 Βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας. 

 Κοτόπουλο και προϊόντα αυτού. 

 Χοιρινό κρέας. 

 Γαλοπούλα και προϊόντα αυτής. 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των τυριών). 

 Ζωοτροφή για σκύλους και γάτες. 

 Αυγά και προϊόντα αυτών. 

 Ιχθυρά και αλιεύματα. 

 Προϊόντα με υψηλά ποσοστά ζάχαρης. 

 Μαργαρίνη. 

 Φυστικοβούτυρο. 

 Κατεργασμένα προϊόντα. 

 Ζαχαρώδη παρασκευάσματα και σοκολατοειδή. 

 Σιτάρι και κριθάρι και τα προϊόντα αυτών. 

4.4.1 Γαλακτοκομικά προϊόντα 

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα στον Καναδά, καθώς η 

χώρα διαθέτει σημαντική (και επιδοτούμενη) εγχώρια παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων την 

οποία και προστατεύει με μέσα εμπορικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων (προϊόντα με βάση το γάλα, τυροκομικά, γιαούρτι, παγωτό κ.λπ.) δεν είναι ελεύθερη αλλά 

υπόκειται σε εισαγωγικούς ελέγχους και διέπεται από τον Κανονισμό Export and Import Permits Act 

(EIPA). . Όσον αφορά τα τυριά, στο πλαίσιο της νέας Ολοκληρωμένης Οικονομικής και Εμπορικής 

Συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά/CETA η ποσόστωση θα υπερδιπλασιαστεί για το 2018 στους 18.500 

τόνους/έτος, γεγονός που θα ευνοήσει την εισαγωγή και άλλων τυριών, ειδικά αυτών που 

απολαμβάνουν, πλέον, της προστασίας του καθεστώτος Γεωγραφικών Ενδείξεων, υπό τη CETA. Τα 

http://www.international.gc.ca/controls%20controles/prod/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/controls%20controles/prod/index.aspx?lang=eng
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ελληνικά τυριά που απολαμβάνουν προστασίας ως ΠΓΕ και των οποίων ο σφετερισμός 

απαγορεύεται είναι: φέτα, κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα Κρήτης, γραβιέρα Νάξου, μανούρι και κασέρι. 

H εκδιδόμενη εισαγωγική άδεια μπορεί να αφορά είτε συγκεκριμένη ποσότητα ανά φορτίο είτε να είναι 

συνολική για όλη τη διάρκεια του έτους, από την οποία αφαιρείται κάθε φορά η χρήση της 

ποσόστωσης. Σε περίπτωση που ένας εισαγωγέας δεν έχει δικαίωμα ποσόστωσης μπορεί να του 

μεταφερθεί από άλλο συνεργαζόμενο εισαγωγέα, κατόπιν σχετικής έγκρισης του αρμόδιου 

Υπουργού. Η κατάθεση των αιτήσεων για την παροχή άδειας ποσόστωσης γίνεται το αργότερο έως 

τη 15η Νοεμβρίου του προηγουμένου έτους του έτους για το οποίο θα χορηγηθεί η ποσόστωση. 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο 

http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-laitiers/notices-avis/885.aspx?lang=eng#9, 

όπου είναι δημοσιευμένος και ο κατάλογος των κατόχων ποσόστωσης για το έτος 2017: 

http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-laitiers/cream-17-

creme.aspx?lang=eng. Σε κάθε περίπτωση για την εξαγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών 

προϊόντων απαιτείται συνεργασία με εισαγωγέα/διανομέα κάτοχο ποσόστωσης ή με εγκεκριμένο 

συνεργάτη του. Στην τελευταία αυτή, περίπτωση το κόστος εισαγωγής αυξάνεται καθώς στην 

αλυσίδα των ενδιαμέσων προστίθεται και ο κάτοχος της ποσόστωσης.   

4.4.2 Μέλι 

Όπως και τα γαλακτοκομικά ένα άλλο προϊόν το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας στον 

Καναδά είναι και το μέλι.  Χάριν προστασίας της υγείας του καταναλωτή, το μέλι τελεί υπό καθεστώς 

εποπτείας και διενεργείται προληπτικός, δειγματολογικός έλεγχος για την ανίχνευση τυχόν χημικών 

καταλοίπων (από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων, φυτοφαρμάκων και περιβαλλοντικών 

μολυσματικών ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μετάλλων) τόσο στο μέλι της εγχώριας 

παραγωγής όσο και στα εισαγόμενα φορτία μελιού, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληροί τις 

προδιαγραφές ασφαλείας για να τεθεί σε κυκλοφορία (στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος 

National Chemical Residue Monitoring Program for Honey της Εποπτικής Υπηρεσίας Τροφίμων 

Καναδά/CFIA). 

Aναλυτική πληροφόρηση βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο: http://www.inspection.gc.ca/industry-

guidance/eng/1374161650885/1374161737236?gp=2&gc=14&ga=67#gdr_results. 

Αποτέλεσμα αυτών των προληπτικών ελέγχων είναι να υπάρχουν, αρκετές φορές, καθυστερήσεις ή 

και ανακλήσεις φορτίων, όμως, έτσι διαφυλάσσεται η εικόνα του ελληνικού μελιού, καθώς 

προλαμβάνεται η κυκλοφορία του ακατάλληλου μελιού στην αγορά, με το ενδεχόμενο της 

πρόκλησης αρνητικής εντύπωσης και φήμης στους καταναλωτές και τα ΜΜΕ.  Eπισημαίνεται ότι τα 

όρια των ανιχνεύσιμων επιτρεπόμενων χημικών καταλοίπων στο μέλι διαφέρουν στον Καναδά από 

αυτά της Ε.Ε. και, συγκεκριμένα, είναι πολύ χαμηλότερα με αποτέλεσμα να ανακαλούνται φορτία 

μελιού λόγω κατάδειξης στη χημική ανάλυση μη αποδεκτών επιπέδων καταλοίπων που στην Ε.Ε. δεν 

θα ανιχνεύονταν. 

Η Καναδική νομοθεσία που διέπει το μέλι βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο:  

http://lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._287/index.html. 

Όσον αφορά την ετικέτα του μελιού αυτή πρέπει να αναγράφει το όνομα και την έδρα της εταιρείας, 

το εμπορικό σήμα, τον τύπο, χρώμα, καθαρό βάρος, χώρα προέλευσης και τα διατροφικά του 

στοιχεία. 

Αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο: http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-

industry/honey-products/eng/1392907854578/1392907941975?chap=17. 

 

 

http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-laitiers/notices-avis/885.aspx?lang=eng#9
http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-laitiers/cream-17-creme.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-laitiers/cream-17-creme.aspx?lang=eng
http://www.inspection.gc.ca/industry-guidance/eng/1374161650885/1374161737236?gp=2&gc=14&ga=67#gdr_results
http://www.inspection.gc.ca/industry-guidance/eng/1374161650885/1374161737236?gp=2&gc=14&ga=67#gdr_results
http://lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._287/index.html
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/honey-products/eng/1392907854578/1392907941975?chap=17
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/honey-products/eng/1392907854578/1392907941975?chap=17
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4.4.3  Προστατευόμενα ελληνικά αγροτικά προϊόντα διατροφής (Γεωγραφικής    

Προέλευσης).  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα ελληνικά προστατευόμενα προϊόντα βάσει της συμφωνίας 

CETA. 

Ένδειξη(Indication) Απόδοση ονομασίας με 

λατινικούς χαρακτήρες 
Κατηγορία Προέλευση 

Ελιά Καλαμάτας Elia Kalamatas table and processed 

olives 
Greece 

Μαστίχα Χίου Masticha Chios natural gums and 

resins – chewing gum 
Greece 

Φέτα Feta cheeses Greece 

Ελαιόλαδο Καλαμάτας Kalamata olive oil oils and animal fats Greece 

Ελαιόλαδο Κολυμβάρι 

Χανίων Κρήτης 

Kolymvari Chanion 

Kritis Olive Oil 
oils and animal fats Greece 

Ελαιόλαδο Σητείας Λασιθίου 

Κρήτης 
Sitia Lasithiou Kritis Olive oil oils and animal fats Greece 

Ελαιόλαδο Λακωνία Olive Oil Lakonia oils and animal fats Greece 

Κρόκος Κοζάνης Krokos Kozanis spices Greece 

Κεφαλογραβιέρα Kefalograviera cheeses Greece 

Γραβιέρα Κρήτης Graviera Kritis cheeses Greece 

Γραβιέρα Νάξου Graviera Naxou cheeses Greece 

Μανούρι Manouri cheeses Greece 

Κασέρι Kasseri cheeses Greece 

Φασόλια Γίγαντες 

Ελέφαντες Καστοριάς 
Fassolia Gigantes Elefantes 

Kastorias 

fresh and processed 

vegetable products 
Greece 

Φασόλια Γίγαντες 

Ελέφαντες Πρεσπών 

Φλώρινας 

Fassolia Gigantes Elefantes 

Prespon 

Florinas 

fresh and processedvegetable 

products 
Greece 

Κονσερβολιά Αμφίσσης Konservolia Amfissis table and processed olives Greece 

4.5  Τρόποι πληρωμής στις συναλλαγές και νόμισμα 

Οι βασικοί τρόποι πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές στον Καναδά είναι 4, οι εξής: 

 Πληρωμή με την παραλαβή 

O πωλητής-εξαγωγέας αποστέλλει τα εμπορεύματα μαζί με τα πρωτότυπα φορτωτικά έγγραφα 

(φορτωτική, τιμολόγιο, packing list, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έγγραφα ναύλωσης κ.λπ.) και ο 

αγοραστής-εισαγωγέας καταθέτει το τίμημα στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή-εξαγωγέα 

εντός του συμφωνηθέντος χρόνου (μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο) από την παραλαβή των 

εμπορευμάτων. Αυτός ο τρόπος πληρωμής ενέχει τον μικρότερο κίνδυνο για τον αγοραστή-

εισαγωγέα και το μεγαλύτερο για τον πωλητή-εξαγωγέα. 

 Έναντι Εγγράφων,  D/P document against payment 

Όταν τα εμπορεύματα φορτωθούν για αποστολή ο πωλητής-εξαγωγέας μεταβιβάζει τα φορτωτικά  

έγγραφα στην τράπεζά του. Η τελευταία στέλνει μια σειρά φωτοτυπίες των φορτωτικών εγγράφων 

μαζί με τις σχετικές  οδηγίες παραλαβής του εμπορεύματος στην τράπεζα του αγοραστή-εισαγωγέα 

και αυτός ειδοποιείται σχετικά για τις περαιτέρω ενέργειες. Όταν ο αγοραστής-εισαγωγέας λάβει τις 

οδηγίες παραλαβής των εμπορευμάτων με τις αντίστοιχες φωτοτυπίες των φορτωτικών εγγράφων 

και συμφωνήσει, προβαίνει στην πληρωμή τους. Μόνο μετά από κατάθεση του τιμήματος που 

αντιστοιχεί στην αξία των εμπορευμάτων, η τράπεζα του αγοραστή-εισαγωγέα θα του δώσει τα 
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πρωτότυπα φορτωτικά έγγραφα, και έτσι γίνεται κύριος του εμπορευμάτων και προβαίνει στον 

εκτελωνισμό τους. 

 Επιβεβαιωμένη ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση (LC), με τη διαμεσολάβηση των τραπεζών 

αγοραστή και πωλητή. 

Ο πωλητής-εξαγωγέας παραδίδει τα εμπορεύματα μόνο όταν ειδοποιηθεί γραπτώς από την τράπεζα 

του αγοραστή-εισαγωγέα ότι «ανοίχθηκε πίστωση» και παίρνει τη φορτωτική, την οποία και 

προσκομίζει στην τράπεζά του μαζί με το τιμολόγιο και τα υπόλοιπα φορτωτικά έγγραφα, για να 

εισπράξει το ποσό που δικαιούται. Στη συνέχεια τα έγγραφα στέλνονται στην τράπεζα του αγοραστή-

εισαγωγέα και αυτή τα παραδίδει στον πελάτη της αφού πρώτα πληρώσει το χρέος του. Ο τρόπος 

αυτός πληρωμής ενδείκνυται όταν η μεταφορά του εμπορεύματος γίνεται δια θαλάσσης και η 

ποσότητα του φορτίου είναι μεγάλη. Τα πλεονεκτήματα της ανέκκλητης ενέγγυας πίστωσης έγκεινται 

στο ότι ο πωλητής με το άνοιγμα της πίστωσης είναι σίγουρος ότι θα πληρωθεί επειδή η τράπεζα 

εγγυάται την πληρωμή και ο αγοραστής είναι σίγουρος ότι θα του αποσταλούν τα εμπορεύματα 

επειδή δεν μπορεί ο πωλητής να εισπράξει τα χρήματα αν δεν στείλει πρώτα τα εμπορεύματα. (Ο 

εκδότης της φορτωτικής ακολουθεί κατά γράμμα και αριθμό της οδηγίες που υπάρχουν στην 

ενέγγυα πίστωση). Από πλευράς της, δε, η τράπεζα του αγοραστή –πελάτη της διασφαλίζεται έναντι 

του κινδύνου να μην πληρωθεί από αυτόν, έχοντας το δικαίωμα να πουλήσει τα εμπορεύματα και να 

εισπράξει τα χρήματά της. 

Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει επιπρόσθετο κόστος που προσαυξάνεται στο τελικό κόστος 

εισαγωγής. 

 Προκαταβολική πληρωμή όλου ή μέρος του τιμήματος 

Αυτός ο τρόπος πληρωμής ενέχει τον μικρότερο κίνδυνο για τον πωλητή και τον μεγαλύτερο για τον 

αγοραστή. Απαιτείται μεγάλο ποσοστό εμπιστοσύνης και αποδεδειγμένης φερεγγυότητας και 

αξιοπιστίας του πωλητή. Επιπλέον, απαιτείται δυνατότητα ρευστότητας εκ μέρους του αγοραστή. Ο 

τρόπος αυτός πληρωμής είναι συνηθέστερος στις μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες, όπου έχει 

εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης. 

Το εθνικό νόμισμα του Καναδά είναι το Καναδικό δολάριο, η μέση μηνιαία ισοτιμία 1$CAN = 0,68 

ευρώ. 

4.6  Σήμανση και ετικέτα 

Οι προδιαγραφές της σήμανσης περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι σύνδεσμο: 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/label/eng/1388160267737/1388160350769. 

Επισημαίνεται ότι οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται και στις δύο επίσημες γλώσσες 

του Καναδά, αγγλικά και γαλλικά, ενώ η αναγραφή της καταληκτικής ημερομηνίας κατανάλωσης 

(best before date) για τα προϊόντα διατροφής διάρκειας ζωής άνω των 90 ημερών είναι 

προαιρετική.  

4.7  Διεθνείς εκθέσεις κλάδου τροφίμων 

Για έναν εξαγωγέα στα πρώτα του βήματα, συνίσταται η συμμετοχή είτε σε μια διεθνή έκθεση είτε σε 

μια επιχειρηματική αποστολή είτε και στις δυο συνδυαστικά. Οι σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του 

κλάδου τροφίμων και ποτών στον Καναδά είναι: 

 Οι εκθέσεις που διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Canadian Health Food Association Trade 

Shows (σε διάφορες πόλεις), https://chfa.ca 

 Η Gourmet Food and Wine Expo, που διοργανώνεται στο Τορόντο κάθε χρόνο στα τέλη 

Νοεμβρίου και είναι ανοιχτή στο κοινό με δυνατότητα λιανικών πωλήσεων, 

http://www.foodandwineexpo.ca 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/label/eng/1388160267737/1388160350769
https://chfa.ca/
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 Η Sial Canada, 2-4 Μάϊου 2018, Μόντρεαλ, https://sialcanada.com Αποτελεί τη μεγαλύτερη και 

σημαντικότερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών του Καναδά, όπου υπάρχει και ελληνική 

συμμετοχή. 

 Vegexpo, Βανκούβερ, 27 Mαϊου 2018, https://www.vegexpo.ca/ 

 Εξειδικευμένη κλαδική έκθεση για τα βιολογικά και υγιεινά τρόφιμα, που αποτελούν την 

ανερχόμενη κατηγορία τροφίμων στις προτιμήσεις των Καναδών καταναλωτών. 

4.8  Καταναλωτικά πρότυπα του Καναδά 

Είναι προφανές ότι σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνει κάποιος υπόψιν του όταν 

αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί εμπορικά σε μια χώρα είναι τα καταναλωτικά πρότυπα που 

επικρατούν εκεί. Στον Καναδά σύμφωνα με πρόσφατες καταναλωτικές έρευνες εντοπίζονται πέντε 

καταναλωτικές τάσεις στο αγοραστικό κοινό.  

α) Πραγματοποίηση αγορών σε καταστήματα της γειτονιάς και ιδιαίτερη προτίμηση σε εγχώρια 

προϊόντα. Οι καταναλωτές ψωνίζουν συνήθως σε καταστήματα που βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση από το σπίτι τους, λόγω ευκολίας, αλλά και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά 

τους χειμερινούς μήνες. Προτιμούν τα εγχώρια προϊόντα, γιατί θεωρούν ότι η στήριξη των καναδικών 

επιχειρήσεων είναι μια επιλογή ηθική, περιβαλλοντική και επιβεβλημένη.  

β) Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία και θέματα περί αυτής: Καθώς παρατηρείται 

γήρανση του καναδικού πληθυσμού, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επιδιώκουν την αγορά 

υγιεινών προϊόντων σε πολλές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, καλλυντικά κτλ. Τουλάχιστον το 50% των 

Καναδών λαμβάνουν υπόψιν τα οφέλη του προϊόντος στην υγεία, ενώ το 1/3 είναι πρόθυμο να 

διαθέσει περισσότερα χρήματα για την απόκτηση ενός τέτοιου προϊόντος.  

γ) Ορθολογική χρήση εισοδήματος: Οι Καναδοί καταναλωτές προσπαθούν να μην υπερβούν τον 

μηνιαίο προϋπολογισμό τους.  

δ) Επιθυμία για εξατομικευμένα αγαθά: Οι καταναλωτές προσπαθούν να αποκτήσουν ακριβώς αυτό 

που θέλουν και η νέα τεχνολογία το καθιστά εφικτό.  

ε) Ο αντίκτυπος του Διαδικτύου: Συνήθως η έρευνα αγοράς και η αναζήτηση προϊόντων 

πραγματοποιείται διαδικτυακά, ακόμη και όταν οι καταναλωτές δεν προβαίνουν σε αγορές. Επίσης, 

οι ηλεκτρονικές αγορές παρουσιάζουν αύξηση, ενώ οι κριτικές στο διαδίκτυο είναι κρίσιμες για τη 

λήψη απόφασης αγοράς ενός προϊόντος. 

4.9  Λίστα εκτελωνιστών Καναδά 

Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να πραγματοποιηθεί σωστά και χωρίς 

προβλήματα μια εξαγωγή στον Καναδά, αλλά και γενικότερα είναι να πραγματοποιηθούν σωστά και 

σύμφωνα με τα πρότυπα της χώρας οι εκτελωνισμοί. Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα Γραφείων 

εκτελωνισμού στον Καναδά. 

 ΟΝΟΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ EMAIL 

Ontario Inc. O/A USAV Customs Brokers usav.ca info@usav.ca 

Ontario Ltd. O/A DH Customs Broker dhcbi.ca info@dhcbi.ca 

Canada Inc. O/A G&C Logistics gclogistics.ca info@gclogistics.ca 

Canada IncorporatedO/A Four Points 

Customs Brokers 
fourpointscb.com info@fourpointscb.com 

Canada Corp. 

o/a SKS Freight & Brokerage 
sksfreight-brokerage.com imports@sksfreight-brokerage.com 

A & A Contract Customs Brokers Ltd. aacb.com service@aacb.com 

https://sialcanada.com/
https://www.vegexpo.ca/
http://usav.ca/
mailto:info@usav.ca
http://www.dhcbi.ca/
mailto:info@dhcbi.ca
http://gclogistics.ca/3.html
mailto:info@gclogistics.ca
http://www.fourpointscb.com/
mailto:info@fourpointscb.com
http://www.sksfreight-brokerage.com/
mailto:imports@sksfreight-brokerage.com
http://www.aacb.com/
mailto:service@aacb.com
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A. Hartrodt Canada Ltd. hartrodtcanada.com operations@hartrodtcanada.com 

A.D. Rutherford & Co. Ltd. adrutherford.com reception@adrutherford.com 

A.E Horne and Son Ltd. aehorne.com imports@aehorne.com 

ABC Customs Brokers Ltd. abccustoms.com info@abccustoms.com 

ACGI Shipping Inc. dba (ACGI Cargo 

Logistics) 
acgishipping.com logistics@acgishipping.com 

Action Customs Services Inc. actionago.com customs@agotrans.com 

Active Customs Brokers Ltd. activegroup.com Richard@activegroup.com 

SECAM International Inc. secam.ca info@secam.ca 

Sparx Logistics Canada Limited sparxlogistics.com Canada@sparxlogistics.com 

The Georgetown Group Limited ecbcanada.com info@ecbcanada.com 

Traders Customs Brokerage Ltd. traderscb.com info@traderscb.com 

Valueway Global Logistics Inc. valueway.ca toronto@valueway.ca 

World-Wide Customs Brokers Ltd. yusen.ca yca.yyz@yusen.ca 

Ενώ στην ιστοσελίδα: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cb-cd/cb-cd-eng.html μπορεί κάποιος 

ανατρέχοντας να βρει το σύνολο των Γραφείων Εκτελωνισμού που δραστηριοποιούνται στην χώρα 

του Καναδά. 

4.10 Εμπορικές συμφωνίες- Διανομείς 

4.10.1 Εμπορικές συμφωνίες 

Ο Καναδάς, όπως όλη η περιοχή της Βορείου Αμερικής, είναι χώρα Κουλτούρας Συμβολαίων, υπό 

την έννοια ότι η επικοινωνία στηρίζεται κυρίως σε γραπτά κείμενα και δεν βασίζεται στον προφορικό 

λόγο. Η συζήτηση, η διαπραγμάτευση και, εν τέλει, η υπογραφή της συμφωνίας επιτυγχάνεται βάσει 

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ενώ η νομική υποστήριξη και η συνδρομή των «ειδικών» (πχ 

νομικών συμβούλων, λογιστών, συμβούλων πωλήσεων και μάρκετινγκ) είναι ιδιαίτερα επιβοηθητική.  

4.10.2 Δίκτυα διανομής 

Στον Καναδά η διανομή των καταναλωτικών προϊόντων πραγματοποιείται μέσω ενός άρτια 

οργανωμένου δικτύου. Υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, όπως τα Loblaw’s, Metro, 

Shoppers Drug Mart, Canadian Tire, Liquor Control Board Ontario (LCBO), Walmart. Ο έντονος 

ανταγωνισμός οδηγεί σε συχνές προωθητικές προσφορές. Επίσης, είναι διαθέσιμα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές. Όλες οι αλυσίδες καταστημάτων 

διαθέτουν πλατφόρμα e-commerce προς διευκόλυνση των πελατών τους. Ωστόσο, η αποστολή 

των παραγγελιών στη διεύθυνση κατοικίας του πελάτη δεν αποτελεί συνήθη πρακτική. Σε περίπτωση 

που υφίσταται δυνατότητα παράδοσης κατ’ οίκον, υπάρχει επιπλέον χρέωση. Εκτός των 

υπεραγορών και σουπερμάρκετ, υπάρχουν σημεία πώλησης σε κάθε γειτονιά, με περιορισμένη 

όμως ποικιλία προϊόντων. Εντούτοις, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, το καταναλωτικό κοινό 

προτιμά, λόγω απόστασης, την πραγματοποίηση αγορών σε τέτοιου είδους καταστήματα. 

Παρακάτω παρατίθεται λίστα διανομέων τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην Καναδική αγορά:  

Επωνυμία Περιοχή Τηλ. Email Web-site 

ALEX FARM 

PRODUCTS 
Toronto 001-416-7895700 info@alexfarmproducts.ca  http://alexfarmproducts.ca 

http://www.hartrodtcanada.com/favicon.ico
mailto:operations@hartrodtcanada.com
http://www.adrutherford.com/
mailto:reception@adrutherford.com
http://www.aehorne.com/
mailto:imports@aehorne.com
http://www.abccustoms.com/
mailto:info@abccustoms.com
http://www.acgishipping.com/
mailto:logistics@acgishipping.com
http://www.actionago.com/
mailto:customs@agotrans.com
http://www.activegroup.com/
mailto:richard@activegroup.com
http://www.secam.ca/
mailto:info@secam.ca
http://www.sparxlogistics.com/
mailto:canada@sparxlogistics.com
http://www.ecbcanada.com/
mailto:info@ecbcanada.com
http://www.traderscb.com/
mailto:info@traderscb.com
http://www.valueway.ca/
mailto:toronto@valueway.ca
http://www.yusen.ca/
mailto:yca.yyz@yusen.ca
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cb-cd/cb-cd-eng.html
mailto:info@alexfarmproducts.ca
http://alexfarmproducts.ca/
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ALL THE BEST 
FINE FOODS 

Toronto 001-416-9283330 info@allthebestfinefoods.com   http://www.allthebestfinefoods.com  

BIC CARROT Toronto 001-416-4662129 info@thebigcarrot.ca  http://www.thebigcarrot.ca 

BRUNO’S FINE 
FOODS 

Toronto 001-416-9231311 vincemila@rogers.com  http://www.brunosfinefoods.com 

CHEESE 
BOUTIQUE  

Toronto 001-416-762-6292 pristine@cheeseboutique.com  http://www.cheeseboutique.com    

DENNINGER’S Toronto 
001-905-5288468 
ext. 229  

headoffice@denningers.com  http://www.denningers.com  

FARM BOY Toronto 001-613-2471007 fbmail@farmboy.ca http://farmboy.ca 

LONGO'S 
MARKET 

Toronto 001-905-2644100 anthony.longo@longos.com http://www.longos.com 

MAX’S 

MARKET 

 

Toronto 001-416-5516297 Business@maxsmarket.ca http://maxsmarket.ca   

MCEWAN 

GOURMET 
GROCERY 

STORE 

 

Toronto 001-416-4446262  info@mcewanfoods.com  http://mcewangroup.ca  

PASQUALE 

BROS. 
DOWTON LTD. 

 

Toronto 001-416-3647397  goodfood@pasqualebros.com  http://www.pasqualebros.com  

PRAGUE Toronto 001-416-5045787 dejan@theprague.ca  http://www.theprague.ca  

PUSATERI`S 
FINE FOODS 

Toronto 001-416-7859100   http://www.pusateris.com  

RABBA FINE 
FOODS LTD. 

Toronto 001-905-8902436 joer@rabba.com http://www.rabba.com 

RUBY EATS Toronto 001-416-9013355 info@pusateris.com  http://www.rubyeats.com    

ST. 

JAMESTOWN 
DELICATESSE

N 

 

Toronto 001-416-9257665 steakandchops@rogers.com 
http://steakandchops.ca/hungry-
we-can-help  

ST. 

LAWRENCE 
MARKET 

 

Toronto 001-416-3927219  http://www.stlawrencemarket.com  

SUMMERHILL 
MARKET 

Toronto 001-416-9212714 joe.ranieri@summerhillmarket.com  http://summerhillmarket.com  

SUNOPTA Toronto 001-905-7384204 richard.graham@sunopta.com  http://www.sunopta.com  

THE EPICURE 
SHOP 

Toronto 001-416-9280291  http://www.theepicureshop.ca  

ADONIS 
QUEBEC- 
OTTAWA 

450-978-2333 courriel.laval@groupeadonis.ca http://groupeadonis.ca 

Supermarché 
P.A.  

QUEBEC- 
OTTAWA 

514-273-8782 

http://www.supermarchepa.com/fr/

nous-joindre/vos-

commentaires.html 

http://www.supermarchepa.com 

Pâtisserie 
Afroditi 

QUEBEC- 
OTTAWA 

514-2745-302 afroditi@videotron.ca http://www.afroditi.ca 

Gourmet 
Laurier 

QUEBEC- 
OTTAWA 

514-2745-601 contact@gourmetlaurier.ca http://www.gourmetlaurier.ca/ 

Les Emballées 
QUEBEC- 
OTTAWA 

514-7259-769 info@lesemballees.com     http://lesemballees.com 

mailto:info@allthebestfinefoods.com
http://www.allthebestfinefoods.com/
mailto:info@thebigcarrot.ca
http://www.thebigcarrot.ca/
mailto:vincemila@rogers.com
http://www.brunosfinefoods.com/
mailto:pristine@cheeseboutique.com
http://www.cheeseboutique.com/
mailto:headoffice@denningers.com
http://www.denningers.com/
mailto:fbmail@farmboy.ca
http://farmboy.ca/
mailto:anthony.longo@longos.com
http://www.longos.com/
mailto:Business@maxsmarket.ca
http://maxsmarket.ca/
mailto:info@mcewanfoods.com
http://mcewangroup.ca/
mailto:goodfood@pasqualebros.com
http://www.pasqualebros.com/
mailto:dejan@theprague.ca
http://www.theprague.ca/
http://www.pusateris.com/
mailto:joer@rabba.com
http://www.rabba.com/
mailto:info@pusateris.com
http://www.rubyeats.com/
mailto:steakandchops@rogers.com
http://steakandchops.ca/hungry-we-can-help
http://steakandchops.ca/hungry-we-can-help
http://www.stlawrencemarket.com/
mailto:joe.ranieri@summerhillmarket.com
http://summerhillmarket.com/
mailto:richard.graham@sunopta.com
http://www.sunopta.com/
http://www.theepicureshop.ca/
mailto:courriel.laval@groupeadonis.ca
http://groupeadonis.ca/
http://www.supermarchepa.com/
mailto:afroditi@videotron.ca
http://www.afroditi.ca/
mailto:contact@gourmetlaurier.ca
http://lesemballees.com/
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Les 5 Saisons 
QUEBEC- 
OTTAWA 

514-931-0249 Les5SaisonsWestmount@metro.ca http://www.les5saisons.ca  

Mayrand 
QUEBEC- 
OTTAWA 

514-255-9330 
http://www.mayrand.ca/en/contact
-us.html  

http://www.mayrand.ca/nos-
produits/15-epicerie-fine.html 

Poissonnerie 
La Mer 

QUEBEC- 
OTTAWA 

514-522-3003 
poste 231 

info@lamer.ca http://www.lamer.ca 

La Vieille 
Europe 

QUEBEC- 
OTTAWA 

514 842-5773 
https://www.facebook.com/LaVieille
Europe 

https://foursquare.com/v/la-vieille-

europe/4ad4c06ff964a52033fb20e3
/photos 

 

Epicure 
Market 

QUEBEC- 
OTTAWA 

514- 904-0595 http://epicuremarket.ca/en/contact http://epicuremarket.ca/ 

Nicastro's 

Italian Food 
Emporium 

 

QUEBEC- 
OTTAWA 

613-2253-470 info@nicastros.com http://nicastros.com/  

Mid-East Food 
Centre 

QUEBEC- 
OTTAWA 

613- 2442-525 info@mideastfoods.com www.mideastfoods.com 

Herb & Spice 
Shop 

QUEBEC- 
OTTAWA 

613 232-4087  
https://www.facebook.com/Herban
dSpiceShop/ 

https://www.facebook.com/Herban
dSpiceShop/ 

Whole 

Foods Market 
Ottawa -  

 

QUEBEC- 
OTTAWA 

613-5657-150 pngropurchasing@wholefoods.com http://www.wholefoodsmarket.com/ 

Olive & Olives  
QUEBEC- 
OTTAWA 

514- 3814-020 info@oliveolives.com http://oliveolives.com/fr/magasins  

The Gourmet 
Warehouse 

QUEBEC- 
OTTAWA 

604-2533-02 service@gourmetwarehouse.ca http://www.gourmetwarehouse.ca 

Jacobsons 

Gourmet 
Concepts  

 

QUEBEC- 
OTTAWA 

613-7466-002 http://jacobsons.ca/pages/contact http://www.jacobsons.ca/ 

La Bottega 
QUEBEC- 
OTTAWA 

613-7897-575 info@labottega.ca http://www.labottega.ca/ 

Mourelatos 
QUEBEC- 
OTTAWA 

514-9560-100  http://mourelatos.com 

OTTAWA 

BAGELSHOP 
AND DELI 

INC. 

 

QUEBEC- 
OTTAWA 

613-7228-753 
http://www.ottawabagelshop.com/c
ontact-us/ 

http://www.ottawabagelshop.com/ 

L'Epicerie 
QUEBEC- 
OTTAWA 

604-6537-317 info@lepiceriegourmande.com 
http://lepiceriegourmande.com/gou
rmet/  

4.10.2.1  Συνεργασία με αντιπροσώπους/διανομείς. 

Το έργο των εμπορικών αντιπροσώπων είναι να μεσολαβούν μεταξύ της εταιρείας και του αγοραστή 

στην αγορά του Καναδά. Παραδοσιακά, ο πράκτορας είναι υπεύθυνος για την προώθηση και 

πώληση των προϊόντων της εταιρείας που εκπροσωπεί στον Καναδά σε μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν ή περισσότερους ξένους 

προμηθευτές με ή χωρίς συμφωνία αποκλειστικής διανομής. Το πλεονέκτημα του αντιπροσώπου 

έγκειται στην πολύ καλή γνώση της αγοράς και στο δίκτυο επαφών που διαθέτει. Ο εισαγωγέας-

διανομέας παραδοσιακά δραστηριοποιείται σε επαρχιακό επίπεδο και σπάνια σε ομοσπονδιακό. Ο 

διανομέας αγοράζει το αλλοδαπό εμπόρευμα σύμφωνα με τον καναδικό νόμο, προτού το 

αποθηκεύσει και το προωθήσει. Μπορεί να συνάψει συνεταιριστική σχέση με τον εξαγωγέα, βάσει της 

οποίας μοιράζεται τον κίνδυνο εισαγωγής του προϊόντος και πώλησής του. Λόγω της ισχυρής 

παρουσίας του στην αγορά, ο διανομέας έχει σαφή πλεονεκτήματα έναντι του απλού εμπορικού 

αντιπροσώπου. Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους του Καναδά και των επαρχιακών ιδιαιτεροτήτων 

του, είναι σημαντικό να αποφευχθεί η ανάθεση της αποκλειστικότητας διάθεσης των προϊόντων μιας 

εταιρείας σε έναν μόνο διανομέα σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι προτιμότερο ο εξαγωγέας να 

συνάπτει συμφωνίες με διαφορετικούς επαρχιακούς παράγοντες που ειδικεύονται σε κάθε αγορά. 

mailto:Les5SaisonsWestmount@metro.ca
http://www.les5saisons.ca/
http://www.mayrand.ca/en/contact-us.html
http://www.mayrand.ca/en/contact-us.html
mailto:info@lamer.ca
http://www.lamer.ca/
http://epicuremarket.ca/en/contact
mailto:info@nicastros.com
http://nicastros.com/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiA6NaXr9nIAhUBmh4KHetrBCM&url=http%3A%2F%2Fwww.mideastfoods.com%2F&usg=AFQjCNG39PsL_4CHx9fst-M682pbefduiA
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiA6NaXr9nIAhUBmh4KHetrBCM&url=http%3A%2F%2Fwww.mideastfoods.com%2F&usg=AFQjCNG39PsL_4CHx9fst-M682pbefduiA
mailto:info@mideastfoods.com
http://www.mideastfoods.com/
mailto:pngropurchasing@wholefoods.com
tel:514-381-4020
mailto:info@oliveolives.com
http://oliveolives.com/fr/magasins
mailto:service@gourmetwarehouse.ca
http://www.gourmetwarehouse.ca/
mailto:info@labottega.ca
http://mourelatos.com/
mailto:info@lepiceriegourmande.com
http://lepiceriegourmande.com/gourmet/
http://lepiceriegourmande.com/gourmet/
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Συνιστάται, επίσης, η καταχώρηση του εμπορικού σήματος στις αρμόδιες καναδικές αρχές από τον 

ίδιο τον εξαγωγέα και όχι από τον διανομέα, ο οποίος, αν προβεί σε καταχώρηση του εμπορικού 

σήματος, θα του παραχωρηθούν τα σχετικά δικαιώματα. 

4.11  Προώθηση-Διαφήμιση 

Η προώθηση των προϊόντων στην καναδική αγορά γίνεται με διάφορους τρόπους, την πρώτη θέση 

εκ των οποίων κατέχει το άμεσο μάρκετινγκ. 

4.11.1  Τηλεόραση 

Σημαντικό διαφημιστικό μέσο είναι η τηλεόραση, δεδομένου ότι ο μέσος Καναδός περνά περίπου 4,20 

ώρες την ημέρα μπροστά στον τηλεοπτικό του δέκτη. Αν και το κόστος παραγωγής μιας διαφήμισης 

μπορεί να φαίνεται απαγορευτικό για μια μικρομεσαία επιχείρηση, θα πρέπει να σταθμίσει τη σχέση 

μεταξύ οικονομικού οφέλους και αποτελέσματος στο καταναλωτικό κοινό. Παρά την ευρεία χρήση 

του διαδικτύου, η τηλεόραση παραμένει ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας με απήχηση στο 

καταναλωτικό κοινό. Η προώθηση ενός προϊόντος μέσω της τηλεόρασης γίνεται ποικιλοτρόπως, 

ήτοι με τοποθέτηση προϊόντος, με προβολή/χρήση του διαφημιζόμενου προϊόντος από μια 

διασημότητα, με προβολή του διαφημιστικού σποτ κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής κτλ. 

4.11.2  Ραδιόφωνο 

Το ραδιόφωνο είναι επίσης ισχυρό μέσο διαφήμισης. Υπάρχουν περισσότεροι από 1.100 

ραδιοφωνικοί σταθμοί, εκ των οποίων οι 900 περίπου είναι αγγλόφωνοι. Κατά μέσο όρο ένας 

ενήλικας μεταξύ 18 και 34 ετών ακούει 13 ώρες περίπου την εβδομάδα ραδιόφωνο. Αν και θεωρείται 

από πολλούς ως ένα προς εξαφάνιση μέσο επικοινωνίας, έχει μέλλον ειδικά σε χώρες με εκτεταμένο 

οδικό δίκτυο, όπως ο Καναδάς. Το κόστος των διαφημίσεων εξαρτάται από τη διάρκεια της 

διαφήμισης, το κοινό-στόχο, στον οποίο απευθύνεται και από την ακροαματικότητα του 

ραδιοφωνικού σταθμού και της συγκεκριμένης εκπομπής. 

4.11.3  Κλαδικές εκθέσεις 

Ως εξαιρετικό μέσο προώθησης των προϊόντων χαρακτηρίζεται η συμμετοχή σε Κλαδικές Εκθέσεις 

που διοργανώνονται στον Καναδά. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται γνωστό στο καταναλωτικό κοινό το 

προϊόν και παράλληλα αναπτύσσονται προσωπικές διαδραστικές σχέσεις συνεργασίας με 

επαγγελματίες του κλάδου. 

4.11.4  Προβολή διαφήμισης σε υπαίθριους χώρους 

Η προβολή της διαφήμισης σε υπαίθριους χώρους, συνήθως με χρήση ηλεκτρονικής οθόνης ή 

γιγαντοαφίσας, αποτελεί επίσης αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης στον Καναδά, όπου υπάρχουν 

πολυάριθμοι διαφημιστικοί χώροι στο εκτεταμένο οδικό του δίκτυο. Μειονέκτημα του τρόπου αυτού 

είναι ότι δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. 

4.11.5  Αλληλογραφία-ηλεκτρονική αλληλογραφία 

Η διαφήμιση μέσω αλληλογραφίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι συνηθισμένος τρόπος 

διαφήμισης στον Καναδά. Λόγω αξιόπιστου εθνικού συστήματος απογραφής και στατιστικών, οι 

βάσεις δεδομένων αφθονούν, ενώ η πρόσβαση σε αυτές είναι σχετικά φθηνή. Το μάρκετινγκ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατακτά ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι της διαφημιστικής αγοράς, 

ταυτόχρονα με την άνθιση της χρήσης του διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε Καναδός 

εγγράφεται σε 13 λίστες, κατά μέσο όρο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνεπώς, ενδείκνυται η χρήση 

αυτού του τρόπου προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών. Βάσει του καναδικού δικαίου περί 

ανεπιθύμητων μηνυμάτων, απαιτείται από τις εταιρείες και όλους τους διαφημιζόμενους να 
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αποσπάσουν τη ρητή ή σιωπηρή συναίνεση των παραληπτών πριν την αποστολή οποιουδήποτε 

ηλεκτρονικού μηνύματος. 

4.11.6  Public-Sac 

Άλλος τρόπος διαφήμισης, κυρίως στην Επαρχία του Κεμπέκ, είναι η λεγόμενη «διαφημιστική 

σακούλα» (public-sac). Πρόκειται για συλλογή φυλλαδίων, διαφημιστικών προσφορών και 

εκπτωτικών κουπονιών, τοποθετημένων σε μία σακούλα, η οποία διανέμεται κάθε εβδομάδα στα 

σπίτια. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.publisac.ca 

4.11.7  Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

Δεδομένου ότι κάθε νοικοκυριό δαπανά 49 ώρες περίπου το μήνα σερφάροντας στο διαδίκτυο είτε 

μέσω υπολογιστή είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ παρουσιάζει ιδιαίτερη 

αύξηση στον Καναδά. Σημειώνεται ότι οι Καναδοί κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό καθημερινής 

ενασχόλησης (περίπου δύο ώρες) με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, ήτοι 82%. Τα πιο 

δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον Καναδά είναι τα ακόλουθα: Facebook, Twitter, LinkedIn 

και Pinterest. Η χρήση ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι αποδοτικός τρόπος προώθησης, 

λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι α) οι Καναδοί αρέσκονται στην εύρεση πληροφοριών μέσω διαδικτύου 

προτού προβούν σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, β) το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου είναι 

υψηλό στην χώρα και γ) η δαπάνη διαφήμισης είναι σχετικά μικρή σε σχέση με άλλες μορφές 

μάρκετινγκ. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ μπορεί να λάβει τη μορφή ενός ελκυστικού ιστοτόπου της 

επιχείρησης, που λειτουργεί ως βιτρίνα, στον οποίο παρουσιάζονται τα προϊόντα/υπηρεσίες, ενός 

ιστολογίου με σχόλια πελατών (blog) ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email 

marketing) προς διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες. 

4.11.8  Εφημερίδες-Τύπος 

Ο ημερήσιος τύπος του Καναδά διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αναγνωστών στον κόσμο, 

με έναν στους πέντε Καναδούς να διαβάζει καθημερινά εφημερίδα. Κάθε εβδομάδα διανέμονται 31,5 

εκ. αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Καθημερινά, διανέμονται περί τα 5,2 εκ. αντίτυπα. Στον 

Καναδά υπάρχουν 98 ημερήσιες εφημερίδες, εκ των οποίων 14 διανέμονται δωρεάν. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται είναι κατά 85% η αγγλική, 13% η γαλλική και 2% η κινεζική. Υψηλό ποσοστό του 

καναδικού καταναλωτικού κοινού, ήτοι 46%, εμπιστεύεται τις διαφημίσεις στις εφημερίδες. Ως εκ 

τούτου, προσφέρεται ο τρόπος αυτός διαφήμισης των προϊόντων/υπηρεσιών. Εξάλλου, το κόστος 

διαφήμισης στον τύπο - και δη στον τοπικό - είναι φθηνότερο, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα 

ενημέρωσης. 

4.11.9 Food Bloggers 

Ta blogs που αναφέρονται στην διατροφή είναι πολύ διαδεδομένα στον Καναδά, και έχει αποδειχθεί 

ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις διατροφικές συνήθειες των Καναδών. Ενδεικτικά παραθέτουμε 

τα πιο δημοφιλή blogs της χώρας: 

 http://eatliveandplay.com/  https://www.joyoushealth.com/ 

 http://livethesmartway.com/  https://effyeahfood.com/ 

 http://www.sondibruner.com/  https://www.meghantelpner.com/ 

 http://www.80twenty.ca/  http://www.michellevodrazka.com/ 

4.12 Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας για τον Καναδά 

4.12.1  Υπουργεία 

 Υπουργείο Γεωργίας και Αγροδιατροφικών Προϊόντων - http://www.agr.gc.ca/eng 

https://www.publisac.ca/
http://eatliveandplay.com/
https://www.joyoushealth.com/
http://livethesmartway.com/
https://effyeahfood.com/
http://www.sondibruner.com/
https://www.meghantelpner.com/
http://www.80twenty.ca/
http://www.michellevodrazka.com/
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 Υπουργείο Αλιείας, Ωκεανών και Καναδικής Ακτοφυλακής - http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-

eng.htm -  

 Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης - 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home 

 Υπουργείο Οικονομικών - https://www.fin.gc.ca 

 Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.international.gc.ca 

 Υπουργείο Μεταφορών - http://www.tc.gc.ca/eng/menu.htm 

 Υπουργείο Φυσικών Πόρων - https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada.html 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - https://www.ec.gc.ca/?lang=En 

 Υπουργείο Υποδομών - http://www.infrastructure.gc.ca/index-eng.html 

 Minister of Public Services and Procurement - https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-

eng.html 

4.12.2   Επιμελητήρια  

 Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο EUCCAN - www.euccan.com 

 Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Τορόντο) - www.hcbt.com 

 Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Μητροπολιτικής Περιοχής του Μόντρεαλ - 

http://hbotmontreal.com 

4.12.3 Φορείς 

 Κεντρική Τράπεζα του Καναδά - http://www.bankofcanada.ca 

 Καναδικός Οργανισμός Επιθεώρησης Τροφίμων - Canadian Food Inspection Agency (CFIA) -

http://www.inspection.gc.ca 

 Φορολογική Υπηρεσία Καναδά - Canada Revenue Agency – CRA -www.cra.gc.ca 

 Canada Business Network - https://canadabusiness.ca 

 CFIB - Canadian Federation of Independent Business - http://www.cfib-

fcei.ca/english/index.html 

4.12.4  Σημαντικότερες Ελληνικές Κοινότητες του Καναδά 

 1. Vancouver/ Tel: 604 266 71 48/ Email: contact@helleniccommunity.org/ Website: 

http://helleniccommunity.org 

 2. Winnipeg/ Tel: 204 889 8723/ Email: greekcom@mymts.net/ Website: 

http://www.stdemetrioschurch.com 

 3. Ottawa/ Tel: 613 225 8016/ Email: office@helleniccomunity.com/Website: 

http://www.helleniccommunity.com 

 4. Greater Montreal/ Tel: 514-738-2421/ Email: ganagnostou@hcgm.org (public relations & 

marketing)/ dgotsina@hcgm.org (reception)/ Website: http://www.hcgm.org/  

 5. Toronto/ Tel: 416 425 2485/ Email: info@greekcommunity.org/ Website: 

https://www.greekcommunity.org 

 6. Kingston/ Tel: 613 532 4930/ Email: GreekCommunityofKingston@gmail.com/ Website: 

https://www.greekcommunityofkingston.com 

 

  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm
http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm
http://www.euccan.com/
http://hbotmontreal.com/
mailto:contact@helleniccommunity.org/
mailto:greekcom@mymts.net/
http://www.hcgm.org/
mailto:info@greekcommunity.org/
mailto:GreekCommunityofKingston@gmail.com/
https://www.greekcommunityofkingston.com/
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5 Σερβία 

5.1 Εισαγωγικές Επισημάνσεις 

5.1.1 Διεθνείς Συμφωνίες 

Η Σερβία είναι μέλος των ακόλουθων Συνθηκών και έχει υπογράψει τις παρακάτω συμφωνίες: 

 

 Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006), Συμφωνία Ελέυθερου Εμπορίου 

Κεντρικής Ευρώπης 

 Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets (TIR 

Convention), Σύμβαση για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων υπό την Κάλυψη των Δελτίων 

TIR  ), η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος 

 Customs Convention on the Temporary Admission of Goods (A.T.A. Convention), Τελωνειακή 

σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων 

 International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System 

(HS Convention) Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων 

 World Customs Organization (WCO) Παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων 

 World Trade Organization (WTO) Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίο 

 

5.1.2 Συμφωνία για Προνομιακή Μεταχείριση 

Στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP), με στόχο την ενδεχόμενη 

προσχώρηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ισχύει μια Συμφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAA) μεταξύ της Σερβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). H Σερβία 

συμμετέχει επίσης στη ζώνη σώρευσης της SAP, δηλαδή μια ζώνη σώρευσης που δημιουργήθηκε 

μεταξύ της ΕΕ, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Επιπλέον, η Σερβία είναι 

συμβαλλόμενο μέρος της περιφερειακής σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς 

προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής. Η Σερβία έχει συνάψει διμερή συμφωνία ελευθέρων 

συναλλαγών (FTA) με την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA), που περιλαμβάνει την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Επιπλέον, η Σερβία είναι μέλος της 

Κεντροευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (CEFTA) 2006. Τα μέρη αυτής της τοπικής 

εμπορικής συμφωνίας εκτός από τη Σερβία είναι: η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, η 

Μολδαβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο. Οι διμερείς FTA με τη συμμετοχή της Σερβίας 

ισχύουν επίσης για την Τουρκία και τη Ρωσία. Επιπλέον, έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες με τη 

Λευκορωσία και το Καζακστάν. Τα εμπορεύματα που είναι προϊόντα καταγωγής μπορούν να τύχουν 

προτιμησιακής μεταχείρισης στη Σερβία. 

5.1.3 Διαδικασία κοινής διαμετακόμισης στο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ, της EFTA και 

της Σερβίας 

Η προσχώρηση της Σερβίας στη Σύμβαση Κοινής Διαμετακόμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA) του 1987 

επιτρέπει τη διεξαγωγή διαδικασιών διαμετακόμισης τόσο από την Ένωση όσο και από χώρες εκτός 

της Ένωσης προς ή από τη Σερβία. Ανάλογα με την κατάσταση των εμπορευμάτων, οι διαδικασίες 

πρέπει να δηλώνονται σε αντίστοιχο έγγραφο. Ως εκ τούτου, ο απαιτούμενος χρόνος για τον 

εκτελωνισμό στα σύνορα είναι σημαντικά μειωμένος. Εάν τα σχετικά εμπορεύματα διαμετακομίζονται, 
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καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές προκαταβολή που αντιστοιχεί στο ποσό των εισαγωγικών 

δασμών. Για τη σιδηροδρομική, αεροπορική ή θαλάσσια μεταφορά μπορεί να εφαρμοστεί 

απλουστευμένο καθεστώς διαμετακόμισης, εφόσον δεν προβλέπονται τέτοιες καταθέσεις 

ασφάλειας. Η Σερβία εφάρμοσε το νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (NCTS) την 1η 

Φεβρουαρίου 2016. Το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης εφαρμόζεται επίσης στα εμπορεύματα από 

ή προς την FYROM και προς ή από την Τουρκία. 

5.1.4 Είδη διατροφής 

Τα περισσότερα προϊόντα διατροφής υπόκεινται σε έλεγχο, όσον αφορά την προέλευση και τη 

σύνθεσή τους, ο οποίος διενεργείται στα τελωνεία εισόδου. Οι αρχές της Σερβίας διαχωρίζουν τα 

τρόφιμα σε: τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τρόφιμα φυτικής προέλευσης, τρόφιμα μικτής προέλευσης 

και άλλα τρόφιμα που δεν προέρχονται από κάπου συγκεκριμένα. Ως εκτούτου ο τύπος της 

επιθεώρησης που διενεργείται στα τρόφιμα ποικίλλει αναλόγως: 

 Κτηνιατρική επιθεώρηση για τρόφιμα ζωικής προέλευσης 

 Φυτοϋγειονομική Επιθεώρηση για τρόφιμα φυτικής προέλευσης και για ζωοτροφές φυτικής και 

μικτής προέλευσης 

 Κτηνιατρική επιθεώρηση και Φυτοϋγειονομική επιθεώρηση για προϊόντα μεικτής προέλευσης 

και ζωοτροφές φυτικής και μικτής προέλευσης 

 Υγειονομική επιθεώρηση για τρόφιμα που δεν είναι φυτικής ούτε ζωικής προέλευσης (π.χ. 

ορυκτά προϊόντα και αλάτι). 

Ανάλογα με τον τύπο επιθεώρησης που απαιτείται, τα τρόφιμα μπορούν να εισάγονται μόνο μέσω 

καθορισμένων σημείων εισόδου. Τα τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης επιτρέπεται να 

εισέρχονται στη Σερβία μόνο μέσω των καθορισμένων σημείων διέλευσης των συνόρων που 

απαριθμούνται στην παράγραφο για την Κτηνιατρική επιθεώρηση ζωικών προϊόντων και την 

Φυτοϋγειονομική επιθεώρηση, ανάλογα με την περίπτωση. Τα τρόφιμα μεικτής προέλευσης, δηλ. 

τόσο ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης, τα οποία υπόκεινται σε Κτηνιατρικό καθώς και 

Φυτοϋγειονομικό έλεγχο, μπορούν να αποσταλούν μέσω οποιουδήποτε σημείου εισόδου στα 

σύνορα. Οι Υγειονομικοί έλεγχοι για τρόφιμα που δεν είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης (π.χ. νερό, 

αλάτι, διαιτητικά προϊόντα, παιδικές τροφές), δηλαδή προϊόντα που απαιτούν Υγειονομικό 

Πιστοποιητικό διεξάγονται σε όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης στη Σερβία. Τα τρόφιμα κυρίως 

φυτικής προέλευσης και εν μέρει ανάμεικτης προέλευσης (π.χ. μπισκότα, σοκολάτα, χυμοί) 

επιτρέπεται επίσης να εισάγονται μέσω όλων των σημείων διέλευσης των συνόρων. Τα μεταποιημένα 

προϊόντα καπνού, τα αλκοολούχα ποτά, ο καφές καθώς και η ακατέργαστη και ραφιναρισμένη 

κρυσταλλική ζάχαρη μπορούν να εκτελωνιστούν μόνο σε καθορισμένα τελωνεία. 

5.1.5 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα και γενική δυνατότητα 

εισαγωγής των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτά. 

Τα μέτρα Υγειονομικής και Φυτοϋγειονομικής Προστασίας (SPS) μπορούν να εφαρμόζονται στο 

έδαφος μιας χώρας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού, της πανίδας και της 

χλωρίδας, από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα 

 παράσιτα φυτών (π.χ. έντομα, βακτηρίδια, ιοί) 

 τοξίνες ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες, σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές 

 πρόσθετα 

 ρύπους (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα παρασιτοκτόνων ή κτηνιατρικών φαρμάκων, ξένες 

ύλες). 
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Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να συμπεριληφθούν στους 

σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, απαιτήσεις και διαδικασίες μιας χώρας ή μιας 

οικονομικής κοινότητας. Η συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία αναφέρεται επίσης ως συμφωνία SPS, 

καθορίζει τους κανόνες που υποχρεούνται να ακολουθούν τα κράτη μέλη του ΠΟΕ, όταν 

εφαρμόζουν μέτρα SPS που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των 

ζώων και την υγεία των φυτών. Η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα SPS που ενδέχεται 

να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, το διεθνές εμπόριο. Κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να λάβει 

τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων προστασίας. Σύμφωνα με τους 

κανόνες του ΠΟΕ, οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα, αλλά οι 

κανονισμοί τους πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και διεθνή πρότυπα, δηλαδή τα 

επιβαλλόμενα μέτρα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και κατανοητά. Τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να 

κοινοποιούν εκ των προτέρων το περιεχόμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού υγιεινής ή 

φυτοϋγειονομικής προστασίας. Οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των 

μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές 

Γραφείο Επιζωοτιών για την υγεία των ζώων), τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών 

(IPPC), την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων (κοινή επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας 

(FAO) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ασφάλεια των τροφίμων). Επιπλέον, η 

συμφωνία ‘’SPS’’ παρέχει τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και για τα προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των 

ζώων και των φυτών. 

Τα μέτρα SPS πρέπει να είναι ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο και πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου στα 

εθνικά και στα εισαγόμενα αγαθά. Τα μέτρα αυτά μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως η 

απαίτηση να προέλθουν τα προϊόντα από περιοχές απαλλαγμένες από ασθένειες, ειδικούς 

χειρισμούς ή επεξεργασία προϊόντων, η απαίτηση επιθεώρησης προϊόντων, κανονισμούς 

καραντίνας, ο καθορισμός επιτρεπόμενων μέγιστων επιπέδων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ή 

έγκριση για χρήση μόνο ορισμένων πρόσθετων στα τρόφιμα. 

Για τα εμπορεύματα που ενδεχομένως φέρουν κινδύνους SPS, εφαρμόζονται γενικά μέτρα εκτίμησης 

κινδύνου για να εξακριβωθεί εάν το αγαθό είναι εισαγόμενο ή όχι. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ζωικά ή 

φυτικά είδη ή τα προϊόντα που δεν έχουν προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ δύο χωρών. Κατά την καθιέρωση των υγειονομικών προτύπων που πρέπει να πληρούνται για 

ένα συγκεκριμένο αγαθό, καθορίζονται συνήθως οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το συγκεκριμένο 

αντικείμενο θα είναι δυνατόν να εισαχθεί, π.χ. μετά από την υποχρεωτική επεξεργασία υποκαπνισμού 

καθορισμένων φυτικών προϊόντων ή τον εμβολιασμό συγκεκριμένων ζωικών ειδών έναντι των 

χαρακτηριστικών ασθενειών τους. Οι όροι αυτοί αντικατοπτρίζονται στο αντίστοιχο Υγειονομικό 

Πιστοποιητικό. 

5.1.6 Ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Οι εξαγωγείς ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης της ΕΕ καταχωρίζονται στο Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ελέγχου Εμπορίου και Εμπειρογνωμοσύνης (TRACES), μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους 

εμπόρους των εν λόγω προϊόντων. Οι αποστολές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων υπόκεινται 

σε υγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους στο τελωνείο εισόδου. Απαιτείται επίσης άδεια 

εισαγωγής που εκδίδεται από την Κτηνιατρική Διεύθυνση στο Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και 

Διαχείρισης Υδάτων. Καμία εισαγωγή δεν είναι δυνατή χωρίς επιβεβαίωση ότι τα ζώα και τα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης δεν μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες. Είναι πιθανό να επιβληθούν ειδικά 

προσωρινά μέτρα προστασίας για την εισαγωγή ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης, π.χ. ως 

συνέπεια της εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών. Όσον αφορά τα μέτρα Υγειονομικής και 

Φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS), η αρμόδια αρχή για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζώντων 

ζώων και ζωικών προϊόντων στη Σερβία είναι  η : Κτηνιατρική Διεύθυνση του Υπουργείου Διαχείρισης 
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της Γεωργίας, των Δασών και των Υδάτων = Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 

Uprava za veterinu, Omladinskih brigada 1, Poslovna zgrada SIV-III, Novi Beograd, RS-11070 

Beograd, phone numbers: +381 11 2602320, 2602634, 3196011, 3117630, fax number: +381 11 

2602320. 

5.1.7 Φυτά και φυτικά προϊόντα 

Οι εισαγωγείς και χονδρέμποροι φυτών και φυτικών προϊόντων πραγματοποιούν την εγγραφή τους 

στο εθνικό μητρώο που τηρεί η Διεύθυνση Φυτοπροστασίας.. Όλα τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα 

υποβάλλονται σε Φυτοϋγειονομική επιθεώρηση στο τελωνείο εισόδου. Ένα Φυτοϋγειονομικό 

Πιστοποιητικό από τη χώρα εξαγωγής επισυνάπτεται στο ενιαίο τελωνειακό έγγραφο. Οι αρμόδιοι 

επιθεωρητές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά σχετικά με την υγεία των φυτών 

της αποστολής, όπως αποδεικτικά στοιχεία υποκαπνισμού ή άλλης εφαρμοστέας θεραπείας. 

Προκειμένου να παρακολουθούνται συγκεκριμένα είδη φυτών που ενδέχεται να φέρουν τον κίνδυνο 

εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, οι αποστολές φυτικών ειδών πρέπει να συνοδεύονται από 

Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο υπό μορφή ετικέτας προκειμένου να μεταφερθούν και να διατεθούν 

στην αγορά σε ολόκληρη τη Σερβική επικράτεια. Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο χρησιμεύει ως 

απόδειξη ότι έχει διενεργηθεί Φυτοϋγειονομικός έλεγχος και ότι οι αποστολές πληρούν τις ισχύουσες 

απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτό, Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο εκδίδεται μετά από επιθεώρηση από τον 

αρμόδιο εξεταστή, εξειδικευμένο παρασκευαστή ή εγγεγραμμένο έμπορο για κάθε φυτό μεμονωμένα 

ή για κάθε μονάδα συσκευασίας. Για το σκοπό αυτό μπορεί να απαιτείται άδεια για την έκδοση 

Φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. Τα Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια φυλάσσονται επί ένα τουλάχιστον 

έτος και τίθενται στη διάθεση των φυτοϋγειονομικών επιθεωρητών κατόπιν αιτήματος. Η αρχή που 

είναι αρμόδια για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο στη Σερβία είναι προσβάσιμη ως εξής: Plant Protection 

Directorate under the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management = Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, Omladinskih brigada 1, Poslovna 

zgrada SIV-III, Novi Beograd, RS-11070 Beograd, phone number: +381 11 3117729. 

5.1.8 Ανάλυση κινδύνου παρασίτων (PRA) 

Η Σερβία εφαρμόζει Ανάλυση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς (PRA). Σε εθνικό επίπεδο, η PRA 

ρυθμίζεται από το Νόμο για την Υγεία των Φυτών, τον Κανονισμό για το Φυτοϋγειονομικό Έλεγχο των 

Φυτών, των Φυτικών Προϊόντων και των Ρυθμιζόμενων Αντικειμένων σε διεθνή κυκλοφορία, τους 

Κανονισμούς για τις Συνθήκες και τον Τρόπο διενέργειας της Ανάλυσης Κινδύνων και τη Διαχείριση 

Κινδύνων και τον Κανονισμό πάνω στους Όρους και τις Μέθοδους για την Εκτίμηση του Κινδύνου 

Διενέργειας Φυτοϋγειονομικών Επιθεωρήσεων σε αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και 

ρυθμιζόμενων αντικειμένων με χαμηλότερη συχνότητα. Το Διεθνές Πρότυπο για τα Φυτοϋγειονομικά 

Μέτρα (ISPM) αριθ. 2 που ορίζει το Πλαίσιο για την Ανάλυση Κινδύνου των Παρασίτων που 

συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (IPPC) παρέχει το 

πλαίσιο για την PRA, το οποίο έγινε αποδεκτό από τις χώρες που την υπέγραψαν. Η PRA πρέπει να 

διεξάγεται από το Τμήμα Δοκιμών Σπόρων και Φυτικού Υλικού της Διεύθυνσης Εθνικών Εργαστηρίων 

Αναφοράς για τα φυτά και το φυτικό υλικό, εφόσον ο κίνδυνος που συνδέεται με την εισαγωγή τους 

είναι άγνωστος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν τα εμπορεύματα εισάγονται στη χώρα για πρώτη 

φορά ή εάν εισάγονται από νέα περιοχή προέλευσης. Μπορεί επίσης να απαιτείται PRA σε άλλες 

περιπτώσεις, π.χ. εάν τα εμπορεύματα πρόκειται να εισαχθούν για νέα προοριζόμενη χρήση ή εάν η 

φυτοϋγειονομική νομοθεσία της χώρας εξαγωγής έχει υποστεί αλλαγές. Επιπλέον, μπορεί να 

απαιτηθεί η αναθεώρηση ήδη υπάρχοντος PRΑ, π.χ. εάν έχει προσδιοριστεί μια μεταβολή στην 

ευαισθησία ενός φυτού σε ένα παράσιτο ή σε μια αλλαγή στη λοιμογόνο δράση ή την επιθετικότητα 

ή την περιοχή ξενιστή ενός παρασίτου. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της PRA, ο Σερβικός Εθνικός 

Οργανισμός Φυτοπροστασίας (NPPO), δηλαδή η Διεύθυνση Φυτοπροστασίας, αναπτύσσει και 

καθορίζει τις ειδικές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος ως μέτρα 

διαχείρισης του κινδύνου. Γενικά, οι PRA διεξάγονται κατόπιν διαδικασίας ανταλλαγής αμοιβαίων 
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δεδομένων μεταξύ των NPPO στις χώρες προέλευσης και προορισμού. Ένας ενδιαφερόμενος, π.χ. 

εξαγωγέας, εισαγωγέας ή έμπορος, πρέπει να απευθυνθεί στον NPPO του για να ξεκινήσει μια PRA. 

Συνήθως, η PRA πρέπει να υποβληθεί από τον εθνικό φορέα στο σερβικό NPPO. Ο NPPO μπορεί να 

ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον NPPO στη χώρα εξαγωγής για τους σκοπούς της 

διεξαγωγής της PRA. Βάσει των ολοκληρωμένων PRA, η Διεύθυνση Φυτοπροστασίας ορίζει το 

Διάταγμα για τον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών και τους καταλόγους φυτών, φυτικών 

προϊόντων και αντικειμένων που υπόκεινται σε έλεγχο (ΦΕΚ 7/2010 και 22/2012) εν μέρει 

εναρμονισμένη με την οδηγία 2000/29 / ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά 

της εισαγωγής οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής 

τους στην ΕΕ. Εμφανίζονται επίσης κατάλογοι εντόμων, βακτηρίων, ιών και άλλων παρασίτων που 

προκαλούν ανησυχία, που μπορεί να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον της Σερβίας καθώς και 

κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και σπόρων, η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται 

αυστηρά στη Σερβία. Επιπλέον, για κάθε παράσιτο συντάσσεται διάταγμα για μέτρα πρόληψης και 

καταπολέμησης του επιβλαβούς οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων καθορισμού των 

ορίων των μολυσμένων και απειλούμενων περιοχών και περιοχών απαλλαγμένων από επιβλαβείς 

οργανισμούς καθώς και των όρων της ολοκλήρωσης των επιβληθέντων μέτρων και τον τρόπο 

κοινοποίησης των ληφθέντων μέτρων. Επιπλέον, δημοσιεύεται σε ετήσια βάση ένα βιβλίο κανόνων με 

πρόγραμμα μέτρων για την προστασία της υγείας των φυτών. Τέλος, η Σερβία είναι μέλος του 

Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστασίας Φυτών (EPPO), ο οποίος καθιστά 

διαθέσιμες διάφορες βάσεις δεδομένων για συμβουλές, π.χ. της παγκόσμιας βάσης δεδομένων ή της 

βάσης δεδομένων για τα απομονωμένα παράσιτα για την Ευρώπη, καθώς και πρότυπα και εκθέσεις 

σχετικά με γεγονότα φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος. 

5.1.9 Τυποποίηση 

Το Ινστιτούτο Τυποποίησης της Σερβίας (Institut za standardizaciju Srbije) είναι η υπεύθυνη αρχή για 

τα θέματα τυποποίησης και για την προσαρμογή των διεθνών κανόνων στη χώρα. Το εν λόγω 

ινστιτούτο είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Τυποποίησης (CEN) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). 

Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα προκειμένου να 

διατεθεί στην αγορά της Σερβίας, πρέπει να υποβληθεί αίτημα για τον προσδιορισμό, στον Τομέα της 

Ασφάλειας και της Ποιότητας των προϊόντων στο Υπουργείο Οικονομίας. Εάν μια ξένη απόδειξη 

συμμόρφωσης, π.χ. μια Δήλωση Συμμόρφωσης, ένα Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή μια έκθεση 

επιθεώρησης, έχει εκδοθεί στη χώρα παρασκευής ή εξαγωγής, μπορεί να αποφευχθεί η διαδικασία 

πιστοποίησης της συμμόρφωσης ή πιστοποίησης γενικότερα στη Σερβία. Μόνο στις περιπτώσεις 

που τα εμπορεύματα δεν έχουν πιστοποιηθεί στην ξένη χώρα ή εάν η ξένη πιστοποίηση δεν είναι 

αποδεκτή από την υπεύθυνη Σερβική αρχή, πρέπει να διεξαχθεί διαδικασία πιστοποίησης από τον 

ορισθέντα οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης στη Σερβία. Ο Οργανισμός Διαπίστευσης 

της Σερβίας (ATS) είναι η επίσημη αρχή διαπίστευσης, η οποία μπορεί να αξιολογεί τη συμμόρφωση 

με τα διεθνή πρότυπα και να πιστοποιεί σε άλλους φορείς ελέγχου τη διεξαγωγή δοκιμών, 

επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων συμμόρφωσης. Τον Μάρτιο του 2012, το εν λόγω όργανο έλαβε 

πλήρη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη διαπίστευση (EA). Το Σώμα Διαπίστευσης της 

Σερβίας είναι επίσημο συμβαλλόμενο μέρος της Πολυμερούς Συμφωνίας (MLA) της EA στους τομείς 

της βαθμονόμησης, των δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης των αγαθών. 

5.1.10 Απαιτήσεις συσκευασίας, ετικέτας και σήμανσης  

Γενικά, τα εμπορεύματα που εισάγονται στη Σερβία πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα με 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον αποστολέα, τον τελικό προορισμό κ.λ.π. Ένας μεγάλος 

αριθμός προϊόντων υπόκεινται σε αξιολόγηση συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης πριν 

από τη διάθεσή τους στην αγορά. Κάθε προϊόν, για το οποίο έχει συνταχθεί δήλωση συμμόρφωσης, 

πρέπει να φέρει σήμα συμμόρφωσης. Το σήμα συμμόρφωσης σχεδιάζεται σύμφωνα με την 
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Εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή Σήμανση Συμμόρφωσης (CE) ή σύμφωνα με τις εθνικές τεχνικές 

προδιαγραφές της Σερβικής Σήμανσης Συμμόρφωσης και τοποθετείται στο προϊόν, σε ετικέτα που 

επισυνάπτεται, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα πριν να διατεθεί στην αγορά. Ορισμένα 

είδη φυτών, όπως ορίζεται από τους αντίστοιχους κανονισμούς της Σερβίας, πρέπει να φέρουν 

Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο υπό μορφή ετικέτας που να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Τα εισαγόμενα υλικά συσκευασίας ξύλου (WPM) όπως οι συσκευασίες ξύλου, οι παλέτες, τα κιβώτια, 

τα κουτιά κ.λπ. πρέπει να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβή παράσιτα και χώμα. Η Σερβία αναγνωρίζει 

τα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (IPPC) και δέχεται τη θερμική 

επεξεργασία ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τα 

Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (ISPM) 15. Το υλικό συσκευασίας ξύλου πρέπει να φέρει το σύμβολο της 

IPPC και αναγνωριστικό αριθμό της εξουσιοδοτημένης οντότητας. Μπορεί να γίνει χρήση του από 

εταιρεία ή επιχειρηματία που είναι εγγεγραμμένος για τη χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων. 

Επιπλέον, η μέθοδος επεξεργασίας πρέπει να εμφανίζεται στη σήμανση του υλικού σύμφωνα με τους 

επίσημους κώδικες ISPM. Η σήμανση πρέπει να τοποθετείται σε ορατή θέση (ελάχιστη διάσταση 50 / 

70 mm), πρέπει να είναι ευανάγνωστη, ανθεκτική και μη μεταφερόμενη. Οι εξαγωγείς πρέπει να 

συμβουλεύονται τον εισαγωγέα σχετικά με τις απαιτήσεις της Σερβίας όσον αφορά την επισήμανση, 

π.χ. όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά, τα τσιγάρα και τον καπνό. 

5.1.11 Ετικέτα της χώρας προέλευσης 

Σύμφωνα με τον νόμο περί εμπορίου ("ΦΕΚ", 53/2010 και 10/2013), όλα τα εμπορεύματα που 

προορίζονται για λιανικό εμπόριο πρέπει να φέρουν ετικέτα με τη χώρα προέλευσης, δηλ. τη χώρα 

παρασκευής. Η ετικέτα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και ευδιάκριτα τοποθετημένη είτε απευθείας στα 

εμπορεύματα ή / και στη συσκευασία τους ή, π.χ. στην περίπτωση εμπορευμάτων χύδην, δίπλα στα 

εμπορεύματα στο σημείο πώλησης στη σερβική γλώσσα σε κυριλλική ή λατινική γραφή. Σύμφωνα με 

τους κανόνες καταγωγής, εάν τα εμπορεύματα κατάγονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μπορεί να αναφέρεται ως χώρα προέλευσης. Η επισήμανση 

της χώρας προέλευσης στο εμπόρευμα ή / και στη συσκευασία του πρέπει να αντιστοιχεί στην 

προέλευση που αναφέρεται στα εμπορικά έγγραφα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε ένδειξη για μια 

χώρα σχετικά με το ίδιο το εμπόρευμα μπορεί να θεωρηθεί ως δήλωση προέλευσης. Σύμφωνα με τον 

νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, θεωρείται ως παραπλανητική εμπορική πρακτική η 

παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με τη χώρα προέλευσης. 

5.1.12 Τελωνειακές διαδικασίες και κανονισμοί 

Ο τελωνειακός νόμος της Δημοκρατίας της Σερβίας τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαΐου 2010 ("Επίσημη 

Εφημερίδα RS" 18/2010). Ο ισχύων νόμος περί τροπολογιών και τροποποιήσεων του τελωνειακού 

νόμου τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Μαρτίου 2015 ("ΦΕΚ 29/2015"). Διαφοροποιείται κυρίως μεταξύ 

των ακόλουθων τύπων τελωνειακών διαδικασιών για τις εισαγωγές: 

 Απαλλαγή για ελεύθερη κυκλοφορία 

 Διαμετακόμιση 

 Τελωνειακή αποθήκευση 

 Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

 Επεξεργασία υπό τελωνειακό έλεγχο 

 Προσωρινή εισαγωγή 

 Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. 

Στην περίπτωση εμπορευμάτων που προορίζονται για τελωνειακή αποθήκευση ή που πρόκειται να 

τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για απλουστευμένες 

διαδικασίες. Προϊόντα που υπόκεινται π.χ. σε περιορισμούς, απαγορεύσεις ή σε ειδικούς φόρους 
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κατανάλωσης δεν είναι επιλέξιμα για αυτές τις απλουστευμένες διαδικασίες. Τα εμπορεύματα που 

εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Σερβίας πρέπει να δηλώνονται κατάλληλα στις αρχές του 

πρώτου τελωνείου εισόδου μέσω μιας συνοπτικής δήλωσης εισόδου πριν από την άφιξη των 

εμπορευμάτων προκειμένου να διενεργηθεί ανάλυση κινδύνου για την ασφάλεια των εν λόγω 

εμπορευμάτων. Ένα ενιαίο τελωνειακό έγγραφο κατατίθεται επίσης στο καθορισμένο γραφείο μέχρι 

την πραγματική άφιξη του μεταφορικού μέσου. Στη συνέχεια, τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο 

τελωνείο και, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης, λαμβάνουν τελωνειακή έγκριση για 

μεταχείριση ή χρήση. Τα προαναφερθέντα έγγραφα συνήθως υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος της Τελωνειακής Υπηρεσίας (Informaciona sistema carinske servicebe - 

ISCS). Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών διασαφήσεων, οι εμπορικοί 

συμμετέχοντες που προτίθενται να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών λαμβάνουν έγκριση 

για την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων. Για τον εκτελωνισμό, ενδέχεται να χρειαστεί να 

προσκομιστούν στους τελωνειακούς υπαλλήλους συμπληρωματικά έγγραφα που υποστηρίζουν το 

ενιαίο τελωνειακό έγγραφο, όπως: 

 Απόδειξη εγγραφής της εταιρείας 

 Κιβωτολόγιο 

 Έγγραφα φορτίου (αεροπορική φορτωτική, σιδηροδρομική φορτωτική, φορτωτική) 

 Εμπορικό τιμολόγιο, Προτιμολόγιο, προδιαγραφές και άλλα έγγραφα, τα οποία είναι 

απαραίτητα για την αξιολόγηση της δασμολογητέας αξίας (δηλ. Δήλωση της δασμολογητέας 

αξίας) 

 Έγγραφα που αποδεικνύουν τη χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων (π.χ. πιστοποιητικό μη 

προτιμησιακής καταγωγής ή απόδειξη προνομιακής καταγωγής) 

 Άλλα ειδικά έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνειακό έλεγχο. 

Οι αποστολές μπορεί να επιθεωρούνται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των εισαγωγών, να 

επαληθεύεται η ποσότητα και η αξία των αποστολών και να αποφεύγεται η εισαγωγή 

απαγορευμένων εμπορευμάτων. Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, μπορεί να απαιτηθούν 

αντίστοιχα πιστοποιητικά και άδειες. Ορισμένα είδη εμπορευμάτων μπορούν να εισάγονται μόνο 

μέσω καθορισμένων σημείων διέλευσης στα οποία επιτρέπεται στα αρμόδια τελωνεία να διεξάγουν 

τις διαδικασίες, π.χ. επιθεωρήσεις που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό των συγκεκριμένων 

προϊόντων. Ο κανονισμός για τον καθορισμό των τελωνειακών αρχών για τον εκτελωνισμό 

συγκεκριμένων ειδών ή τη διεξαγωγή ειδικών διαδικασιών ("Επίσημη Εφημερίδα RS" 46/2017), περιέχει 

κατάλογο των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον εκτελωνισμό του λαδιού και των 

προϊόντων του, των μεταχειρισμένων προϊόντων, των επεξεργασμένων προϊόντων καπνού, των 

αλκοολούχων ποτών, του καφέ καθώς και της ακατέργαστης και ραφιναρισμένης κρυσταλλικής 

ζάχαρης, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή εάν τα 

εμπορεύματα μεταφέρονται από τη ξηρά, μέσω σιδηροδρόμου ή ποταμιού. Υπεύθυνη αρχή είναι η 

τελωνειακή διοίκηση της Δημοκρατίας της Σερβίας = Uprava carina Republike Srbije, Bulevar Zorana 

Đinđića 155 a, Novi Beograd, RS-11070 Beograd, Τηλ. Τηλ .: +381 11 2015800, 3117272, 2752066. Για 

ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, ο εισαγωγέας μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από δασμούς. Η 

αρμόδια αρχή για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι το 

Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνειακού Συστήματος και Πολιτικής = Ministarstvo finansija, Sektor 

za carinski system i politiku, Kneza Miloša 20, RS-11000 Beograd, Τηλ .: +381 11 3642761, 3642762, 

αριθμός φαξ: +381 11 3642763. 

5.1.13 Συμφωνίες με πράκτορες 

Κάθε εισαγωγέας μπορεί να αναθέσει σε έναν τελωνειακό αντιπρόσωπο να διεξάγει για λογαριασμό 

του πράξεις που συνδέονται με την είσοδο και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και άλλες 

τελωνειακές διατυπώσεις. Εντούτοις, για τους εισαγωγείς χωρίς έδρα στο σερβικό τελωνειακό 
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έδαφος, η εκπροσώπηση από τελωνειακό πράκτορα που έχει έδρα στη Σερβία, ή που αναγνωρίζεται 

ως εγγεγραμμένος διεθνής μεταφορέας εμπορευμάτων ή έχει λάβει άδεια εκπροσώπησης αποτελεί 

νομική απαίτηση. Εάν ένας εισαγωγέας διορίζεται από έναν εισαγωγέα για να ενεργεί εξ ονόματός 

του, λαμβάνει έγκριση από την τελωνειακή διοίκηση της Δημοκρατίας της Σερβίας προκειμένου να 

του επιτραπεί να ασκήσει τέτοιες δραστηριότητες. Για τον σκοπό αυτό, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος 

παρακολουθεί εκπαίδευση στην τελωνειακή διοίκηση ή πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη σχετική 

τελωνειακή νομοθεσία και να περάσει από εξετάσεις. Ορισμένες νομικές υποχρεώσεις πρέπει επίσης 

να πληρούνται, π.χ. ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πρέπει να έχει τουλάχιστον εξάμηνη επαγγελματική 

πείρα σε τελωνειακά ζητήματα, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, να αποδείξει ότι δεν υπόκειται σε ποινικές διώξεις, φορολογικές οφειλές ή άλλα 

αδικήματα όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, τους συναλλαγματικούς και τελωνειακούς 

κανονισμούς. Επιπλέον, ο εκτελωνιστής δεν μπορεί να είναι απολυμένος τελωνειακός υπάλληλος. Οι 

παραιτηθέντες και οι συνταξιούχοι τελωνειακοί υπάλληλοι είναι επιλέξιμοι μόνο εάν παρέλθει 

διάστημα δύο ετών μετά από την αποχώρηση από την υπηρεσία. 

5.1.14 Εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας (ΑΕΟ) 

Σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η τελωνειακή διοίκηση της Δημοκρατίας της 

Σερβίας προβλέπει ένα καθεστώς εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα για την διαπίστευση 

οικονομικών φορέων που έχουν αποδειχθεί να έχουν μεγάλη διάρκεια, που είναι αξιόπιστοι και 

συμμορφούμενοι εταίροι της αρχής. Οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Σερβίας 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ιδιότητα του ΑΕΟ, η οποία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα 

και διευκολύνσεις στους εισαγωγείς όσον αφορά τον τελωνειακό έλεγχο, π.χ. λιγότερες φυσικές 

εξετάσεις αγαθών και επανεξέταση εγγράφων, προνομιακή μεταχείριση, επιλογή του τόπου 

εκτελωνισμού, παραλαβή της κοινοποίησης πριν από την εξέταση των εμπορευμάτων, μεταξύ 

άλλων. Υπάρχουν τρεις τύποι πιστοποιητικών ΑΕΟ, οι οποίοι μπορεί να ζητηθούν, ανάλογα με το 

είδος διευκόλυνσης και οφέλους: "AEO C" για τελωνειακές απλουστεύσεις, "AEO S" για την ασφάλεια 

και "AEO F" για τελωνειακές απλουστεύσεις / ασφάλεια. Προκειμένου να τύχουν του καθεστώτος 

AEO, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν διάφορες νομικές απαιτήσεις, π.χ. όσον αφορά τη 

χρηματοπιστωτική ρευστότητα, τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους των 

επιχειρήσεων, την καταγραφή οποιωνδήποτε εγκληματικών πράξεων σχετικά με εμπορικές ή 

εμπορικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, την ύπαρξη ικανοποιητικού 

συστήματος διαχείρισης των εμπορικών και μεταφορικών εγγράφων. Κατά συνέπεια, η διαδικασία 

αξιολόγησης συνίσταται σε προηγούμενη επαλήθευση του θέματος από τις τελωνειακές αρχές, σε 

αυτοαξιολόγηση από τον αιτούντα, σε αξιολόγηση της επιχείρησης και σε εκτεταμένη συνέντευξη. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση AEO, υπεύθυνη είναι η τελωνειακή διοίκηση 

της Σερβίας. 

5.1.15 Απαιτήσεις για διατυπώσεις εισαγωγής 

Τα έγγραφα εισαγωγής πρέπει να προετοιμάζονται στη σερβική γλώσσα. Για θέματα που 

προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες ή τελωνειακούς κανόνες, τα έγγραφα μπορούν επίσης να 

συνταχθούν σε άλλες γλώσσες, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη η μετάφραση στα σερβικά. Όχι 

μόνο ενόψει των περιοδικών τροποποιήσεων του HS, αλλά πρέπει πάντα οι κωδικοί εμπορευμάτων 

και οι σχετικές περιγραφές που περιλαμβάνονται στα εμπορικά έγγραφα να περιέχουν αναφορά 

στην βάση ονοματολογίας, π.χ. HS 2012 ή HS 2017. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι κωδικοί 

εμπορευμάτων υπερβαίνουν το εξαψήφιο επίπεδο του HS και αναφέρουν τη δασμολογική 

ονοματολογία της χώρας προορισμού, αυτοί οι κωδικοί πρέπει να προσαρμόζονται από τον 

εισαγωγέα. Η κυβέρνηση της Σερβίας διαθέτει μια ενιαία πύλη πρόσβασης για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με τις πολυάριθμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι διάφορες αρχές της 

Σερβίας. Η λεγόμενη πύλη e-Uprava προσφέρει στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες, τα έξοδα 

επεξεργασίας, τα έντυπα υποβολής αιτήσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις νομικές βάσεις σχετικά 
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με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα διάφορα ιδρύματα. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της 

πύλης μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας ηλεκτρονικά και να πληρώσουν ηλεκτρονικά για 

συγκεκριμένες διαδικασίες, π.χ. για την έγκριση για ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων που απαιτείται 

για την ηλεκτρονική υποβολή του ενιαίου τελωνειακού εγγράφου. Αυτό το σύστημα "one-stop-shop" 

είναι διαθέσιμο στον επίσημο δικτυακό τόπο στη διεύθυνση www.euprava.gov.rs. Οι εξαγωγείς 

πρέπει να λάβουν υπόψη ότι εκτός από την επίσημα αιτούμενη τεκμηρίωση, από συμφωνίες με τον 

εισαγωγέα ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον ανάγκες. Εάν μια σύμβαση πώλησης ή μια πιστωτική 

επιστολή (L/C) ορίζει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα πρέπει να παρέχονται από τον εξαγωγέα, η 

παροχή τους αποτελεί υποχρέωση, ανεξάρτητα από τις επίσημες απαιτήσεις. Επιπλέον, οι 

τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματική τεκμηρίωση εάν θεωρούν 

ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα συνηθισμένα έγγραφα είναι ανεπαρκείς ή αμφίβολες. Εκτός 

από τις ανάγκες των αρχών, των εισαγωγέων ή των μεταφορέων, οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση 

των εισαγωγών επηρεάζονται επίσης από τις εμπορικές πρακτικές. 

5.1.16 Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών 

Οι ακόλουθες Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών λειτουργούν στη Σερβία: 

 

 Free Trade Zone "Apatin", Srpskih Vladara 29, P.O. Box 430502, RS-25260 Apatin, phone 

number: +381 25 772131, fax number: +381 25 773212 

 Free Trade Zone "Beograd", Kraljice Marije 1/XVII, RS-11000 Beograd, phone number: +381 64 

8018666 

 Free Trade Zone "FAS Kragujevac", Kosovska 4 , RS-34000 Kragujevac, phone number: +381 34 

3374050 

 Free Trade Zone "Kruševac", Parunovačka 18V, RS-37000 Kruševac, phone number: +381 37 

438432 

 Free Trade Zone "Novi Sad", Hajduk Veljkova 11-Master Centar/VII, P.O. Box 34, RS-21112 Novi 

Sad, phone numbers: +381 21 541216, 541221, fax number: +381 21 541223 

 Free Trade Zone "Pirot", Nikole Pašića 215, RS-18300 Pirot, phone numbers: +381 10 304070, 

304071, fax number: +381 10 304073 

 Free Trade Zone "Priboj", 12. Januara 5/2, RS-31330 Priboj, phone number: +381 64 2504764 

 Free Trade Zone "Šabac", Beogradski put bb, RS-15000 Sabac, phone number: +381 15 381348, 

fax number: +381 15 381357 

 Free Trade Zone "Smederevo", Đure Salaja 17, RS-11300 Smederevo, phone and fax number: 

+381 26 240362 

 Free Trade Zone "Subotica", Batinska 94, RS-24000 Subotica, phone numbers: +381 24 548106, 

548277, fax number: +381 24 548106 

 Free Trade Zone "Svilajnac", Svetog Save 102, RS-35210 Svilajnac, phone number: +381 35 

312010, fax number: +381 35 312265 

 Free Trade Zone "Užice", Prvomajska b.b., RS-31205 Sevojno, phone numbers: +381 31 532214, 

fax number: +381 31 533698 

 Free Trade Zone "Vranje", Milentije Popovića 1, lamela 5, RS-17500 Vranje, phone number: 

+381 17 428940, fax number: +381 17 428941 

 Free Trade Zone "Zrenjanin", Cvetna 1, RS-23000 Zrenjanin, phone number: +381 23 536277, fax 

number: +381 23 510350. 

Επιπλέον, η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών "Jug" βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. 

http://www.euprava.gov.rs/
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Γενικά, η εισαγωγή αγαθών σε ζώνη ελεύθερων συναλλαγών καθώς και η ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών στις διάφορες ζώνες απαλλάσσονται από φόρους και τέλη. Τα εμπορεύματα που 

εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Σερβίας υπόκεινται σε τακτικό εκτελωνισμό. Επιπλέον, όλες οι 

οικονομικές δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η τελωνειακή 

αρχή πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μονάδες 

παραγωγής μπορούν να δημιουργηθούν μετά τη σύναψη συμφωνίας με την αρμόδια αρχή. Για 

περισσότερες πληροφορίες, αρμόδια είναι η Υπηρεσία Ελευθέρων Ζωνών στο Υπουργείο 

Οικονομικών = Ministarstvo finansija, Uprava za slobodne ζώνη, Omladinskih brigada 1, RS-11070 

Beograd, τηλ .: +381 11 3117326, 3117327, fax: +381 11 3117388. 

5.1.17 Υποχρεωτική ειδοποίηση 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα τελωνειακό νόμο ("Επίσημη Εφημερίδα RS" 93/2010), η Σερβία προβλέπει 

ένα δεσμευτικό σύστημα κοινοποίησης όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων εισαγωγής. 

Οι εισαγωγείς που έχουν αμφιβολίες ως προς τη σωστή ταξινόμηση, δηλαδή τη σωστή συσχέτιση με 

τον αντίστοιχο δασμολογικό κωδικό ή την προέλευση των εμπορευμάτων, μπορούν να ζητήσουν 

εγγράφως σχετική κοινοποίηση. Η γνώση αυτών των πληροφοριών μπορεί να συντομεύσει την 

τελωνειακή επεξεργασία. 

5.1.18 Αποθήκευση 

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Σερβίας μπορούν να 

δηλωθούν για τελωνειακή αποθήκευση σε αποθήκη όπου τα εμπορεύματα τίθενται υπό τελωνειακή 

επιτήρηση. Υπάρχουν δύο τύποι αποθηκών: δημόσιες τελωνειακές αποθήκες και ιδιωτικές 

τελωνειακές αποθήκες. Η διάρκεια της τελωνειακής αποθήκευσης δεν είναι περιορισμένη, ωστόσο η 

άδεια αποθήκευσης πρέπει να κατατίθεται από το χρήστη της αποθήκης στην αρμόδια αρχή. 

5.1.19 Καθεστώς εισαγωγής 

Το καθεστώς εισαγωγών της Σερβίας διακρίνει βασικά δύο διαφορετικές κατηγορίες τις: "D" και "LB". 

Υπάρχουν οκτώ κατηγορίες διαφορετικών αρμόδιων αρχών που παρακολουθούν τις αντίστοιχες 

άδειες εισαγωγής, τις άδειες και τις καταχωρίσεις: 

 Καθεστώς εισαγωγών D (U31): τα εμπορεύματα που σχετίζονται με αυτή την κατηγορία 

υπόκεινται σε άδεια εισαγωγής ή αδειοδότηση από το αρμόδιο για το εξωτερικό εμπόριο 

Υπουργείο, δηλαδή το Υπουργείο Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών. 

 Καθεστώτα εισαγωγής D και LB (U37): η εισαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται στα 

καθεστώτα αυτά απαιτεί άδεια εισαγωγής που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και από τον 

Οργανισμό Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών. 

 Καθεστώς εισαγωγής D (U34): η εισαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτό το καθεστώς 

απαιτεί άδεια εισαγωγής που εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

 Καθεστώς εισαγωγής D (U44): τα εμπορεύματα αυτά υπόκεινται σε άδειες εισαγωγής που 

εκδίδονται από την Σερβική Υπηρεσία Προστασίας από την Ακτινοβολία και Πυρηνικής 

Ασφάλειας. 

 Καθεστώς εισαγωγών LB (U78): τα εμπορεύματα που υπάγονται σε αυτή την κατάταξη 

υπόκεινται σε απόδειξη συμμόρφωσης ή νομική πράξη από το αρμόδιο Υπουργείο για την 

αναγνώριση ξένων πιστοποιητικών και σημάτων συμμόρφωσης, σύμφωνα με το νόμο περί 

τεχνικών απαιτήσεων για προϊόντα και σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης και άλλης συναφούς 

νομοθεσίας. 

 Καθεστώς εισαγωγών LB (U62): η υπεύθυνη αρχή για την πιστοποίηση οχήματος είναι ο 

Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας. 
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 Καθεστώς εισαγωγών LB (U43): πρέπει να αποδεικνύεται η πιστότητα (δηλ. επιβεβαίωση 

συμμόρφωσης ή απόσπασμα από το μητρώο εκδοθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης) 

που εκδίδεται από τον ρυθμιστικό οργανισμό για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις 

ταχυδρομικές υπηρεσίες ή από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. 

 Καθεστώς εισαγωγών D (U46): απαιτούμενη θεώρηση για το διασυνοριακό εμπόριο αγρίων 

ειδών πανίδας και χλωρίδας καθώς και των τμημάτων και παραγώγων τους που εκδίδονται 

από το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

5.1.20 Νόμισμα και πληρωμές 

Το νέο σερβικό δηνάριο (RSD) είναι το επίσημο νόμισμα στη Δημοκρατία της Σερβίας. Γενικά, το 

νόμισμα πληρωμής μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις 

συναλλαγές λογαριασμού. Ο συνιστώμενος τρόπος πληρωμής είναι είτε μια αμετάκλητη πιστωτική 

επιστολή είτε με πληρωμή προκαταβολικά. 

5.2  Δασμολόγιο 

5.2.1 Καρότα και γογγύλια 

Για τα καρότα και τα γογγύλια (κωδικός: 0706.10), ορίζεται δασμός 0% για τις χώρες της ΕΕ. Πρόκειται 

για δασμό που εφαρμόζεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) η οποία είναι ένας διεθνής 

οργανισμός 28 κρατών μελών που αποτελεί τελωνειακή ένωση και ενιαία αγορά. Τα προϊόντα που 

κατάγονται από την ΕΕ είναι επιλέξιμα για τους προτιμησιακούς δασμούς, με την επιφύλαξη της 

υποβολής κατάλληλης απόδειξης προτιμησιακής καταγωγής.  

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 10% επί της δασμολογητέας αξίας. 

5.2.2 Αμύγδαλα 

Για τα αμύγδαλα χωρίς κέλυφος (κωδικός: 0802.12), ορίζεται δασμός 0% για τις χώρες της ΕΕ, τόσο 

για αυτά υπό τον κωδικό 0802.12.10 (bitter), όσο και για αυτά υπό τον κωδικό 0802.12.90 (άλλα). 

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 10% επί της δασμολογητέας αξίας. 

5.2.3 Βούτυρο 

Για το βούτυρο (0405.10) που ανήκει στη κατηγορία: βούτυρο και λοιπά έλαια και λίπη που 

προέρχονται από το γάλα, γαλακτοκομικά αλείμματα (δασμολογική κλάση: 0405), ορίζεται δασμός 

12% + 14.0 RSD/ kg για όλους τους κωδικούς ( 0405.10.11, 0405.10.19, 0405.10.30, 0405.10.50, 

0405.10.90), για τις χώρες τις ΕΕ. 

* RSD = Serbian Dinar 

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 20% επί της δασμολογητέας αξίας. 

5.2.4 Κρασί  
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Για τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία του κρασιού από φρέσκα σταφύλια, 

συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυμένων κρασιών και του γλεύκους σταφυλιών εκτός από αυτών 

κάτω από το κωδικό 2009 (δασμολογική κλάση: 2204), ορίζονται οι ακόλουθοι δασμοί: 

*Ποσοστό που εφαρμόζεται στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης (25000 hl). 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  EU tariffs 

2204: κρασί από φρέσκα συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυμένων 

κρασιών και του γλεύκους σταφυλιών εκτός από αυτών κάτω από 

το κωδικό 2009σταφύλια,  

 

2204.10 - Αφρώδης οίνος:  

- - Με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ):  

2204.10.11 - - - Champagne 0% (*)  30% 

2204.10.13 - - - Cava 0% (*)  30% 

2204.10.15 - - - Prosecco 0% (*)  30% 

2204.10.91 - - - Asti spumante 0% (*)  30% 

2204.10.93 - - - Άλλα 0% (*)  30% 

2204.10.94 - - Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 0% (*)  30% 

2204.10.96 - - Άλλοι οίνοι ποικιλίας 0% (*)  30% 

2204.10.98 - - Άλλα 0% (*)  30% 

- Άλλοι οίνοι, γλεύκος σταφυλιών με ζύμωση παρεμποδισμένη ή 

συγκρατημένη με προσθήκη αλκοόλης: 

 

2204.21 - - Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:  

- - - Οίνοι, άλλοι από εκείνους που υπάγονται στην κατηγορία 

2204.10, σε φιάλες με πώματα τύπου  "μανιταριών" που 

συγκρατούνται στη θέση τους με συνδετήρες ήσυνδέσμους, κρασί, 

με άλλο τρόπο συσκευασμένο, με υπερπίεση που οφείλεται σε 

διοξείδιο του άνθρακα σε διάλυμα όχι μικρότερη από 1 bar αλλά 

μικρότερη από 3 bar, μετρούμενη σε θερμοκρασία 20 ° C: 

 

2204.21.06 - - - - Με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 0% (*)  30% 

2204.21.07 - - - - Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 0% (*)  30% 

2204.21.08 - - - - Άλλοι οίνοι ποικιλίας 0% (*)  30% 

2204.21.09 - - - - Άλλα 0% (*)  30% 

- - - Άλλα:  

- - - - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση:  

- - - - - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει 

το 15% vol: 

 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ):  

- - - - - - - Λευκό:  

2204.21.11 - - - - - - - - Alsace 0% (*) 30% 

2204.21.12 - - - - - - - - Bordeaux 0% (*) 30% 

2204.21.13 - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 0% (*) 30% 

2204.21.17 - - - - - - - - Val de Loire (κοιλάδα του Λίγηρα) 0% (*) 30% 

2204.21.18 - - - - - - - - Mosel 0% (*) 30% 

2204.21.19 - - - - - - - - Pfalz 0% (*) 30% 

2204.21.22 - - - - - - - - Rheinhessen 0% (*) 30% 

2204.21.23 - - - - - - - - Tokaj 0% (*) 30% 

2204.21.24 - - - - - - - - Lazio (Latium) 0% (*) 30% 

2204.21.26 - - - - - - - - Toscana (Tuscany) 0% (*) 30% 

2204.21.27 - - - - - - - - Trentino, Alto Adige και Friuli 0% (*) 30% 

2204.21.28 - - - - - - - - Veneto 0% (*) 30% 

2204.21.31 - - - - - - - - Sicilia 0% (*) 30% 

2204.21.32 - - - - - - - - Vinho Verde 0% (*) 30% 

2204.21.34 - - - - - - - - Penedés 0% (*) 30% 

2204.21.36 - - - - - - - - Rioja 0% (*) 30% 
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2204.21.37 - - - - - - - - Valencia 0% (*) 30% 

2204.21.38 - - - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

- - - - - - - Άλλα:  

2204.21.42 - - - - - - - - Bordeaux 0% (*) 30% 

2204.21.43 - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 0% (*) 30% 

2204.21.44 - - - - - - - - Beaujolais 0% (*) 30% 

2204.21.46 - - - - - - - - Vallée du Rhône 0% (*) 30% 

2204.21.47 - - - - - - - - Languedoc-Roussillon 0% (*) 30% 

2204.21.48 - - - - - - - - Val de Loire (κοιλάδα του Λίγηρα) 0% (*) 30% 

2204.21.61 - - - - - - - - Sicilia 0% (*) 30% 

2204.21.62 - - - - - - - - Piemonte (Piemonte) 0% (*) 30% 

2204.21.66 - - - - - - - - Toscana (Tuscany) 0% (*) 30% 

2204.21.67 - - - - - - - - Trentino και Alto Adige 0% (*) 30% 

2204.21.68 - - - - - - - - Toscana (Tuscany) 0% (*) 30% 

2204.21.69 - - - - - - - - Dão, Bairrada και Douro 0% (*) 30% 

2204.21.71 - - - - - - - - Navarra 0% (*) 30% 

2204.21.74 - - - - - - - - Penedés 0% (*) 30% 

2204.21.76 - - - - - - - - Rioja 0% (*) 30% 

2204.21.77 - - - - - - - - Valdepeñas 0% (*) 30% 

2204.21.78 - - - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ):  

2204.21.79 - - - - - - - Λευκό 0% (*) 30% 

2204.21.80 - - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

- - - - - - Άλλοι οίνοι ποικιλίας: 0% (*) 30% 

2204.21.81 - - - - - - - Λευκό 0% (*) 30% 

2204.21.82 - - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

- - - - - - Άλλα: 0% (*) 30% 

2204.21.83 - - - - - - - Λευκό 0% (*) 30% 

2204.21.84 - - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

- - - - - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 

15% vol: 

 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ): 

 

2204.21.85 - - - - - - - Madeira and Setubal muscatel 0% (*) 30% 

2204.21.86 - - - - - - - Sherry 0% (*) 30% 

2204.21.87 - - - - - - - Marsala 0% (*) 30% 

2204.21.88 - - - - - - - Samos and Muscat de Lemnos 0% (*) 30% 

2204.21.89 - - - - - - - Port 0% (*) 30% 

2204.21.90 - - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

2204.21.91 - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

- - - - Άλλα:  

- - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ): 

 

2204.21.93 - - - - - - Λευκό 0% (*) 30% 

2204.21.94 - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

- - - - - Άλλοι οίνοι ποικιλίας: 0% (*) 30% 

2204.21.95 - - - - - - Λευκό 0% (*) 30% 

2204.21.96 - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

- - - - - Άλλα: 0% (*) 30% 

2204.21.97 - - - - - - Λευκό 0% (*) 30% 

2204.21.98 - - - - - - Άλλα 0% (*) 30% 

2204.22 - - Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν 

υπερβαίνει τα 10 l: 

 

2204.22.10 - - - Οίνοι, άλλοι από εκείνους που υπάγονται στη 30% 
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διάκριση 2204.10, σε φιάλες με πώμα "μανιταριών" που 

συγκρατούνται στη θέση τους με συνδετήρες ή συνδέσμους, 

κρασί, με άλλο τρόπο συσκευασμένο, με υπερπίεση λόγω 

διοξειδίου του άνθρακα σε διάλυμα όχι μικρότερη από 1 bar αλλά 

μικρότερη από 3 bar, μετρούμενη σε θερμοκρασία 20 ° C  

- - - Άλλα:  

- - - - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση:  

- - - - - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει 

το 15% vol: 

 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ):  

2204.22.22 - - - - - - - Bordeaux 30% 

2204.22.23 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 30% 

2204.22.24 - - - - - - - Beaujolais 0% (*) 30% 

2204.22.26 - - - - - - - Vallée du Rhône 0% (*) 30% 

2204.22.27 - - - - - - - Languedoc-Roussillon 0% (*) 30% 

2204.22.28 - - - - - - - Val de Loire (κοιλάδα του Λίγηρα)  30% 

2204.22.32 - - - - - - - Piemonte (Piemonte)  30% 

2204.22.33 - - - - - - - Tokaj  30% 

- - - - - - - Άλλα:  

2204.22.38 - - - - - - - - Λευκό  30% 

2204.22.78 - - - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ):  

2204.22.79 - - - - - - - Λευκό  30% 

2204.22.80 - - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - - Άλλοι οίνοι ποικιλίας:  

2204.22.81 - - - - - - - Λευκό  30% 

2204.22.82 - - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - - Άλλα:  

2204.22.83 - - - - - - - Λευκό  30% 

2204.22.84 - - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 

15% vol: 

 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ): 

 

2204.22.85 - - - - - - - Madeira and Setubal muscatel 30% 

2204.22.86 - - - - - - - Sherry  30% 

2204.22.88 - - - - - - - Samos και Muscat de Lemnos  30% 

2204.22.90 - - - - - - - Άλλα  30% 

2204.22.91 - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - Άλλα:  

- - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ): 

 

2204.22.93 - - - - - - Λευκό  30% 

2204.22.94 - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - Άλλοι οίνοι ποικιλίας:  

2204.22.95 - - - - - - Λευκό  30% 

2204.22.96 - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - Άλλα:  

2204.22.97 - - - - - - Λευκό  30% 

2204.22.98 - - - - - - Άλλα  30% 

2204.29 - - Άλλα:  

2204.29.10 - - - Οίνοι, άλλοι από εκείνους που υπάγονται στη 

διάκριση 2204.10, σε φιάλες με πώματα "μανιταριού" που 

συγκρατούνται στη θέση τους με συνδετήρες ή συνδέσμους, 

30% 
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κρασί, με άλλο τρόπο συσκευασμένο, με υπερπίεση λόγω 

διοξειδίου του άνθρακα σε διάλυμα όχι μικρότερη από 1 bar αλλά 

μικρότερη από 3 bar, μετρούμενη σε θερμοκρασία 20 ° C  

- - - Άλλα:  

- - - - Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση:  

- - - - - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει 

το 15% vol: 

 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ):  

2204.29.22 - - - - - - - Bordeaux  30% 

2204.29.23 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)  30% 

2204.29.24 - - - - - - - Beaujolais  30% 

2204.29.26 - - - - - - - Vallée du Rhône  30% 

2204.29.27 - - - - - - - Languedoc-Roussillon 30% 

2204.29.28 - - - - - - - Val de Loire (κοιλάδα του Λίγηρα)  30% 

2204.29.32 - - - - - - - Piemonte (Piemonte)  30% 

- - - - - - - Άλλα:  

2204.29.38 - - - - - - - - Λευκό  30% 

2204.29.78 - - - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ):  

2204.29.79 - - - - - - - Λευκό  30% 

2204.29.80 - - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - - Άλλοι οίνοι ποικιλίας:  

2204.29.81 - - - - - - - Λευκό  30% 

2204.29.82 - - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - - Άλλα:  

2204.29.83 - - - - - - - Λευκό  30% 

2204.29.84 - - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 

15% vol: 

 

- - - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ): 

 

2204.29.85 - - - - - - - Madeira και Setubal muscatel  30% 

2204.29.86 - - - - - - - Sherry  30% 

2204.29.88 - - - - - - - Samos και Muscat de Lemnos 30% 

2204.29.90 - - - - - - - Άλλα  30% 

2204.29.91 - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - Άλλα:  

- - - - - Οίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ): 

 

2204.29.93 - - - - - - Λευκό  30% 

2204.29.94 - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - Άλλοι οίνοι ποικιλίας:  

2204.29.95 - - - - - - Λευκό  30% 

2204.29.96 - - - - - - Άλλα  30% 

- - - - - Άλλα:  

2204.29.97 - - - - - - Λευκό  30% 

2204.29.98 - - - - - - Άλλα  30% 

2204.30 - Άλλα γλεύκη σταφυλιών:  

2204.30.10 - - Σε ζύμωση ή με διακοπή της ζύμωσης εκτός από την 

προσθήκη αλκοόλης  

30% 

- - Άλλα:  

- - - Πυκνότητας 1,33 g / cm3 ή λιγότερο στους 20 ° C και 

αποκτημένου αλκοολικού τίτλου που δεν υπερβαίνει το 1% vol: 

 

2204.30.92 - - - - Συμπυκνωμένο  30% 
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2204.30.94 - - - - Άλλα  30% 

- - - Άλλα:  

2204.30.96 - - - - Συμπυκνωμένο  30% 

2204.30.98 - - - - Άλλα 30% 

 

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 20% επί της δασμολογητέας αξίας. 

5.2.5 Μέτρα εμπορικής άμυνας (μέτρα αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρα 

διασφάλισης) 

Δεν υπάρχουν μέτρα εμπορικής άμυνας για τα επιλεγμένα προϊόντα. 

5.2.6 Κανόνες Καταγωγής 

Οι κανόνες καταγωγής αποτελούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί εάν ένα 

προϊόν που εξάγεται από την ΕΕ, μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκώς συνδεδεμένο με την ΕΕ και κατά 

συνέπεια ότι προέρχεται από αυτήν, προκειμένου να απολάβει από τη χώρα - εταίρο την 

προτιμησιακή δασμολόγηση που έχει οριστεί για αυτό μέσω της εφαρμογής μιας συμφωνίας 

ελευθέρων συναλλαγών. Για μία εξαγωγή από την ΕΕ σε τρίτη χώρα με προτιμησιακό καθεστώς, δεν 

αρκεί να εξαχθεί το προϊόν από την ΕΕ, αλλά πρέπει να προέρχεται από την ΕΕ. Οι κανόνες 

καταγωγής καθορίζουν αν πράγματι ένα προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από την ΕΕ και 

κατά συνέπεια να λάβει την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση κατά την είσοδό του στην αγορά 

της χώρας - εταίρου. 

Καρότα και γογγύλια 

Όσον αφορά τα καρότα και τα γογγύλια (κωδικός: 0706.10), ορίζονται τα εξής: Απαιτείται «κατασκευή 

ή παρασκευή», δηλαδή κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 

συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, κατά την οποία, όλες οι «ύλες» δηλαδή, όλες οι 

μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., του κεφαλαίου 7 (αυτού που 

περιλαμβάνει τα καρότα και τα γογγύλια), που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου 

παραγόμενα προϊόντα. Ως εξολοκλήρου παραγόμενα μπορούν να θεωρηθούν τα φυτικά προϊόντα 

που παράγονται / συγκομίζονται στις χώρες της ΕΕ. 

Αμυύγδαλα 

Για τα αμύγδαλα χωρίς κέλυφος (κωδικός: 0802.12), τόσο για αυτά υπό τον κωδικό 0802.12.10 

(bitter), όσο και για αυτά υπό τον κωδικό 0802.12.90 (άλλα), ορίζονται τα εξής: 1) Απαιτείται 

«κατασκευή ή παρασκευή», δηλαδή κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης 

της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, κατά την οποία, όλα τα φρούτα και οι ξηροί 

καρποί που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα. Ως 

εξολοκλήρου παραγόμενα μπορούν να θεωρηθούν τα φυτικά προϊόντα που παράγονται / 

συγκομίζονται στις χώρες της ΕΕ. 2) Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 

(Ζάχαρη και Ζαχαρώδη παρασκευάσματα) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του 

εργοστασίου του προϊόντος. 

Βούτυρο 

Για το βούτυρο (0405.10) που ανήκει στη κατηγορία: βούτυρο και λοιπά έλαια και λίπη που 

προέρχονται από το γάλα, γαλακτοκομικά αλείμματα (δασμολογική κλάση: 0405), ορίζονται τα εξής: 

Απαιτείται «κατασκευή ή παρασκευή», δηλαδή κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, 

συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, κατά την οποία, όλες οι 
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«ύλες» δηλαδή, όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., του 

κεφαλαίου 4 (Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, αυγά πτηνών, μελί φυσικό, προϊόντα βρώσιμα 

ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού), που χρησιμοποιούνται, 

πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα. Ως εξολοκλήρου παραγόμενα μπορούν να 

θεωρηθούν τα ζωικά προϊόντα από ζώα που εκτρέφονται στις χώρες της ΕΕ. 

Κρασί 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του κρασιού από φρέσκα σταφύλια, 

συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυμένων κρασιών και του γλεύκους σταφυλιών εκτός από αυτών 

κάτω από το κωδικό 2009 (δασμολογική κλάση: 2204), ορίζονται τα εξής: 1) Απαιτείται «κατασκευή ή 

παρασκευή», δηλαδή κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 

συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, κατά την οποία, όλα τα σταφύλια ή όλες οι «ύλες» 

που προέρχονται από σταφύλια, που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου παραγόμενα 

προϊόντα. Ως εξολοκλήρου παραγόμενα μπορούν να θεωρηθούν φυτικά προϊόντα που 

παράγονται/συγκομίζονται στις χώρες της ΕΕ, 2) Απαιτείται  «κατασκευή ή παρασκευή», δηλαδή κάθε 

μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και 

ειδικών εργασιών, από «ύλες» οποιονδήποτε κλάσεων εκτός αυτών του κεφαλαίου του προϊόντος.  

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi 

5.3 Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για την εξαγωγή προϊόντων στη Σερβία 

Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για τη Σερβία 

1. Συνοπτική Δήλωση Εισόδου 2. Ενιαίο τελωνειακό έγγραφο 

3. Δήλωση Δασμολογητέας Αξίας 4. Εμπορικό τιμολόγιο 

5. Προτιμολόγιο 6. Κιβωτολόγιο 

7. Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 8. Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 

9. Αεροπορική φορτωτική 10. Σιδηροδρομική φορτωτική  

11. Οδική Φορτωτική 12. Έγκριση για την ηλεκτρονική υποβολή των 

εγγράφων 

Εγγραφή στις 

τελωνειακές 

αρχές 

Εγγραφή στις 

τελωνειακές 

αρχές 

Εγγραφή στις 

τελωνειακές 

αρχές 

13. Εγγραφή της εταιρείας  

5.3.1 Συνοπτική Δήλωση Εισόδου  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που συνοψίζει όλα τα στοιχεία για τον προσδιορισμό του κινδύνου και την 

εκτίμηση κινδύνου των εμπορευμάτων που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας της 

Σερβίας. Καθώς αποτελεί συνήθως προϋπόθεση για το Ενιαίο Τελωνειακό Έγγραφο (JCI), μπορεί 

επίσης να αναφέρεται ως ‘’προηγούμενο έγγραφο’’. Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. εάν τα 

εμπορεύματα δηλώνονται πλήρως στις τελωνειακές αρχές εντός των προθεσμιών που προβλέπονται 

για τη δήλωση περί εισαγωγής, η τελευταία μπορεί να αντικατασταθεί από τη δήλωση JCI (δηλαδή 

δεν απαιτείται προηγούμενο έγγραφο). Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό και τη διαχείριση 

των κινδύνων. Η υπεύθυνη αρχή είναι η τελωνειακή διοίκηση της Δημοκρατίας της Σερβίας = Uprava 

carina Republike Srbije, Bulevar Zorana Đinđića 155 a, Novi Beograd, RS-11070 Beograd, αριθμοί 

τηλεφώνου: +381 11 2015800, 3117272, 2752066. Η δήλωση συμπληρώνεται από τον εισαγωγέα ή τον 

εντολοδόχο του στη Σερβία πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο. Υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά ή εις τριπλούν σε έντυπη μορφή. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, πρέπει να 

ληφθεί προηγούμενη έγκριση για την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων. Τα προϊόντα που δεν είναι 

από τη Σερβία και προσκομίζονται στο τελωνείο, πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένο από το τελωνείο 

προορισμό ή χρήση. Όταν τα εμπορεύματα καλύπτονται από Συνοπτική Δήλωση Εισόδου, οι 

διατυπώσεις που απαιτούνται για την εκχώρηση τελωνειακού προορισμού πρέπει να διεξάγονται 

εντός 20 ημερών από την υποβολή του. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αποδεχθούν την 

κοινοποίηση της προβλεπόμενης εισαγωγής μαζί με κάθε εμπορικό, λιμενικό ή μεταφορικό έγγραφο 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
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αντί της Συνοπτικής Δήλωσης Εισόδου, εφόσον περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες που απαιτούνται για 

την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων. Εντούτοις, πρέπει επίσης να υποβληθεί έγγραφο ασφαλείας. 

Το έγγραφο ισχύει μόνο για μία μόνο εισαγωγή. Η έντυπη έκδοση της Συνοπτικής Δήλωσης Εισόδου 

είναι αποδεκτή αντί για την ηλεκτρονική υποβολή, εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί το ίδιο επίπεδο 

εκτίμησης κινδύνου και αν τα δεδομένα μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των τελωνειακών 

αρχών. Ο αιτών μπορεί να προβεί σε αλλαγές σε όλα τα στοιχεία που παρέχονται στη Συνοπτική 

Δήλωση εισόδου μόνο πριν από τη διακίνηση των εμπορευμάτων, πριν οι τελωνειακές αρχές 

κοινοποιήσουν την επιθεώρηση των εμπορευμάτων ή διαπιστώσουν ότι τα προς τροποποίηση 

δεδομένα είναι λανθασμένα. 

5.3.2 Ενιαίο τελωνειακό έγγραφο 

Πρόκειται για ένα επίσημο έντυπο για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Το ενιαίο τελωνειακό 

έγγραφο (JCI) μπορεί επίσης να αναφέρεται ως δήλωση τελωνειακής εισαγωγής. Απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό των εμπορευμάτων που εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς και προορίζονται για 

ελεύθερη κυκλοφορία, μεταξύ άλλων (υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν 

απλουστευμένες διαδικασίες). Το JCI είναι αντίγραφο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Διοικητικού Εγγράφου. 

Η υπεύθυνη αρχή είναι η τελωνειακή διοίκηση της Δημοκρατίας της Σερβίας. Το έγγραφο υποβάλλεται 

από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του στις αρχές του τελωνείου εισόδου. Το JCI μπορεί να 

υποβληθεί είτε στη μορφή της αρχικής εκδοχής από χαρτί είτε ηλεκτρονικά και ισχύει μόνο για μία 

μόνο εισαγωγή. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, πρέπει να ληφθεί προηγούμενη έγκριση για 

την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων. Το JCI συμπληρώνεται στη Σερβική γλώσσα και αποτελείται 

από ένα σύνολο οκτώ αντιγράφων, το καθένα από τα οποία έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο σκοπό. 

Τα γνήσια αντίγραφα που πρέπει να υποβληθούν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αντίστοιχο 

τελωνειακό καθεστώς. Ο αιτών μπορεί να προβεί σε αλλαγές σε όλα τα δεδομένα που παρέχονται 

στο JCI μόνο πριν από την αποδέσμευση των εμπορευμάτων, πριν οι τελωνειακές αρχές 

κοινοποιήσουν την επιθεώρηση των εμπορευμάτων ή ειδοποιήσουν ότι τα δεδομένα που πρόκειται 

να τροποποιηθούν είναι εσφαλμένα. 

5.3.3 Δήλωση δασμολογητέας αξίας 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της 

δασμολογητέας αξίας μιας αποστολής. Απαιτείται για το εκτελωνισμό εάν καταβάλλονται δασμοί κατ 

'αξίαν. Η Δήλωση Δασμολογητέας αξίας (DCV) συμπληρώνεται από τον εισαγωγέα στη Σερβία και 

υποβάλλεται εις διπλούν. Στην ακόλουθη διεύθυνση γίνεται αναφορά σε όλες τις πληροφορίες που 

απαιτείται να περιέχονται στο έγγραφο. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=0409&countryid=RS 

5.3.4 Εμπορικό τιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό και δεν απαιτεί συγκεκριμένη μορφή. Το τιμολόγιο συντάσσεται σε οποιαδήποτε γλώσσα 

βέβαια μία μετάφραση στα σερβικά μπορεί να είναι επιθυμητή. Υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές 

στην πρωτότυπη μορφή. 

Σύνηθες ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Το όνομα και η διεύθυνση του πωλητή 

2. Το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη 

3. Το όνομα και η διεύθυνση του αγοραστή, 

εάν δεν είναι ο παραλήπτης 

4. Το όνομα και η διεύθυνση του πράκτορα ή 

δήλωση ότι η εισαγωγή πραγματοποιείται 

χωρίς έναν πράκτορα 

5. Η τοποθεσία και η ημερομηνία έκδοσης 

10. Οι όροι παράδοσης και πληρωμής  

11. Τα σήματα και οι αριθμοί, ο αριθμός και ο τύπος των 

δεμάτων 

12. Η ακριβής περιγραφή των εμπορευμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, του 

αύξοντα αριθμού, της σύνθεσης των υλικών και των 

αριθμών των κωδικών HS 

13. Το ακαθάριστο και καθαρό βάρος 
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6. Ο αριθμός τιμολογίου 

7. Η χώρα προέλευσης 

8. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

9. Όροι παράδοσης και πληρωμής 

14. Οι  τιμές μονάδας και τις ποσότητες 

15. Η υπογραφή του προμηθευτή 

5.3.5 Προτιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που συντάσσεται πριν από 

την κατάλληλη τιμολόγηση και επιπρόσθετα του εμπορικού τιμολογίου. Μπορεί να ζητηθεί από τον 

εισαγωγέα ή από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για 

το έγγραφο. Το προτιμολόγιο συνήθως περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με το τελικό Εμπορικό 

Τιμολόγιο, αλλά μπορεί να είναι πιο συνοπτικό. Πρόσθετες λεπτομέρειες γνωστές μόνο κατά τη 

διάρκεια της αποστολής ή μετά την ολοκλήρωση ορισμένων διαδικασιών υποβολής αίτησης 

συμπεριλαμβάνονται στο Εμπορικό Τιμολόγιο. 

5.3.6 Κιβωτολόγιο 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της αποστολής και χρησιμεύει ως βάση για την 

τελωνειακή μεταχείριση των εμπορευμάτων. Απαιτείται συνήθως για τον εκτελωνισμό. Η απαίτηση να 

επισυνάπτεται ένα Κιβωτολόγιο με τη δήλωση Τελωνειακής Εισαγωγής μπορεί να αρθεί από τις αρχές 

ανάλογα με τις λεπτομέρειες που περιέχονται στο Εμπορικό Τιμολόγιο. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη 

μορφή για το έγγραφο. Το Κιβωτολόγιο πρέπει να συντάσσεται από τον εξαγωγέα σε οποιαδήποτε 

γλώσσα σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των 

λεπτομερειών του περιεχομένου των συσκευασιών, της περιγραφής των εμπορευμάτων, των 

σημάτων και των αριθμών. Παρόλα αυτά μία μετάφραση στα σερβικά μπορεί να απαιτείται. 

5.3.7 Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που πιστοποιεί τη μη προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται συνήθως για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Το πιστοποιητικό 

υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Τα πιστοποιητικά μη προτιμησιακής καταγωγής εκδίδονται συνήθως 

από το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, αυτή η ευθύνη μπορεί να 

ανατεθεί και σε άλλους φορείς, όπως Υπουργεία ή τελωνειακές αρχές. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται 

σε δύο αντίγραφα. 

5.3.8 Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που επιβεβαιώνει την προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται μόνο εάν ζητηθεί προτιμησιακή μεταχείριση βάσει συμφωνίας ελεύθερου 

εμπορίου. Τα εμπορεύματα μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης εάν έχουν παραχθεί εξ 

ολοκλήρου σε ένα μέρος ή η προτιμησιακή καταγωγή έχει παρασχεθεί με επαρκείς επεξεργασίες ή 

μεταποιήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής του προϊόντος. Η απόδειξη της 

προτιμησιακής καταγωγής υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Η Απόδειξη της προτιμησιακής 

καταγωγής μπορεί να αντικαταστήσει το Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, με την 

επιφύλαξη αποδοχής από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 

5.3.9 Αεροπορική φορτωτική 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 

αεροπορικώς και αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του 

μεταφορέα. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά 

του. Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις ισχύουσες 

συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην πράξη οδηγεί σε 

τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Η 
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αεροπορική φορτωτική αποτελείται από ένα σύνολο μορφών, εκ των οποίων τρεις είναι πρωτότυπα 

έγγραφα και οι υπόλοιπες είναι αντίγραφα. Το πρώτο πρωτότυπο, συνήθως πράσινο, τηρείται από 

τον μεταφορέα, το δεύτερο (κόκκινο) προορίζεται για τον παραλήπτη και το τρίτο (μπλε) είναι για 

τους αποστολείς. Το τέταρτο έντυπο (αντίγραφο), συνήθως κίτρινο, είναι απόδειξη παραλαβής, τα 

επιπλέον αντίγραφα, συνήθως λευκά, μπορεί να απαιτούνται στα αεροδρόμια αναχώρησης και 

προορισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μεταφορείς εμπορευμάτων ή πράκτορες. 

Μια αεροπορική φορτωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πολλαπλή μεταφόρτωση αγαθών. 

Εάν δύο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων συνδυάζονται σε μία μεταφορά, ένα 

έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει την αεροπορική 

φορτωτική. 

5.3.10 Σιδηροδρομική φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 

σιδηροδρομικώς και απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον 

πράκτορά του. Το έγγραφο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στους ενιαίους κανόνες του Συμβολαίου 

για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Εμπορευμάτων (CIM) της Σύμβασης για τις Διεθνείς 

Σιδηροδρομικές Μεταφορές (COTIF ), η οποία ορίζει ότι το περιεχόμενο πρέπει να είναι σύμφωνο με 

ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Η επίσημη δομή πρέπει να τηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι 

εκτυπώσεις πρέπει να είναι σε πράσινη ή μαύρη γραμματοσειρά ενώ ο απαιτούμενος τύπος χαρτιού 

δεν ορίζεται στη σύμβαση. Το έγγραφο υποβάλλεται σε πέντε αντίτυπα. Η αρχική φορτωτική πρέπει 

να συνοδεύει τα εμπορεύματα και να παραδίδεται στον παραλήπτη. Ένα δεύτερο αντίγραφο 

χρησιμεύει ως φορτωτική για τον μεταφορέα. Ένα τρίτο αντίγραφο αποτελείται από ένα σημείωμα 

αφίξεως για τους σκοπούς των τελωνειακών αρχών ή για τους σκοπούς του μεταφορέα στο σημείο 

προορισμού. Ένα τέταρτο αντίγραφο χρησιμοποιείται ως αντίγραφο και κρατείται από τον 

αποστολέα, καθώς του επιτρέπει να έχει στη διάθεσή του τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά. Ένα 

πέμπτο αντίγραφο είναι ένα δελτίο αποστολής που πρέπει να κρατείται από τον μεταφορέα κατά την 

αναχώρηση. Συνήθως εκδίδονται σε δύο γλώσσες. Τα γαλλικά, τα αγγλικά ή τα γερμανικά πρέπει να 

είναι μία από τις γλώσσες και επιτρέπεται η χρήση άλλων γλωσσών παράλληλα με μία από τις τρεις 

απαιτούμενες. Σε περίπτωση συνδυασμού δύο ή περισσότερων τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων 

σε μία μεταφορά, ένα έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει 

τη σιδηροδρομική φορτωτική. 

5.3.11 Οδική φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς οδικής μεταφοράς 

εμπορευμάτων και απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον 

πράκτορά του. Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις 

ισχύουσες συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην 

πράξη οδηγεί σε τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. Η Σύμβαση για 

τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων (CMR) εφαρμόζεται σε κάθε συμβόλαιο που αφορά 

την οδική μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα, εφόσον τα εμπορεύματα υπόκεινται σε πληρωμή, 

εάν ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων και ο καθορισμένος τόπος παράδοσης βρίσκονται σε 

δύο διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία είναι μέλος της CMR. Όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ είναι μέλη της CMR. Συνήθως εκδίδεται σε δίγλωσση ή πολύγλωσση μορφή. Συνιστάται η 

χρήση μίας έκδοσης που να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στα αγγλικά ή να επισυνάπτεται 

μια μετάφραση στα αγγλικά. Το έγγραφο υποβάλλεται σε τετραπλότυπο και υπογράφεται από τον 

αποστολέα και τον μεταφορέα. Το πρωτότυπο προορίζεται για τον αποστολέα, επιτρέποντάς του να 

έχει τα αγαθά στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει με 

τον αποστολέα, το τρίτο συνοδεύει τα αγαθά και παραδίδεται στον παραλήπτη. Το τέταρτο 

αντίγραφο παραμένει στην κατοχή του μεταφορέα. Συνήθως, μία φορτωτική καλύπτει τα 

εμπορεύματα που φορτώνονται σε κάθε όχημα. Σε περίπτωση συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων 
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τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων σε μία μεταφορά, ένα έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων 

μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει τη φορτωτική. 

5.3.12 Έγκριση για την ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν πάρει έγκριση ώστε να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά τις τελωνειακές διασαφήσεις μέσω του Συστήματος Πληροφοριών της 

Τελωνειακής Διοίκησης (ISCS). Το έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή της 

Συνοπτικής Δήλωσης Εισόδου και του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου, απαιτείται για τον εκτελωνισμό 

εάν πρόκειται να διεξαχθούν ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η έγκριση κατατίθεται από τον οικονομικό 

φορέα στην Τελωνειακή Διοίκηση της Δημοκρατίας της Σερβίας, Τομέας Τεχνολογίας Πληροφοριών 

και Επικοινωνιών = Uprava carina Republike Srbije, Sektor za informacion i komunikacione 

tehnologije, Narodnih Heroja 63, Novi Beograd, RS-11070 Beograd, αριθμός τηλεφώνου: +381 11 

2143831, φαξ: +381 11 2143834, ή μέσω της πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η αίτηση 

συμπληρώνεται στη σερβική γλώσσα, υποβάλλεται στην πρωτότυπη μορφή, ο χρόνος 

επεξεργασίας ορίζεται από την εν λόγω αρχή, ο τέλος επεξεργασίας είναι 300 RSD και η περίοδος 

ισχύος της έγκρισης δεν ορίζεται. Προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για έγκριση 

ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων μέσω της δικτυακής πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(http://www.euprava.gov.rs), πρέπει να ληφθεί ψηφιακό πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εξωτερικών Διοίκηση και Τοπικής Αυτοδιοίκησης = 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Direkcija za elektronsku upravu, Dečanska 8a, 

RS-11000 Beograd, phone number: +381 11 3340361. Για την τελωνειακή διαμετακόμιση 

εμπορευμάτων μέσω της Σερβίας, οι τελωνειακές διασαφήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

μέσω του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS). Εάν οι εισαγωγείς δεν 

επιθυμούν να διενεργήσουν οι ίδιοι τις διαδικασίες εισαγωγής και συνεπώς δεν απαιτείται να λάβουν 

προηγούμενη έγκριση για την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, μπορούν αντί αυτού να 

εξουσιοδοτήσουν έναν τελωνειακό αντιπρόσωπο να ενεργεί εξ ονόματός τους.  

5.3.13 Εγγραφή της εταιρείας 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στη Σερβία και απαιτείται 

για την εγκατάσταση της εταιρείας και την πρόσβαση στην αγορά. Η εγγραφή κατατίθεται από τον 

ιδρυτή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στον Οργανισμό Επιχειρησιακών Μητρώων της 

Δημοκρατίας της Σερβίας = Agencija za privredne registre (APR), Brankova 25, RS-11000 Beograd, 

τηλέφωνο: +381 11 2023350, φαξ αριθμός: +381 11 3331410, ή στα υποκαταστήματά του. Η αίτηση 

συμπληρώνεται στα σερβικά, ηλεκτρονικά ή σε γραπτή μορφή. Εάν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, 

πρέπει να αποσταλεί επικυρωμένο αντίγραφο με την επικυρωμένη υπογραφή από συμβολαιογράφο 

του αιτούντος στον Οργανισμό Μητρώων Επιχειρήσεων (APR). Ο χρόνος επεξεργασίας είναι μέχρι 

24 ώρες. Το τέλος επεξεργασίας ορίζεται ως εξής: 

 4.900 RSD για την εγγραφή εγχώριων ή αλλοδαπών εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους 

στο μητρώο εταιρειών 

 2.800 RSD για την εγγραφή υποκαταστήματος εγχώριας εταιρείας στο μητρώο εταιρειών 

 1.000 RSD για τη δημοσίευση της ιδρυτικής πράξης, των καταστατικών και άλλων εγγράφων 

της εγγραφής 

 2.800 RSD για την καταχώριση των αλλαγών (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής οικονομικής 

δραστηριότητας) στο φάκελο της καταχωρημένης εταιρείας 

 800 έως 1.700 RSD για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής, ανάλογα με το έγγραφο που 

πρόκειται να εκδοθεί και τη μορφή του (δηλαδή ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) 

Η περίοδος ισχύος του εγγράφου είναι αόριστη, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για την καταχώριση. Το έντυπο αίτησης και τα έγγραφα που επισυνάπτονται μπορεί 
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να ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο της επιχειρηματικής οντότητας που πρόκειται να εγγραφεί, 

δηλαδή εταιρική σχέση, ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία, 

γραφείο αντιπροσωπείας, υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας, δημόσια επιχείρηση, 

συνεταιριστική ομοσπονδία κ.α. Τα έγγραφα που εκδίδονται σε μια ξένη χώρα πρέπει να περιέχουν 

ένα Apostille (σφραγίδα επικύρωσης γνησιότητας ενός εγγράφου) ή να νομιμοποιούνται, ανάλογα 

με την περίπτωση. Επιπλέον, τα έγγραφα που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα εκτός από τα σέρβικα 

πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση πιστοποιημένη από επίσημο διερμηνέα δικαστηρίου. Η APR 

λειτουργεί ως one-stop shop και συνεργάζεται με τη φορολογική διοίκηση (Poreska Uprava) του 

Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και το Εθνικό Ταμείο 

Ασφάλισης Υγείας (Republikki fond za zdravstveno osiguranje Srbije). Κατά τη διαδικασία εγγραφής, 

οι εταιρείες λαμβάνουν αριθμό φορολογικού μητρώου (PIB) και αριθμό ασφάλισης υγείας, εφόσον 

πληρούνται οι απαιτήσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο 

πρέπει να κοινοποιούνται εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα προκύψουν προκειμένου να 

αποφευχθούν αυξημένα τέλη για την καταχώρισή τους. 

5.4  Έγγραφα ειδικών απαιτήσων για την εξαγωγή προϊόντων στη Σερβία 

5.4.1 Καρότα και γογγύλια 

Για τα καρότα και τα γογγύλια (κωδικός: 0706.10), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή 

τους στη Σερβία τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Καταχώριση των Εισαγωγέων Φυτών και Φυτικών Προϊόντων 

 Επιθεώρηση Ασφάλειας Τροφίμων 

 Φυτοϋγειονομική Επιθεώρηση 

 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό 

5.4.2 Αμύγδαλα 

Για τα αμύγδαλα χωρίς κέλυφος (κωδικός: 0802.12), τόσο για αυτά υπό τον κωδικό 0802.12.10 

(bitter), όσο και για αυτά υπό τον κωδικό 0802.12.90 (άλλα), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την 

εισαγωγή τους στη Σερβία τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Καταχώριση των Εισαγωγέων Φυτών και Φυτικών Προϊόντων 

 Επιθεώρηση Ασφάλειας Τροφίμων 

 Φυτοϋγειονομική Επιθεώρηση 

 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό 

5.4.3 Βούτυρο 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία: Βούτυρο και άλλα λίπη και έλαια που προέρχονται από 

το γάλα, γαλακτοκομικά αλείμματα (δασμολογική κλάση: 0405), και συγκεκριμένα για το βούτυρο 

(0405.10) ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή τους στη Σερβία τα ακόλουθα 

παραστατικά: 

 Εγγραφή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Εμπορίου και Εμπειρογνωμοσύνης (TRACES) 

 Άδεια Εισαγωγής Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 

 Κτηνιατρική Επιθεώρηση Ζωικών Προϊόντων 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά Προϊόντα 

5.4.4 Κρασί 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του κρασιού από φρέσκα σταφύλια, 

συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυμένων κρασιών και του γλεύκους σταφυλιών εκτός από αυτών 
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κάτω από το κωδικό 2009 (δασμολογική κλάση: 2204), ορίζεται ως ειδική απαίτηση για την εισαγωγή 

τους στη Σερβία το ακόλουθο παραστατικό: 

 Επιθεώρηση Ασφάλειας Τροφίμων 

Συγκεκριμένα απαιτείται για τα προϊόντα υπό τους κωδικούς: 2204.10.11, 2204.10.13, 2204.10.15, 

2204.10.91, 2204.10.93, 2204.10.94, 2204.10.96, 2204.10.98, 2204.21.06, 2204.21.07, 2204.21.08, 

2204.21.09, 2204.21.11, 2204.21.12, 2204.21.13, 2204.21.17, 2204.21.18, 2204.21.19, 2204.21.22, 

2204.21.23, 2204.21.24, 2204.21.26, 2204.21.27, 2204.21.28, 2204.21.31, 2204.21.32, 2204.21.34, 

2204.21.36, 2204.21.37, 2204.21.38, 2204.21.42, 2204.21.43, 2204.21.44, 2204.21.46, 2204.21.47, 

2204.21.48, 2204.21.61, 2204.21.62, 2204.21.66, 2204.21.67, 2204.21.68, 2204.21.69, 2204.21.71, 

2204.21.74, 2204.21.76, 2204.21.77, 2204.21.78, 2204.21.79, 2204.21.80, 2204.21.81, 2204.21.82, 

2204.21.83, 2204.21.84, 2204.21.85, 2204.21.86, 2204.21.87, 2204.21.88, 2204.21.89, 2204.21.90, 

2204.21.91, 2204.21.93, 2204.21.94, 2204.21.95, 2204.21.96, 2204.21.97, 2204.21.98, 2204.22.10, 

2204.22.22, 2204.22.23, 2204.22.24, 2204.22.26, 2204.22.27, 2204.22.28, 2204.22.32, 2204.22.33, 

2204.22.38, 2204.22.78, 2204.22.79, 2204.22.80, 2204.22.81, 2204.22.82, 2204.22.83, 2204.22.84, 

2204.22.85, 2204.22.86, 2204.22.88, 2204.22.90, 2204.22.91, 2204.22.93, 2204.22.94, 2204.22.95, 

2204.22.96, 2204.22.97, 2204.22.98, 2204.29.10, 2204.29.22, 2204.29.23, 2204.29.24, 2204.29.26, 

2204.29.27, 2204.29.28, 2204.29.32, 2204.29.38, 2204.29.78, 2204.29.79, 2204.29.80, 2204.29.81, 

2204.29.82, 2204.29.83, 2204.29.84, 2204.29.85, 2204.29.86, 2204.29.88, 2204.29.90, 2204.29.91, 

2204.29.93, 2204.29.94, 2204.29.95, 2204.29.96, 2204.29.97, 2204.29.98, 2204.30.10, 2204.30.92, 

2204.30.94, 2204.30.96, 2204.30.98 

5.5 Ανάλυση των εγγράφων 

5.5.1 Καταχώριση των εισαγωγέων φυτών και φυτικών προϊόντων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κομιστής του έχει εγγραφεί στο μητρώο 

χονδρεμπόρων και εισαγωγέων φυτών και φυτικών προϊόντων και απαιτείται για τον εκτελωνισμό και 

την πρόσβαση στην αγορά. Η καταχώριση υποβάλλεται από τον εισαγωγέα στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης των Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας Φυτών = Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, Omladinskih brigada 1, Poslovna 

zgrada SIV-III, Novi Beograd, RS-11070 Beograd, phone number: +381 11 3117729. Η αίτηση 

συμπληρώνεται στη σερβική γλώσσα, υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο και ο χρόνος επεξεργασίας 

είναι ένας μήνας. Το τέλος εγγραφής είναι 2.470 RSD και η περίοδος ισχύος της εγγραφής δεν 

περιορίζεται. Οι απαιτούμενες περιεχόμενες πληροφορίες του εγγράφου αναφέρονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:   

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_phyt&hscode=0706&countryid=RS  

5.5.2 Επιθεώρηση ασφάλειας τροφίμων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που δηλώνει την άφιξη των τροφίμων και των ζωοτροφών φυτικής και 

μικτής προέλευσης στο τελωνείο εισόδου. Μετά την επιτυχή Επιθεώρηση Ασφάλειας Τροφίμων, 

εκδίδεται απόφαση για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων ή 

για την εισαγωγή και απελευθέρωση των εμπορευμάτων στη σερβική αγορά. Το έγγραφο αυτό 

απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Το έγγραφο επιθεώρησης κατατίθεται 

από τον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην φυτοϋγειονομική επιθεώρηση 

στο τελωνείο εισόδου. Η υπεύθυνη αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Διαχείρισης των 

Υδάτων, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτών, η Φυτοϋγειονομική Επιθεώρηση των Συνόρων = 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštit bilja, Odeljenje granične 

fitosanitarne inspekcije, Omladinskih brigada 1, Poslovna zgrada SIV-III, Novi Beograd, RS-11070 

Beograd, αριθμός τηλεφώνου: +381 11 2120462. Η αίτηση συμπληρώνεται στη σερβική γλώσσα, 

υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο, ο χρόνος επεξεργασίας και το τέλος επεξεργασίας καθορίζονται από 

την αρχή. Το έγγραφο ισχύει μόνο για μία εισαγωγή. Ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων, ο έλεγχος 

διενεργείται από διαφορετική αρχή. Στην περίπτωση των φυτών που θεωρούνται τρόφιμα, π.χ. νωπά 
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φρούτα και λαχανικά και τρόφιμα φυτικής προέλευσης τα οποία υποβλήθηκαν σε απλή επεξεργασία, 

π.χ. το αλεύρι σίτου ή καλαμποκιού, η επιθεώρηση πραγματοποιείται από τη φυτοϋγειονομική 

επιθεώρηση των συνόρων στο σημείο εισόδου των συνόρων. Άλλα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, 

π.χ. η σοκολάτα γάλακτος, υπόκεινται σε Συνοριακή Φυτοϋγειονομική Επιθεώρηση  για τον Έλεγχο 

των Αποστολών σε Χώρους Τελωνειακής Αποθήκευσης, σε τελωνείο στο εσωτερικό, σύμφωνα με το 

νόμο περί Φυτοϋγειονομικού ελέγχου και στο νόμο περί Ασφάλειας των Τροφίμων. Κατά συνέπεια, 

αν τα σχετικά εμπορεύματα υπόκεινται ταυτόχρονα στον νόμο περί Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και 

στον νόμο περί Ασφάλειας των Τροφίμων, απαιτείται συμπληρωματική φυτοϋγειονομική 

επιθεώρηση. Επομένως, η απαιτούμενη έγκριση για την εισαγωγή εμπορευμάτων εκδίδεται από μία 

από τις δύο προαναφερθείσες αρχές, ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων. Ο τύπος έγκρισης που 

εκδίδεται ποικίλλει ανάλογα με την εκπλήρωση των υποχρεωτικών απαιτήσεων, ως εξής: 

 Απόφαση σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τον εκτελωνισμό  

 Απόφαση σχετικά με την άδεια εισαγωγής και κυκλοφορίας ή παραγωγής  

 Απόφαση με την οποία εγκρίνεται ο εκτελωνισμός για την εισαγωγή της αποστολής, αλλά η 

κυκλοφορία ή η παραγωγή απαγορεύεται μέχρις ότου ληφθεί η τελική απόφαση  

Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή τα μικτά τρόφιμα που περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης 

(π.χ. ζυμαρικά γεμισμένα με κρέας) υπόκεινται σε κτηνιατρική επιθεώρηση ζωικών προϊόντων που 

διενεργείται από το Τμήμα  Κτηνιατρικού Υγειονομικό Ελέγχου στα σύνορα. Άλλα τρόφιμα, ούτε 

φυτικά ούτε ζωικής προέλευσης (π.χ. επιτραπέζια ύδατα) υπάγονται στη διοίκηση της Υγειονομικής 

Επιθεώρησης των Συνόρων και επιτρέπεται να εισάγονται μόνο με βάση το αντίστοιχο Υγειονομικό 

Πιστοποιητικό. 

5.5.3 Φυτοϋγειονομική επιθεώρηση 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις αρχές την άφιξη φυτών, φυτικών προϊόντων, 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στο τελωνείο εισόδου για τους σκοπούς της υποχρεωτικής 

φυτοϋγειονομικής επιθεώρησης στη Σερβία και απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Το έγγραφο της 

επιθεώρησης κατατίθεται από τον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην 

φυτοϋγειονομική επιθεώρηση στο τελωνείο εισόδου. Η υπεύθυνη αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, 

Δασών και Διαχείρισης των Υδάτων, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτών, η Φυτοϋγειονομική 

Επιθεώρηση των Συνόρων. Η αίτηση συμπληρώνεται στη σερβική γλώσσα και υποβάλλεται εις 

διπλούν. Το έγγραφο επιθεώρησης ζητείται από τον εισαγωγέα στην φυτοϋγειονομική επιθεώρηση 

στο τελωνείο εισόδου τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη της αποστολής. Το τέλος 

επεξεργασίας ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό των αποστολών και των μέσων 

μεταφοράς, αλλά είναι τουλάχιστον 990 RSD. Το έγγραφο ισχύει για μία μόνο εισαγωγή. Είναι 

πιθανόν να προκύψουν πρόσθετες δαπάνες για κάθε ώρα κατά την οποία ο έλεγχος δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στον προβλεπόμενο χρόνο ή εάν η επιθεώρηση πραγματοποιείται τη νύχτα, τις 

Κυριακές ή τις αργίες. 

5.5.4 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που πρόκειται να 

εισαχθούν ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες, είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς 

οργανισμούς που βρίσκονται σε καραντίνα και ουσιαστικά είναι απαλλαγμένα από άλλα επιβλαβή 

παράσιτα και θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς της 

χώρας εισαγωγής. Το πιστοποιητικό απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. 

Εκδίδεται από τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές της χώρας εξαγωγής. Η αρχή που είναι αρμόδια 

για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο είναι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτών του Υπουργείο Γεωργίας, 

Δασών και Διαχείρισης Υδάτων = Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za 

zaštitu bilja, Omladinskih brigada 1, Poslovna zgrada SIV-III, Novi Beograd, RS-11070 Beograd, 

phone number: +381 11 3117729. Το Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε 
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οποιαδήποτε γλώσσα. Εντούτοις, μπορεί να απαιτείται μετάφραση στα σερβικά. Υποβάλλεται στην 

αρχική του μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που συνοδεύονται 

από Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό επανεξάγονται με βάση το πιστοποιητικό αυτό, απαιτείται 

Πιστοποιητικό Φυτοϋγειονομικής Επανεξαγωγής. 

5.5.5 Εγγραφή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Εμπορίου και 

Εμπειρογνωμοσύνης (TRACES) 

Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι οι εξαγωγείς ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων 

είναι εγγεγραμμένοι στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Εμπορίου και Εμπειρογνωμοσύνης (TRACES). 

Το έγγραφο μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την κτηνιατρική επιθεώρηση των ζώντων ζώων και 

την κτηνιατρική επιθεώρηση για τα ζωικά προϊόντα, αντίστοιχα. Συνήθως απαιτείται για εξαγωγικές 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται από εξαγωγείς της ΕΕ. Η καταχώριση υποβάλλεται σε 

ηλεκτρονική επεξεργασία από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου και Εμπειρογνωμοσύνης (TRACES) 

από όλους τους τύπους εμπορικών οντοτήτων που εμπορεύονται είδη ζώων ή ζωικών προϊόντων 

στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces. Το διαδικτυακό έγγραφο μπορεί να 

συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και στις γλώσσες των 

συμμετεχουσών τρίτων χωρών που παρέχονται στον ιστότοπο, μεταξύ των οποίων είναι η αγγλική 

και η σερβική. Η Σερβία βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής του TRACES για ζώντα ζώα και ζωικά 

προϊόντα που εισάγονται στη χώρα. Η αρμόδια αρχή στη Σερβία είναι η Κτηνιατρική Διεύθυνση στο 

Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων . Η καταχώριση πραγματοποιείται εντός μίας 

ημέρας, δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας και η περίοδος ισχύος είναι απεριόριστη. 

5.5.6 Άδεια εισαγωγής ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιτρέπει την εισαγωγή ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης στη 

Σερβία. Πρόκειται για προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για την κτηνιατρική επιθεώρηση ζώντων 

ζώων ή για την κτηνιατρική επιθεώρηση ζωικών προϊόντων, ανάλογα με την περίπτωση. Το έγγραφο 

απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Η άδεια υποβάλλεται από τον 

εισαγωγέα στο Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης Υδάτων, στην Κτηνιατρική 

Διεύθυνση. Η αίτηση συμπληρώνεται στη σερβική γλώσσα, υποβάλλεται στην πρωτότυπη μορφή 

του, ο χρόνος επεξεργασίας ορίζεται από την αρμόδια αρχή, το τέλος επεξεργασίας ανέρχεται σε 

7.110 RSD, η άδεια ισχύει για έξι μήνες. Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση συμπληρώνεται 

σε επιστολόχαρτο της εταιρείας με κεφαλαία γράμματα και επικυρώνεται με πρωτότυπη σφραγίδα 

και υπογραφή. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, η αίτηση υπογράφεται και 

συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας του αιτούντος. 

5.5.7 Κτηνιατρική επιθεώρηση ζωικών προϊόντων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο κοινοποίησης της άφιξης ζωικών προϊόντων στο τελωνείο εισόδου για 

τους σκοπούς της υποχρεωτικής κτηνιατρικής και υγειονομικής επιθεώρησης και απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό. Το έγγραφο της επιθεώρησης κατατίθεται από τον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του στην κτηνιατρική επιθεώρηση στο τελωνείο εισόδου τουλάχιστον 24 ώρες πριν 

από την άφιξη της αποστολής. Η υπεύθυνη αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και 

Διαχείρισης Υδάτων, Κτηνιατρική Διεύθυνση, Τμήμα Κτηνιατρικού Ελέγχου Υγειονομικού Ελέγχου στα 

σημεία διέλευσης των συνόρων. Η αίτηση συμπληρώνεται στη σερβική γλώσσα. Υποβάλλεται σε 

τετραπλότυπο. Η επιθεώρηση διεξάγεται εντός μίας ημέρας, το τέλος επεξεργασίας ποικίλλει ανάλογα 

με τη συγκεκριμένη αποστολή και τέλος, το έγγραφο ισχύει για μία μόνο εισαγωγή. 

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν: 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά Προϊόντα 

 Άδεια Εισαγωγής Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces
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 Απόδειξη πληρωμής τελών 

 Οι παρτίδες ζωικών προϊόντων επιτρέπεται να εισέρχονται στη Σερβία μόνο μέσω των 

ακόλουθων σημείων διέλευσης των συνόρων: 

 με τρένο: Dimitrovgrad, Preševo, Prijepolje, Ristovac, Subotica, Šid, Vršac  

 οδικώς: Batrovci, Bogojevo, Gostun, Gradina, Horgoš, Karataš, Μάλι Zvornik-Novi Most, 

Mokrinje, Preševo, Sremska Rača, Vatin 

 αεροπορικώς: Βελιγράδι 

 λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοΐας: Bezdan, Veliko Gradište. 

5.5.8 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για ζωικά προϊόντα 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται 

έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες, δεν έχουν μολυνθεί και δεν έχουν μεταδοτικές 

ασθένειες και θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κτηνιατρικούς κανονισμούς της 

χώρας εισαγωγής. Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά, δεν 

απαιτείται συγκεκριμένη μορφή και το πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

Εντούτοις, μπορεί να απαιτείται μετάφραση στα Σερβικά. Το έγγραφο υποβάλλεται στην πρωτότυπη 

μορφή. Εκδίδεται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας εξαγωγής. Η αρχή που είναι 

υπεύθυνη για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζωικών προϊόντων στη Σερβία είναι η Κτηνιατρική 

Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων = Υπουργείο Γεωργίας, 

Δασοπονίας και Υδάτινων Πόρων, Μονάδα Υγείας, RS-11070 Beograd, αριθμοί τηλεφώνου: +381 11 

2602320, 2602634, 3196011, 3117630, αριθμός φαξ: +381 11 2602320. 

5.6 Κατάλογος επιλεγμένων εισαγωγέων/διανομέων στη Σερβία 

5.6.1 Τρόποι εισόδου στην αγορά 

Οι αλλοδαποί προμηθευτές μπορούν να εξάγουν προϊόντα διατροφής στη Σερβία χρησιμοποιώντας 

ένα τοπικό γραφείο ή τοπική εταιρεία, ναυτιλιακό πράκτορα ή μεταφορέα που είναι εγγεγραμμένοι για 

δραστηριότητες εισαγωγής. Είναι συχνό φαινόμενο για τους πράκτορες να βοηθούν με τους 

κανονισμούς εισαγωγής τροφίμων. Οι εξαγωγείς τροφίμων πρέπει να επικεντρωθούν στην 

εδραίωση των επιχειρηματικών τους σχέσεων με έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό εισαγωγέα και 

διανομέα και να προσδιορίσουν τα κατάλληλα κανάλια διανομής και πωλήσεων. Οι εισαγωγείς, οι 

χονδρέμποροι και οι διανομείς μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης 

προϊόντων και πληροφορίες αγοράς και να εμπορεύονται αποτελεσματικά αγαθά με τους τοπικούς 

καταναλωτές. Οι διεθνείς εταιρείες παροχής συμβουλών που υπάρχουν στο Βελιγράδι και το 

Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας (http://www.pks.rs), ενδέχεται να έχουν πληροφορίες σχετικά με 

πιθανούς τοπικούς εταίρους. Ο Σερβικός Οργανισμός Επιχειρηματικών Μητρώων (BRA) 

http://www.apr.gov.rs/eng/Home.aspx επιβλέπει τη σύσταση εξωτερικών αντιπροσωπειών στη 

Σερβία και εκτελεί την εγγραφή άλλων ξένων νομικών προσώπων στη Σερβία. Οι αλλοδαποί φορείς / 

πρόσωπα και τα εισαγόμενα εμπορεύματα απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση με τις εγχώριες 

οντότητες (δηλαδή εθνική μεταχείριση). Ένα γραφείο εκπροσώπησης μπορεί να λειτουργήσει στη 

Σερβία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής με τη BRA. Η διαδικασία εγγραφής διαρκεί 

περίπου 10 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Τα γραφεία εκπροσώπων δε 

μπορούν να πωλούν απευθείας αγαθά ή υπηρεσίες, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

υποστήριξη συναλλαγών πωλήσεων ή ανάπτυξης επιχειρήσεων. Μπορούν να διεξάγουν εργασίες 

που περιλαμβάνουν έρευνα αγοράς και ανάπτυξη, σύναψη συμβάσεων ή επενδύσεων, τεχνική 

συνεργασία και παρόμοιες δραστηριότητες διευκόλυνσης των επιχειρήσεων. Τα γραφεία αυτά 

επιτρέπεται να τηρούν λογαριασμούς συναλλάγματος και εγχώριων νομισμάτων σε 

εξουσιοδοτημένες σερβικές τράπεζες. 
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5.6.2 Συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων 

Περισσότερο από το 50% όλων των προϊόντων διατροφής στη Σερβία εξακολουθούν να πωλούνται 

μέσω μικρών παντοπωλείων. Η Tempo, μία αγορά cash & carry, ήταν η πρώτη που άνοιξε μια 

αλυσίδα λιανικής πώλησης το 2004 και πολλές άλλες αλυσίδες ακολούθησαν. Μεγάλες αλυσίδες 

λιανικής πώλησης τροφίμων όπως η Delhaize και η Agrokor έχουν το δικό τους τμήμα αγορών / 

εισαγωγής, ώστε να χειρίζονται άμεσα τις εισαγωγές τροφίμων. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ εισάγουν 

όλο και περισσότερο απευθείας από αλλοδαπούς προμηθευτές προκειμένου να μειώσουν το 

κόστος. Οι προμηθευτές πρέπει αρχικά να έρθουν σε επαφή με τα τμήματα αγορών / εισαγωγών 

αυτών των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων, ιδίως για προϊόντα διατροφής που διατίθενται στην 

αγορά. Παρόλο που τα αγγλικά ομιλούνται ευρέως στην επιχειρηματική κοινότητα, οι εταιρείες είναι 

χρήσιμο να έχουν έναν εκπρόσωπο με ισχυρές σερβικές γλωσσικές δεξιότητες και πολιτιστικές 

γνώσεις. Επιπλέον, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Σερβία εξακολουθούν να διεξάγονται σε 

μεγάλο βαθμό βάσει προσωπικών επαφών.  

Οι Σέρβοι καταναλωτές εξακολουθούν να προτιμούν οικονομικά εμπορικά σήματα σε όλες τις 

κατηγορίες στο λιανικό εμπόριο, ιδίως όσον αφορά τις αγορές τους από λιανοπωλητές 

παντοπωλείων. Κατά τα τελευταία έτη σημειώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση της πώλησης αγαθών 

μαύρης και γκρίζας αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη την πολύ κακή αγοραστική δύναμη των Σέρβων 

καταναλωτών, η κυριαρχία των λιανοπωλητών παντοπωλείων όσον αφορά τις συνολικές πωλήσεις 

αξίας δεν εκπλήσσει, καθώς η μέση σερβική οικογένεια εξακολουθεί να δαπανά το μεγαλύτερο μέρος 

του προϋπολογισμού της για τα τρόφιμα και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Οι αλυσίδες λιανικού 

εμπορίου στη Σερβία έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του τμήματος 

λιανικής πώλησης τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κρατικές λιανικές επιχειρήσεις ιδιωτικοποιήθηκαν και 

αργότερα αποκτήθηκαν από μεγαλύτερες ξένες εταιρείες. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία πολλών 

μεγάλων λιανοπωλητών στη Σερβία και ισχυρισμών για μονοπωλιακή συμπεριφορά. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Εμπορίου της Σερβίας, λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού μεγάλων αλυσίδων λιανικής, τα 

περιθώρια λιανικής στη Σερβία είναι σχεδόν δέκα φορές υψηλότερα από ό, τι σε άλλες χώρες των 

Βαλκανίων. Η επέκταση των σούπερ μάρκετ και των υπεραγορών στη Σερβία τα τελευταία 15 χρόνια 

έχει αποφέρει περιορισμένα οφέλη στους καταναλωτές και τους μικρούς προμηθευτές, όπως οι 

αγρότες. Σύμφωνα με το Σερβικό Οικονομικό Ινστιτούτο, η "επανάσταση της υπεραγοράς" στη 

Σερβία δεν παρείχε στους πρωτογενείς παραγωγούς πρόσβαση στους καταναλωτές και στην 

αγορά, ούτε η μεγαλύτερη συγκέντρωση των υπεραγορών προκάλεσε μείωση των τιμών των 

τροφίμων. Υπάρχουν πολλές ξένες αλυσίδες λιανικής στη Σερβική αγορά, κυρίως περιφερειακοί 

παράγοντες, καθώς και ορισμένοι διεθνείς παράγοντες όπως η Delhaize. Οι ξένες αλυσίδες λιανικής 

κατέχουν πάνω από το 80% της συνολικής αγοράς λιανικής. Η λιανική αγορά της Σερβίας 

κατανέμεται κατά κύριο λόγο μεταξύ της Delhaize (ιδιοκτήτης των αλυσίδων λιανικής Maxi και 

Tempo) και της κροατικής Agrocor (ιδιοκτήτης των λιανικών αλυσίδων Idea, Roda και Mercator). 

Άλλες διεθνείς αλυσίδες λιανικής πώλησης στη Σερβία περιλαμβάνουν το Γερμανικό Μετρό και το 

Ελληνικό Super Vero. Οι ακόλουθες εγχώριες αλυσίδες λιανικής αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 

20% της σερβικής αγοράς: Dis, Univerexport και Gomex. Ακολουθεί λίστα με τα σημαντικότερα 

convenience stores, σούπερ μάρκετ, υπεραγορές και cash and carry καταστήματα της Σερβίας. 

 

Convenience Stores 

Επωνυμία Αριθμός καταστημάτων Μητρική εταιρεία 

Idea 300 Agrokor 

Aman 196 Aman 

Shop&Go 177 Ahold Delhaize 

Gomex 153 Gomex 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Idea_(supermarkets)
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrokor
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aman_(retail_chain)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shop_%26_Go_(market)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahold_Delhaize
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gomex_(retail_chain)&action=edit&redlink=1


137 

 

 

Σούπερ μάρκετ 

Επωνυμία Αριθμός καταστημάτων Μητρική εταιρεία 

Maxi 239 Ahold Delhaize 

Idea Super 42 Agrokor 

DIS 30 DIS 

Lidl 20 Schwarz 

Aman Plus 17 Aman 

Univerexport 83 Univerexport 

 

 

Υπεραγορές 

Επωνυμία Αριθμός καταστημάτων Μητρική εταιρεία 

Roda 35 Agrokor 

Tempo 12 Ahold Delhaize 

Super Vero 6 Veropoulos 

 

Cash & carry 

Επωνυμία Αριθμός καταστημάτων Μητρική εταιρεία 

METRO Cash & Carry 9 Metro 

Velpro 8 Agrokor 

DIS Cash & Carry 1 DIS 

5.6.3 Hλεκτρονικό εμπόριο 

Το νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη Σερβία περιλαμβάνει τον νόμο για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο (2013), το νόμο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα (2009) και τον νόμο για την ηλεκτρονική 

υπογραφή (2008). Οι αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανονισμούς που αφορούν το ηλεκτρονικό 

εμπόριο έχουν εφαρμοστεί μόνο εν μέρει. Παρόλο που εισήχθη εξαίρεση στον νόμο για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στους Σέρβους πολίτες να ανοίξουν λογαριασμούς με 

παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής από το εξωτερικό, όπως το PayPal, το πλαίσιο των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι περιοριστικό. Ο νέος νόμος για την προστασία των καταναλωτών, 

που εγκρίθηκε το 2014, περιέχει διατάξεις σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις μέσω του Διαδικτύου. 

Το Σερβικό Υπουργείο Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε την έγκριση ενός νέου 

νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον νόμο περί ψηφιακής 

υπογραφής. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maxi_(Serbian_supermarket)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahold_Delhaize
https://en.wikipedia.org/wiki/Idea_(supermarkets)
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrokor
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DIS_(supermarket)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Lidl
https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarz_Gruppe
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aman_Plus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Univerexport
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Roda_(hypermarkets)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrokor
https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo_Centar
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahold_Delhaize
https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Vero
https://en.wikipedia.org/wiki/Veropoulos
https://en.wikipedia.org/wiki/Metro_Cash_and_Carry
https://en.wikipedia.org/wiki/Metro_AG
https://en.wikipedia.org/wiki/Konzum
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrokor
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DIS_(supermarket)&action=edit&redlink=1
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6 Κίνα 

6.1 Εισαγωγικές επισημάνσεις 

6.1.1 Διεθνείς Συμφωνίες 

Η Κίνα είναι μέλος των ακόλουθων Συνθηκών και έχουν υπογράψει τις παρακάτω συμφωνίες: 

 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού 

 Asia-Pacific Trade Agreement (APTA), previously named Bangkok Agreement, Εμπορική 

Συμφωνία Ασίας-Ειρινικού 

 Customs Convention on the Temporary Admission of Goods (A.T.A. Convention), Τελωνειακή 

σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων 

 Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets (TIR 

Convention), Σύμβαση για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων υπό την Κάλυψη των Δελτίων 

TIR  ), η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος 

 Customs Convention on the Temporary Admission of Goods (A.T.A. Convention), Τελωνειακή 

σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων 

 International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System 

(HS Convention) Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων 

 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as 

amended) (Revised Kyoto Convention) Διεθνής Σύμβαση για την Απλούστευση και την 

Εναρμόνιση των Τελωνειακών Διαδικασιών (όπως τροποποιήθηκε) 

 North American Free Trade Agreement (NAFTA) Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων 

Συναλλαγών 

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

 World Customs Organization (WCO) Παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων 

 World Trade Organization (WTO) Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

 

6.1.2 Προνομιακή μεταχείριση 

Εκτός από τον προτιμησιακό συντελεστή MFN, τα κινεζικά τελωνεία χορηγούν προτιμησιακούς 

συντελεστές για πολλά αγαθά καταγωγής διαφόρων χωρών, δηλαδή στα κράτη μέλη της 

Συμφωνίας Εμπορίου Ασίας-Ειρηνικού (APTA) και στα κράτη μέλη της ζώνης ελεύθερων 

συναλλαγών ASEAN-Κίνας (ACFTA). Επιπλέον, παρέχονται προτιμησιακοί συντελεστές για 

εμπορεύματα Αυστραλιανής καταγωγής (Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Κίνας-Αυστραλίας/ 

ChAFTA), για προϊόντα από τη Χιλή, τη Κόστα Ρίκα, την Ισλανδία, τη Νέα Ζηλανδία (Συμφωνία 

Ελεύθερων Συναλλαγών Νέας Ζηλανδίας - NZCFTA), το Πακιστάν, το Περού, τη Σιγκαπούρη -

Singapore Free Trade Agreement - CSFTA), τη Νότια Κορέα και την Ελβετία. Επιπλέον, η ηπειρωτική 

Κίνα έχει συνάψει δύο στενότερες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (CEPA) με ειδικές 

διοικητικές περιφέρειες, που αναφέρονται ως η CEPA της ηπειρωτικής χώρας και του Χονγκ Κονγκ, 

και η CEPA της ηπειρωτικής χώρας και του Μακάο αντίστοιχα. Επιπλέον, ισχύει μια συμφωνία-

πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας (ECFA) μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν, 
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η οποία αποτελεί de facto συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (FTA). Τα προϊόντα που είναι προϊόντα 

καταγωγής κατά την έννοια των ανωτέρω συμφωνιών ή που περιλαμβάνονται σε ειδικούς κανόνες 

μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης στην Κίνα. 

6.1.3 Είδη διατροφής 

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας και Οικογενειακού Προγραμματισμού αναπτύσσει όπου είναι απαραίτητο, 

σε συνεργασία με άλλες υπεύθυνες αρχές, π.χ. το Υπουργείο Γεωργίας ή τον Οργανισμό Τροφίμων 

και Φαρμάκων της Κίνας (CFDA), υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα ασφαλείας για τα τρόφιμα. Αυτά 

αφορούν τις οριακές τιμές (π.χ. για τους παθογόνους μικροοργανισμούς, τα κατάλοιπα 

φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων, τις βιοτοξίνες και τις προσμείξεις), τα εγκεκριμένα 

πρόσθετα τροφίμων, τη δοσολογία τους και την επιτρεπόμενη εφαρμογή, τις απαιτήσεις για τα 

θρεπτικά συστατικά συγκεκριμένων τροφίμων, την επισήμανση, τις απαιτήσεις υγιεινής και 

ποιότητας, και τις διαδικασίες δοκιμών στα τρόφιμα. Τα νέα τρόφιμα, τα νέα πρόσθετα τροφίμων και 

άλλα συναφή με τα τρόφιμα προϊόντα, είτε αυτά παράγονται στην Κίνα είτε εισάγονται, πρέπει να 

υποβάλλονται σε αξιολόγηση της ασφάλειας από την Επιτροπή. Μετά από επιτυχή αξιολόγηση, η 

Επιτροπή εκδίδει άδεια που επιτρέπει την παραγωγή ή την εισαγωγή, κατά περίπτωση, των εν λόγω 

εμπορευμάτων. Επιπλέον, οι εισαγωγείς τροφίμων και προσθέτων τροφίμων υποχρεούνται να 

τηρούν μητρώο σχετικά με την εισαγωγή και την πώληση τέτοιων προϊόντων όσον αφορά το όνομα, 

τις προδιαγραφές, την ποσότητα, την ημερομηνία παραγωγής, τον αριθμό παρτίδας παραγωγής ή 

εισαγωγής, τον χρόνο ζωής (εάν χρειάζεται), το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εξαγωγέα και 

του αγοραστή και την ημερομηνία παράδοσης. Τα εν λόγω αρχεία και τα συναφή έγγραφα 

φυλάσσονται για τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του εν λόγω προϊόντος ή 

για τουλάχιστον δύο έτη μετά τη συναλλαγή σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει καθορισμένη 

διάρκεια ζωής. Τα τρόφιμα γενικά μπορούν να εισάγονται μόνο από τους εξαγωγείς που είναι 

εγγεγραμμένοι στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Επιθεώρησης και Καραντίνας για την Ποιότητα 

(AQSIQ). Η εν λόγω εγγραφή λαμβάνει χώρα σε διακυβερνητικό επίπεδο και πραγματοποιείται από τη 

Διοίκηση Πιστοποίησης και Διαπίστευσης της Λ.Δ. της Κίνας (CNCA). Για τους σκοπούς της 

καταχώρισης αυτής, η συμμόρφωση του εξαγωγέα προς τις σχετικές απαιτήσεις πιστοποιείται από 

την αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής. Τέλος πρέπει να υποβληθεί η εθνική νομοθεσία για θέματα 

υγιεινής και συναφή ζητήματα και περαιτέρω έγγραφα για αξιολόγηση. Ένας αριθμός καταχώρισης 

ανατίθεται τελικά στον εξαγωγέα, ο οποίος θα εμφανίζεται στην ετικέτα των προϊόντων. Η εγγραφή 

ισχύει για τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, οι εισαγωγείς τροφίμων και οι εξαγωγείς τροφίμων, εκτός από 

αυτούς των γαλακτοκομικών προϊόντων, υποχρεούνται να εγγραφούν στο σύστημα διαχείρισης 

αρχείων για τους εξαγωγείς / παραλήπτες των εισαγόμενων τροφίμων του AQSIQ, ενώ οι εξαγωγείς 

γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να εγγραφούν στον CNCA. Τα μεταποιημένα τρόφιμα πρέπει να 

συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ανάλυσης, το οποίο τεκμηριώνει την υγειονομική κατάσταση του 

προϊόντος. Επί του παρόντος, το AQSIQ χρησιμοποιεί νέο πιστοποιητικό εξαγωγής για τρόφιμα, για 

όλα τα είδη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων υγιεινής διατροφής και των ειδικών 

διαιτητικών τροφίμων, των προϊόντων ζαχαροπλαστικής και μπισκότων, των γλυκισμάτων, των 

αρωματικών ουσιών, των ποτών, των αλκοολούχων ποτών, των κονσερβών και 

κονσερβοποιημένων φρούτων. Η επισήμανση των εισαγόμενων τροφίμων ελέγχεται από το AQSIQ 

στο τελωνειακό σημείο εισόδου κατά την άφιξη της αποστολής. Με τον εκτελωνισμό των 

εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο. Ένα έγγραφο Καταχώρισης των 

Υγιεινών Τροφίμων που πρόκειται να εισαχθούν απαιτείται, επιπλέον, για τρόφιμα με ισχυρισμούς 

υγείας. Υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσης για ορισμένα τρόφιμα. Η 

υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον το ήμισυ της 

συνολικής διάρκειας ζωής κατά τη στιγμή της εισαγωγής. Για τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ισχύουν 

οι κανονισμοί που περιγράφονται στα δύο επόμενα κεφάλαια για τα ζωικά και φυτικά προϊόντα. 
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6.1.4 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα και γενική δυνατότητα 

εισαγωγής των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτά. 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να εφαρμόζονται στο 

έδαφος μιας χώρας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού, της πανίδας και της 

χλωρίδας, από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα 

 παράσιτα φυτών (π.χ. έντομα, βακτηρίδια, ιοί) 

 τοξίνες ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες, σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές 

 πρόσθετα 

 ρύπους (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα παρασιτοκτόνων ή κτηνιατρικών φαρμάκων, ξένες 

ύλες). 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να συμπεριληφθούν στους 

σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, απαιτήσεις και διαδικασίες μιας χώρας ή μιας 

οικονομικής κοινότητας. Η συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία αναφέρεται επίσης ως συμφωνία SPS, 

καθορίζει τους κανόνες που υποχρεούνται να ακολουθούν τα κράτη μέλη του ΠΟΕ, όταν 

εφαρμόζουν μέτρα SPS που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των 

ζώων και την υγεία των φυτών. Η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα SPS που ενδέχεται 

να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, το διεθνές εμπόριο. Κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να λάβει 

τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων προστασίας. Σύμφωνα με τους 

κανόνες του ΠΟΕ, οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα, αλλά οι 

κανονισμοί τους πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και διεθνή πρότυπα, δηλαδή τα 

επιβαλλόμενα μέτρα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και κατανοητά. Τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να 

κοινοποιούν εκ των προτέρων το περιεχόμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού υγιεινής ή 

φυτοϋγειονομικής προστασίας. Οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των 

μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές 

Γραφείο Επιζωοτιών για την υγεία των ζώων), τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών 

(IPPC), την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων (κοινή επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας 

(FAO) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ασφάλεια των τροφίμων). Επιπλέον, η 

συμφωνία ‘’SPS’’ παρέχει τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και για τα προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των 

ζώων και των φυτών. 

Οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών για την 

υγεία των ζώων), τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC), την Επιτροπή Κώδικα 

Τροφίμων κοινή επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ασφάλεια των τροφίμων). Επιπλέον, η συμφωνία SPS παρέχει 

τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και τα 

προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών. 

Τα μέτρα SPS πρέπει να είναι ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο και πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου στα 

εθνικά και στα εισαγόμενα αγαθά. Τα μέτρα αυτά μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως η 

απαίτηση να προέλθουν τα προϊόντα από περιοχές απαλλαγμένες από ασθένειες, ειδικός χειρισμός 

ή επεξεργασία προϊόντων, απαίτηση επιθεώρησης προϊόντων, κανονισμοί καραντίνας, καθορισμός 

επιτρεπόμενων μέγιστων επιπέδων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ή έγκριση για χρήση μόνο 

ορισμένων πρόσθετων στα τρόφιμα. 

Για τα εμπορεύματα που ενδεχομένως φέρουν κινδύνους SPS, εφαρμόζονται γενικά μέτρα εκτίμησης 

κινδύνου για να εξακριβωθεί εάν το αγαθό είναι εισαγόμενο ή όχι. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ζωικά ή 
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φυτικά είδη ή τα προϊόντα που δεν έχουν προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ δύο χωρών. Κατά την καθιέρωση των υγειονομικών προτύπων που πρέπει να πληρούνται για 

ένα συγκεκριμένο αγαθό, καθορίζονται συνήθως οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το συγκεκριμένο 

αντικείμενο θα είναι δυνατόν να εισαχθεί, π.χ. μετά από την υποχρεωτική επεξεργασία υποκαπνισμού 

καθορισμένων φυτικών προϊόντων ή τον εμβολιασμό συγκεκριμένων ζωικών ειδών έναντι των 

χαρακτηριστικών ασθενειών τους. Οι όροι αυτοί αντικατοπτρίζονται στο αντίστοιχο υγειονομικό 

πιστοποιητικό. 

6.1.5 Ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Οι αποστολές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης απαιτούν ένα Πιστοποιητικό Επιθεώρησης 

Εμπορευμάτων στο τελωνειακό σημείο εισόδου και συνοδεύονται είτε από ένα Κτηνιατρικό 

Πιστοποιητικό Υγείας για ζώντα ζώα είτε από ένα Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για Ζωικά 

Προϊόντα. Τα ζωικά προϊόντα ενδέχεται να απαιτούν Πιστοποιητικό Ανάλυσης. Η αρχή που είναι 

υπεύθυνη για τους κτηνιατρικούς ελέγχους των ζώντων ζώων και των ζωικών προϊόντων στη Λ.Δ. 

της Κίνας είναι προσβάσιμη ως εξής : Υπουργείο Γεωργίας της Λ.Δ. της Κίνας, Κτηνιατρικό Γραφείο, 

11 Nongzhanguan Nanli, Chaoyang District, CN-100125 Πεκίνο, αριθμοί τηλεφώνου: +86 10 

59191428, 59191492, αριθμός φαξ: +86 10 59191428. Είναι πιθανόν να μπορούν να επιβληθούν ειδικά 

προσωρινά προστατευτικά μέτρα για την εισαγωγή ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης, π.χ. ως 

συνέπεια της εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση της υγείας των ζώων στη χώρα προέλευσης, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στο 

Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων (WAHIS), μία υπηρεσία που παρέχεται 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE).  

6.1.6 Φυτά και φυτικά προϊόντα 

Η εισαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων απαιτεί Άδεια Εισαγωγής Ζώντων Ζώων και Φυτών που 

υπόκεινται σε καραντίνα και τα εμπορεύματα πρέπει να συνοδεύονται από ένα Φυτοϋγειονομικό 

Πιστοποιητικό. Τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο εξετάζονται στο τελωνείο 

εισόδου. Ορισμένα φυτά και φυτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία εμπίπτουν στους 

κανονισμούς για τις ποσοστώσεις. Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο στην 

Λ.Δ. της Κίνας είναι προσβάσιμη από το Υπουργείο Γεωργίας της Λ.Δ. της Κίνας , Γραφείο 

Προστασίας Φυτών, 11 Nongzhanguan Nanli, Επαρχία Chaoyang, CN-100125 Πεκίνο, αριθμός 

τηλεφώνου: +86 10 59191451. 

6.1.7 Ανάλυση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς (PRA) 

Η Λ.Δ. της Κίνας εφαρμόζει ανάλυση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς (PRA). Σε εθνικό επίπεδο, 

η ανάλυση ρυθμίζεται από το νόμο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την καραντίνα 

εισόδου και εξόδου ζώων και φυτών και από τους εκτελεστικούς κανονισμούς. Το Διεθνές Πρότυπο 

για τα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (ISPM) αριθ. 2 που ορίζει το Πλαίσιο για την Ανάλυση Κινδύνου των 

Παρασίτων που συμφωνήθηκε στο πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία 

των Φυτών (IPPC) παρέχει το πλαίσιο για την PRA, το οποίο έγινε δεκτό από τις υπογράφουσες 

χώρες. Η PRA πρέπει να διεξάγεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φυτοπροστασίας (NPPO), δηλαδή 

από το Γραφείο Προστασίας Φυτών, σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα είδη που αποτελούν 

αντικείμενο ρύθμισης, εφόσον ο κίνδυνος που συνδέεται με την εισαγωγή τους είναι άγνωστος. Αυτό 

συμβαίνει συνήθως όταν τα εμπορεύματα εισάγονται στη χώρα για πρώτη φορά ή εάν εισάγονται 

από νέα περιοχή προέλευσης. Μπορεί επίσης να απαιτείται PRA σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. εάν τα 

εμπορεύματα πρόκειται να εισαχθούν για νέα προοριζόμενη χρήση ή εάν η φυτοϋγειονομική 

νομοθεσία της χώρας εξαγωγής έχει υποστεί αλλαγές. Επιπλέον, μπορεί να απαιτηθεί η αναθεώρηση 

ήδη υπάρχοντος PRA, π.χ. εάν έχει ανιχνευθεί μια μεταβολή στην ευαισθησία ενός φυτού σε ένα 

παράσιτο ή σε μια αλλαγή στη λοιμογόνο δράση ή την επιθετικότητα ή το εύρος των ξενιστών ενός 

παρασίτου. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του PRA, ο NPPO αναπτύσσει και καθορίζει τις ειδικές 
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φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος ως μέτρα διαχείρισης του 

κινδύνου. 

6.1.8 Τυποποίηση 

Τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Κίνα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα της 

Κίνας. Απαιτείται υποχρεωτική πιστοποίηση για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που υπόκεινται σε 

τακτικές αναθεωρήσεις. Η υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί προϋπόθεση για την 

πιστοποίηση και μπορεί επίσης να απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά 

προϊόντων για τα οποία δεν απαιτείται η Yποχρεωτική Πιστοποίηση της Κίνας (CCC). Οι μικρές 

ποσότητες προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση σύμφωνα με τον κατάλογο 

μπορούν να τύχουν ειδικού προγράμματος επεξεργασίας (SPP). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προϊόντα 

που δεν θα αποκτήσουν το σήμα CCC, λόγω διαφορετικών κανόνων, εάν ο εισαγωγέας μπορεί να 

διαπιστώσει ότι τα προϊόντα αυτά χρειάζονται για ειδικούς σκοπούς στη Λ.Δ. της Κίνας. 

Καταβάλλονται προσπάθειες για την εναρμόνιση των κινεζικών προτύπων με τα διεθνή πρότυπα και 

η συνεργασία με τις αρχές τυποποίησης σε άλλες χώρες εξελίσσεται. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

τυποποιημένα έγγραφα πρέπει να αγοραστούν από την υπηρεσία τυποποίησης της Λ.Δ. της Κίνας 

(SAC), 9 Madian East Road, Haidian District, CN-100088 Beijing, αριθμός τηλεφώνου: +86 10 

82262609. 

6.1.9 Απαιτήσεις συσκευασίας 

Το σανό και το άχυρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά συσκευασίας εάν συνοδεύονται από 

Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό, τα υλικά αυτά υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομική επιθεώρηση. Η 

Κίνα εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM) αριθ. 15 για τα υλικά 

συσκευασίας ξύλου (WPM) από το 2006. Όλα τα προϊόντα WPM πρέπει να φέρουν το σήμα 

συμμόρφωσης ISPM Νο. 15 και συνεπώς πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία με τις κατάλληλες 

μεθόδους καραντίνας / απολύμανσης. Το ξύλο από κωνοφόρα ως υλικό συσκευασίας πρέπει 

επιπλέον να είναι απαλλαγμένο από το φλοιό. Παρόλο που, σύμφωνα με την ανακοίνωση αριθ. 

2002/58 της Κίνας και τις ανακοινώσεις αριθ. 11 και 32/2005, δεν απαιτείται Φυτοϋγειονομικό 

Πιστοποιητικό για το εν λόγω πιστοποιητικό WPM, έχουν αναφερθεί προβλήματα κατά τον 

εκτελωνισμό των αποστολών χωρίς πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Εάν χρησιμοποιηθούν 

μη ξύλινα υλικά συσκευασίας, συνιστάται να επισυνάπτεται δήλωση από τον εξαγωγέα για υλικό 

συσκευασίας που δεν είναι από ξύλο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι συσκευασίες συχνά 

αποθηκεύονται στην ύπαιθρο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στο νερό. Καθώς οι 

μεταφορές είναι μερικές φορές δύσκολες, τα πακέτα μπορούν να υποβληθούν σε καταπόνηση και, 

ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά και εξαιρετικά σκληρά. Οι οδηγίες για τον σωστό χειρισμό 

των πακέτων πρέπει να δίνονται στα κινέζικα. 

6.1.10 Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επισήμανσης των τροφίμων 

Η ορθή διατύπωση για τη σήμανση προορισμού των αποστολών που πρόκειται να εξαχθούν στην 

Κίνα είναι η "Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας" (Λ.Δ. της Κίνας). Η ονομασία "Κίνα" από μόνη της δεν 

αρκεί. Η σήμανση των αποστολών που προορίζονται για εξαγωγή στην Κίνα πρέπει να τυπώνεται 

καθαρά και με ανεξίτηλα γράμματα στα αγγλικά και στα κινέζικα. 

Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να επισημαίνονται στις αποστολές που θα εισαχθούν στην Λ.Δ. της 

Κίνας σύμφωνα με το ισχύον εθνικό πρότυπο GB / T 6388-1986 στα κινέζικα και στα αγγλικά: 

1. Σύμβολο κατάταξης όπως προδιαγράφεται από το 

πρότυπο 

2. Αριθμός συμβολαίου 

3. Διαδοχικός αριθμός της αποστολής 

8. Όνομα του κατασκευαστή 

9. Όγκος της αποστολής 

10. Ημερομηνία ανάλωσης ‘’πριν από’’ (μήνας / 

έτος), κατά περίπτωση 
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4. Προδιαγραφές (όνομα προϊόντος ή κωδικός hs, 

ένδειξη του μοντέλου, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.) 

5. Ποσότητα που περιέχεται στην αποστολή 

6. Ακαθάριστο και καθαρό βάρος 

7. Ημερομηνία παρασκευής (έτος / μήνας / ημέρα) 

 

11. Τοποθεσία προορισμού 

12. Όνομα του παραλήπτη 

13. Όνομα του αποστολέα 

14. Αριθμός μεταφοράς 

15. Αριθμός αποστολής 

Για τα περισσότερα προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν στον τελικό καταναλωτή χωρίς 

επανασυσκευασία, π.χ. τα τρόφιμα και τα καλλυντικά προϊόντα, η επισήμανση στα κινέζικα είναι 

υποχρεωτική. Το ελάχιστο περιεχόμενο των ετικετών περιλαμβάνει: 

1. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 

2. Όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του 

τοπικού πράκτορα 

3. Αριθμός μητρώου / άδειας χρήσης προϊόντος 

στην Κίνα 

4. Είδος προϊόντος (και λειτουργία, κατά περίπτωση) 

5. Μάρκα 

6. Κατάλογος των συστατικών και οι ποσότητες τους 

7. Γενικές ονομασίες προσθέτων τροφίμων, κατά 

περίπτωση 

8. Καθαρό βάρος 

9. Συνθήκες αποθήκευσης 

10. Ημερομηνία παραγωγής 

11. Ημερομηνία λήξης, κατά περίπτωση 

12. Αριθμοί παρτίδων και κωδικοί προϊόντων 

13. Τυποποιημένος κωδικός προϊόντος, εάν υπάρχει 

14. Χώρα προέλευσης 

15. Περιγραφή του τρόπου προετοιμασίας, κατά 

περίπτωση. 

6.1.11 Επισήμανση των τροφίμων 

Ο αριθμός καταχώρισης του ξένου εξαγωγέα που έχει παραχωρηθεί από την Αρχή Πιστοποίησης και 

Διαπίστευσης της Κίνας (CNCA) πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων. Η διατροφική 

επισήμανση είναι υποχρεωτική για ορισμένα τρόφιμα. Η διατροφική επισήμανση αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της επισήμανσης των τροφίμων και πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει 

στον καταναλωτή μια σαφή περιγραφή όλων των θρεπτικών συστατικών του τροφίμου και των 

αντίστοιχων τιμών τους. Ο κατάλογος των τροφίμων που υπόκεινται σε υποχρεωτική διατροφική 

επισήμανση δημοσιεύεται από την Εθνική Επιτροπή Υγείας και Οικογενειακού Σχεδιασμού. Για τον 

οίνο απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες, εκτός των γενικών απαιτήσεων επισήμανσης για τα 

τρόφιμα που απαριθμούνται ανωτέρω: ο αλκοολικός τίτλος κατ 'όγκο, οι τυποποιημένοι αριθμοί 

προϊόντος, το επίπεδο ποιότητας. 

6.1.12 Ετικέτα της χώρας προέλευσης 

Η επισήμανση της χώρας καταγωγής δεν απαιτείται από το νόμο για όλα τα εμπορεύματα. Είναι, 

ωστόσο, προϋπόθεση για την εμπορία των καθορισμένων προϊόντων στη Λ.Δ. της Κίνας, ιδίως των 

εμπορευμάτων που προορίζονται για τον τοπικό καταναλωτή. Η επισήμανση της χώρας προέλευσης 

στο εμπόρευμα ή / και στη συσκευασία του πρέπει να αντιστοιχεί στην προέλευση που αναφέρεται 

στα εμπορικά έγγραφα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οποιαδήποτε ένδειξη για μια χώρα στο ίδιο το 

εμπόρευμα μπορεί να θεωρηθεί ως δήλωση προέλευσης. 

6.1.13 Κανονισμοί εισαγωγής  

Οι κανονισμοί εισαγωγής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εξακολουθούν να βασίζονται σε κάποιο 

βαθμό στο σύστημα ποσοστώσεων και αδειών. Το διοικητικό γραφείο ποσοστώσεων και αδειών του 

Υπουργείου Εμπορίου (MOFCOM) είναι η αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτών των 

μέτρων. Το σύστημα ποσοστώσεων περιορίστηκε σταδιακά κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).  



144 

 

6.1.14 Επικύρωση εγγράφων 

Όλα τα δικαιολογητικά που συντάσσονται από τον εξαγωγέα πρέπει να νομιμοποιούνται από την 

Πρεσβεία ή το Προξενικό Τμήμα της Κίνας στη χώρα εξαγωγής. Πριν από αυτή τη νομιμοποίηση, τα 

έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται είτε από εμπορικό επιμελητήριο είτε από συμβολαιογράφο, 

ανάλογα με τη φύση των συγκεκριμένων εγγράφων. Το επίσημο πλήρες όνομα της χώρας στην 

οποία πρόκειται να υποβληθούν τα έγγραφα είναι συνήθως υποχρεωτικό να αναγράφεται στο 

έγγραφο (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας). Οι μεταφράσεις, όπου απαιτείται, συνήθως προετοιμάζονται 

από ορκωτούς μεταφραστές και απαιτούν τακτικά μια πρόσθετη πιστοποίηση από την αρμόδια 

αρχή, π.χ. το αντίστοιχο δικαστήριο. Η Πρεσβεία μπορεί επιπλέον να θέσει συμπληρωματικές 

συνθήκες, π.χ. ότι τα φωτοαντίγραφα πρωτότυπων εγγράφων πρέπει να επισυναφθούν για τα 

αρχεία της αντιπροσωπείας ή ότι όλα τα προς επικύρωση έγγραφα πρέπει να κατατεθούν σε 

συγκεκριμένη μορφή. 

6.1.15 Απαιτήσεις για διατυπώσεις εισαγωγής 

Τα έγγραφα εισαγωγής μπορούν να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά είναι σκόπιμο 

να υποβάλλονται είτε στα αγγλικά είτε στα κινέζικα ή να επισυνάπτεται η κατάλληλη μετάφραση. Σε 

γενικές γραμμές, τα έντυπα των αίτησεων θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ίδια γλώσσα που 

χρησιμοποιείται σε αυτά. Οι κωδικοί εμπορευμάτων και οι σχετικές περιγραφές που περιλαμβάνονται 

στα εμπορικά έγγραφα πρέπει πάντα να περιέχουν αναφορά στη βάση ονοματολογίας, π.χ. HS 2012 

ή HS. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι κωδικοί εμπορευμάτων υπερβαίνουν το εξαψήφιο επίπεδο 

του HS και αναφέρονται στη δασμολογική ονοματολογία της χώρας προορισμού, οι κωδικοί αυτοί 

πρέπει να προσαρμόζονται από τον εισαγωγέα. Εκτός από την επίσημα αιτούμενη τεκμηρίωση, από 

συμβατικές συμφωνίες με τον εισαγωγέα ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον ανάγκες. Εάν μια 

σύμβαση πώλησης ή μια πιστωτική επιστολή (L /C) ορίζει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα πρέπει να 

παρέχονται από τον εξαγωγέα, η πρόβλεψή τους αποτελεί υποχρέωση, ανεξάρτητα από τις επίσημες 

απαιτήσεις. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματική 

τεκμηρίωση εάν θεωρούν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα συνηθισμένα έγγραφα είναι 

ανεπαρκείς ή αμφίβολες. Εκτός από τις ανάγκες των αρχών, των εισαγωγέων ή των μεταφορέων, οι 

απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των εισαγωγών επηρεάζονται επίσης από την εμπορική πρακτική. 

6.1.16 Δημόσιες συμβάσεις 

Η λεγόμενη πολιτική "Buy Chinese", βασισμένη στον Κινέζικο Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων, ορίζει 

ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οι σχετικοί φορείς θα πρέπει κατά προτίμηση να αγοράζουν αγαθά 

που παράγονται ή κατασκευάζονται στη Λ.Δ. της Κίνας. Τα εν λόγω εμπορεύματα επιτρέπεται να 

εισάγονται μόνο εάν είναι αδικαιολόγητα τιμολογημένα ή δεν είναι διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες 

στην Κίνα, εάν τα εγχώρια εμπορεύματα δεν έχουν ικανοποιητική ποιότητα ή εάν τα εισαγόμενα 

εμπορεύματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εκτός της Λ.Δ. της Κίνας. 

6.1.17 Ξένες επενδύσεις 

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ξένες επενδύσεις στην Κίνα, η κινεζική κυβέρνηση καθιέρωσε 

σταδιακά μια σχετικά περίπλοκη νομική βάση και κατασκεύασε ένα σύστημα εξωτερικής επενδυτικής 

πολιτικής. Η βασική νομοθεσία που εφαρμόζεται σε αυτόν τον τομέα είναι ο Εταιρικός Νόμος της 

Λ.Δ. της Κίνας, ο Νόμος περί Κοινοπραξιών Κινεζικής - Ξένης Ιδιοκτησίας και τα Μέτρα για τη 

Διαχείριση Ξένων Επενδύσεων σε Εμπορικούς Τομείς. 

6.1.18 Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών και αποθήκευση 

Στην Κίνα, υπάρχουν 15 ζώνες ελεύθερου εμπορίου (FTZ) ή ‘’bonded zones’’ (ζώνες οικονομικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης) υπό τη διοίκηση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στις 

πόλεις: Tianjing, Shantou, Guangzhou, Shatoujiao και Futian, Zhuhai, Xiamen, Fuzhou, Haikou, 
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Dalian, Qingdao, Zhangjigang, Shanghai, Xiangyu και Ningbo. Έξι από αυτές τις ελεύθερες ζώνες 

ταξινομούνται ως ειδικές οικονομικές ζώνες: Hainan, Pudong, Shenzhen, Shantou, Zhuhai και 

Xiamen. Οι τελωνειακές αρχές στηρίζουν οικονομικά την τελωνειακή αποθήκευση, η οποία είναι 

δωρεάν για τα εμπορεύματα που προορίζονται για διέλευση και για την επεξεργασία των 

δασμολογητέων αγαθών. Τα εμπορεύματα αυτά μπορούν να αποθηκεύονται σε αποθήκη για 

διάστημα μέχρι ένα έτος (το οποίο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να παραταθεί στα 

δύο έτη). Κάθε επεξεργασία αποθεματοποιημένων προϊόντων υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση. Τα 

εμπορεύματα που προορίζονται για ελεύθερη κυκλοφορία δεν επιτρέπονται υπό το καθεστώς της 

τελωνειακής αποθήκευσης. Η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών της Κίνας (Σαγκάη) ‘’China Pilot Free 

Trade Zone’’, συμπεριλαμβανομένων των: Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone, Waigaoqiao 

Bonded Logistics Zone, Yangshan Bonded Port και Shanghai Pudong Airport Free Trade Zone, 

εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2013. Η ζώνη χρησιμοποιείται ως σημείο δοκιμής για το άνοιγμα της 

αγοράς και για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Περαιτέρω ζώνες ελεύθερου εμπορίου όπως 

διαμορφώθηκαν μετά την πιλοτική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών της Κίνας (Σαγκάη) έχουν 

δημιουργηθεί στις πόλεις: Fujian, Guangdong και Tianjin. Τα είδη των ξένων επενδύσεων που δεν 

επιτρέπονται στην αντίστοιχη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών έχουν καθοριστεί μέσω ενός καταλόγου. 

6.1.19 Τελωνειακή αξία 

Η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, η οποία είναι η 

τιμή που καταβλήθηκε ή πρέπει να καταβληθεί για τα εμπορεύματα κατά την εισαγωγή τους στο 

τελωνειακό έδαφος της Κίνας. Συνήθως υπολογίζεται με βάση την τιμή CIF. Εάν η δασμολογητέα αξία 

δεν μπορεί να καθοριστεί με βάση τη συναλλακτική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, οι 

ακόλουθες τιμές είναι αυτές που θα εφαρμοστούν διαδοχικά ως βάση για τον υπολογισμό της, 

σύμφωνα με τους κανόνες για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, βάσει της συμφωνίας 

εφαρμογής του άρθρου VII (τελωνειακή αποτίμηση) της ΓΣΔΕ 1994: 

 Η συναλλακτική αξία ίδιων εισαγόμενων αγαθών 

 Η συναλλακτική αξία παρόμοιων εισαγομένων αγαθών 

 Η τιμή έκφρασης 

 Η υπολογιζόμενη τιμή  

 Η αξία που προκύπτει από μια κατάλληλη μέθοδο απόκλισης (fall-back method) 

6.1.20 Νόμισμα και πληρωμές 

Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τρόπος πληρωμής για εισαγωγές είναι η Εγγυητική Επιστολή (L / 

C). Οι L / C με μεγάλη διάρκεια (γενικά άνω των 90 ημερών) απαιτούν προηγούμενη άδεια από την 

κρατική υπηρεσία συναλλάγματος (SAFE). Οι τελωνειακές αρχές πρέπει να εγκρίνουν τα εμπορικά 

έγγραφα εάν η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 100.000 δολάρια. Απαιτείται τραπεζική 

εγγύηση για οποιαδήποτε καταβολή υπερβαίνει τα 30.000 δολάρια. Tα όρια αυτά ενδέχεται να 

υπόκεινται σε προσαρμογή από τις κινεζικές αρχές. Οι βραχυπρόθεσμες εμπορικές συναλλαγές 

μπορούν επίσης να ρυθμίζονται μέσω ‘’Πληρωμής μετά την κατάθεση εγγράφων’’/ Documentary 

Collection (D/C). Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία ένας πωλητής δίνει εντολή στην 

τράπεζά του να διαβιβάσει έγγραφα σχετικά με την εξαγωγή αγαθών στην τράπεζα ενός αγοραστή 

με αίτημα να υποβάλει αυτά τα έγγραφα στον αγοραστή για πληρωμή, αναφέροντας πότε και υπό 

ποιες προϋποθέσεις μπορούν να αποδεσμευτούν τα εν λόγω έγγραφα για τον αγοραστή. Για τις 

περισσότερες διαδικασίες εισαγωγής απαιτείται αντίγραφο του συμβολαίου της επιχείρησης. Το Yuan 

Renminbi (CNY) είναι το επίσημο νόμισμα της Λ.Δ. της Κίνας (1 CNY = 10 Jiao = 100 Fen). Η 

συναλλαγματική ισοτιμία ρυθμίζεται από την κινεζική κυβέρνηση. Το CNY (επίσης συνήθως 

αναφέρεται ως RMB) δεν είναι ακόμη πλήρως μετατρέψιμο. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της 

πλήρους μετατρεψιμότητας και της προσεκτικής διεθνοποίησης του νομίσματός της, η κινεζική 

κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πρόγραμμα για τους διασυνοριακούς διακανονισμούς πληρωμών σε 
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CNY. Το πρόγραμμα έχει επεκταθεί ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε όλο τον κόσμο, εκτός από τον 

αρχικό περιορισμό του στις εμπορικές δραστηριότητες με το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και τα κράτη 

μέλη του ASEAN (π.χ. Μπρουνέι, Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Μυανμάρ, Φιλιππίνες, 

Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ). Ξεκινώντας από το 2011, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας επέτρεψε σε 

Κινέζους εισαγωγείς και εξαγωγείς να συναλλάσσονται με CNY. Ορισμένες ξένες τράπεζες 

επιτρέπουν ήδη στους εξαγωγείς να ανοίξουν λογαριασμούς με CNY για διασυνοριακό 

διακανονισμό συναλλαγών. 

6.2 Δασμολόγιο 

6.2.1 Μέλι 

Για το φυσικό μέλι (040900), ορίζεται δασμός 15%. Πρόκειται για δασμό ‘’MFN’’ που εφαρμόζεται σε 

χώρες με το καθεστώς του πλέον ευνοούμενου κράτους. Ένας δασμός MFN είναι ο χαμηλότερος 

δυνατός δασμός που μια χώρα μπορεί να ορίσει για μία άλλη χώρα. 

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 11% επί της δασμολογητέας αξίας. 

6.2.2 Ελαιόλαδο 

Για το Ελαιόλαδο (παρθένο και τα κλάσματα του, έστω εξευγενισμένο, όχι χημικώς 

μετασχηματισμένο), (1509) και για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία των λιπών ελαίων και 

κλασμάτων τους, που παραλαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, είτε μεταποιημένα είτε όχι, αλλά όχι 

χημικώς τροποποιημένα, συμπεριλαμβανόμενων μιγμάτων αυτών των ελαίων ή των κλασμάτων με 

έλαια και μίγματα κάτω από το κωδικό 1509 (δασμολογική κλάση: 1510), ορίζεται δασμός 10%.  

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 11% επί της δασμολογητέας αξίας για το 

παρθένο ελαιόλαδο (1509.10), ενώ για τα λοιπά ελαιόλαδα (1509.70) εισπράττεται με συντελεστή 

17%., όπως και για τα προϊόντα κάτω από το κωδικό 1510. 

6.2.3 Σύκα 

Για τα σύκα (080420), που ανήκουν στη κατηγορία των χουρμάδων, σύκων, του ανανά, των 

αβοκάντο, των γκουάβα, των μάνγκο, των μανγκοστίν, φρέσκων ή αποξηραμένων (δασμολογική 

κλάση: 0804) ορίζεται δασμός 30%.  

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 11% επί της δασμολογητέας αξίας. 

6.2.4 Καρύδια 

Για τα καρύδια με κέλυφος ή χωρίς κέλυφος (0802.31/0802.32), που ανήκουν στη κατηγορία των 

λοιπών ξηρών καρπών, φρέσκων ή αποξηραμένων, με κέλυφος ή χωρίς κέλυφος ή αποφλοιωμένων 

(δασμολογική κλάση: 0802), ορίζεται δασμός 25% και 20% αντίστοιχα.  

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 
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Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 11% επί της δασμολογητέας αξίας. 

6.2.5 Κρασί  

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του κρασιού από φρέσκα σταφύλια, 

συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυμένων κρασιών και του γλεύκους σταφυλιών εκτός από αυτών 

κάτω από το κωδικό (δασμολογική κλάση: 2204), ορίζονται οι ακόλουθοι δασμοί: 

2204.10 – αφρώδης οίνος: 14% 

Άλλα κρασιά, γλεύκος σταφυλιών με ζύμωση παρεμποδισμένη ή συγκρατημένη με τη προσθήκη 

αλκοόλης: 

2204.21- Σε περιέκτες που φέρουν 2 λίτρα ή μικρότερη ποσότητα: 14% 

2204.22 - Σε περιέκτες που φέρουν περισσότερο από 2 λίτρα αλλά όχι περισσότερα από 10 

λίτρα: 20%    

2204.29 - Άλλα: 20% 

2204.30 - Άλλα γλεύκη σταφυλιών: 30% 

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 17% επί της δασμολογητέας αξίας. 

 Φόρος κατανάλωσης (COT) 

Για τα προϊόντα κάτω από τους κωδικούς: 2204.21/ 2204.22 /2204.29/ 2204.30, ορίζεται φόρος 

κατανάλωσης (COT). Ο φόρος κατανάλωσης εισπράττεται με συντελεστή 10% επί της 

δασμολογητέας αξίας. 

6.2.6 Βούτυρο 

Για το βούτυρο (0405.10) που ανήκει στη κατηγορία: βούτυρο και λοιπά έλαια και λίπη που 

προέρχονται από το γάλα, γαλακτοκομικά αλείμματα (δασμολογική κλάση: 0405), ορίζεται δασμός 

10%. 

Φόροι και πρόσθετοι δασμοί 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εισπράττεται με συντελεστή 17% επί της δασμολογητέας αξίας. 

6.2.7 Βαμβάκι 

Για το βαμβάκι (δασμολογική κλάση: 52) ανάλογα με την κατηγορία ορίζονται οι ακόλουθοι δασμοί  

MFN και ο ακόλουθος Φ.Π.Α. επί της δασμολογητέας αξίας: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  MFN tariff VAT 

5201 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:  
 

11% 

5201 00 00 01 – Εντός ποσόστωσης 1% 
 

5201 00 00 80 – Συμπεριλαμβανομένου του απορροφητικού βαμβακιού (εκτός 
ποσόστωσης, ενδιάμεση) 

40% 
 

5201 00 00 90 – Εκτός ποσόστωσης 40% 
 

5202 Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα 
από νήματα και τα ξεφτίδια):   

17% 

5202 10  – Απορρίμματα από νήματα  10% 
 

http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220410&countries=CN
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220421&countries=CN
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220422&countries=CN
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220429&countries=CN
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220430&countries=CN
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220421&countries=CN
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220422&countries=CN
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220429&countries=CN
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=220430&countries=CN
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      Άλλα: 
  

5202 91  – Ξεφτίδια  10% 
 

5202 99  –Άλλα  10% 
 

5203 Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο  
 

17% 

5203 00 00 01 Εντός ποσόστωσης 1% 
 

5203 00 00 90 Εκτός ποσόστωσης 40% 
 

5204  Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση:   

17% 

       – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:  
  

5204 11  – –  Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι  5% 
 

5204 19  – –   Άλλα  5% 
 

5204 20  – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5% 
 

5205 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν 
τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:  

17% 

                    –  – Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:  
  

5205 11  – –  Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες)  

5% 
 

5205 12 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 
decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές 
μονάδες) 

5% 
 

5205 13 – –  Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 
decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5205 14  – –  Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 
decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες) 

5% 
 

5205 15  – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες):  

5% 
 

5205 21 – –  Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες) 

5% 
 

5205 22  – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 
decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές 
μονάδες 

5% 
 

5205 23 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 
decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5205 24 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 
decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5205 26  – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 
decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5205 27  – – Με τίτλο κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 
decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 
μετρικές μονάδες)  

5% 
 

5205 28 – – Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

                      – Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες: 5% 
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5205 31 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν 
υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5205 32 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5205 33 – –  Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

5% 
 

5205 34 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5205 35  – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 
80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

5% 
 

                     – Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:  
  

5205 41  – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν 
υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

5% 
 

5205 42  – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5205 43 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5205 44 – –  Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

5% 
 

5205 46 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο 
των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 
94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5205 47 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5205 48 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει 
τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5206  Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν 
λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:  

17% 

                     – Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες: 
  

5206 11 – –Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες)  

5% 
 

5206 12  – –Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 
decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5206 13  – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 
decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5206 14  – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 
decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές 

5% 
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μονάδες)  

5206 15 – –Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες) 

5% 
 

                     —Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες: 
  

5206 21 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες)  

5% 
 

5206 22  – –  Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 
decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5206 23  – –  Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 
decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5206 24  – –   Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 
decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες)  

5% 
 

5206 25 – –  Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές 
μονάδες) . 

5% 
 

      – Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες: 
  

5206 31 – –  Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν 
υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα 

5% 
 

5206 32 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5206 33 –  – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5206 34 –  – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5206 35 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 
80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

5% 
 

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες: 
  

5206 41 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν 
υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) 

5% 
 

5206 42 –  – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5206 43 –  – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5206 44 –  – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι 
κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν 
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
 

5206 45 –  – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 
80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)  

5% 
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5207 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συσκευασμένα για 
τη λιανική πώληση:   

17% 

5207 10  – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι  6% 
 

5207 90  – Άλλα  6% 
 

5208 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 :   

17% 

  – Αλεύκαστα:  
  

5208 11 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2 :  10% 
 

5208 12 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 :  10% 
 

5208 13  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5208 19  – – Άλλα υφάσματα 10% 
 

  – Λευκασμένα:  
  

5208 21– – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2 : 10% 
 

5208 22 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 : 10% 
 

5208 23  –  Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του 
στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

12% 
 

5208 29 – – Άλλα υφάσματα 10% 
 

– Βαμμένα: 
  

5208 31  – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2  10% 
 

5208 32 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 : 10% 
 

5208 33  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5208 39  – – Άλλα υφάσματα 10% 
 

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 
  

5208 41  – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2  10% 
 

5208 42  – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2  10% 
 

5208 43  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5208 49  – – Άλλα υφάσματα 10% 
 

– Τυπωτά: 
  

5208 51  – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2  10% 
 

5208 52 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2  10% 
 

5208 59 – – Άλλα υφάσματα:  
  

5208 59 10 – – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5208 59 90 – – – Άλλα  10% 
 

5209 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος 
βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 :  

17% 

 – Αλεύκαστα:  
  

5209 11  – – Απλής ύφανσης 10% 
 

5209 12  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5209 19  – – Άλλα υφάσματα 10% 
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– Λευκασμένα:  
  

5209 21  – – Απλής ύφανσης  12% 
 

5209 22  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

12% 
 

5209 29  – – Άλλα υφάσματα 12% 
 

– Βαμμένα: 
  

5209 31  – – Απλής ύφανσης  10% 
 

5209 32  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5209 39  – – Άλλα υφάσματα 
  

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:  
  

5209 41 – – Απλής ύφανσης  10% 
 

5209 42  – – Υφάσματα με την ονομασία «denim»  10% 
 

5209 43  – – Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην 
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5209 49  – – Άλλα υφάσματα  10% 
 

– Τυπωτά: 
  

5209 51  – – Απλής ύφανσης 10% 
 

5209 52  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5209 59  – – Άλλα υφάσματα  10% 
 

5210 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος 
βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που 
δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 : 

 
17% 

 – Αλεύκαστα:  
  

5210 11  – – Απλής ύφανσης 6% 
 

5210 19  – – Άλλα υφάσματα 
  

5210.19.10 - - - Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

12% 
 

5210.19.90 - - - Άλλα 6% 
 

– Λευκασμένα:  
  

5210 21  – – Απλής ύφανσης  14% 
 

5210 29  – – Άλλα υφάσματα 14% 
 

– Βαμμένα:  
  

5210 31  – – Απλής ύφανσης 10% 
 

5210 32  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5210 39  – – Άλλα υφάσματα 10% 
 

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 
  

 5210 41 – – Απλής ύφανσης 10% 
 

 5210 49 – – Άλλα υφάσματα 10% 
 

– Τυπωτά:  
  

5210 51  – – Απλής ύφανσης  10% 
 

5210 59  – – Άλλα υφάσματα  10% 
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5211 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος 
βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που 
υπερβαίνει τα 200 g/m2 :  

 
17% 

– Αλεύκαστα: 
  

5211 11  – – Απλής ύφανσης  6% 
 

5211 12  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

6% 
 

5211 19  – – Άλλα υφάσματα  12% 
 

5211 20  – –  Λευκασμένα 14% 
 

– Βαμμένα:  
  

5211 31  – – Απλής ύφανσης 10% 
 

5211 32 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5211 39  – – Άλλα υφάσματα 10% 
 

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:  
  

5211 41  – – Απλής ύφανσης 10% 
 

5211 42  – – Υφάσματα με την ονομασία «denim» 10% 
 

5211 43  – – Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην 
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 

10% 
 

5211 49 – – Άλλα υφάσματα:  10% 
 

– Τυπωτά: 
  

5211 51  – – Απλής ύφανσης 10% 
 

5211 52  – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση 
του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4  

10% 
 

5211 59  – – Άλλα υφάσματα  10% 
 

5212 Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:  
 

17% 

– Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 :  
  

5212 11 – – Αλεύκαστα:  12% 
 

5212 12 – – Λευκασμένα: 14% 
 

5212 13 – – Βαμμένα: 10% 
 

5212 14 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: 10% 
 

5212 15 – – Τυπωτά: 10% 
 

– Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 :  
  

5212 21 – – Αλεύκαστα:  
  

5212.21.00.11  –   –   –  Μικτή περιεκτικότητα κατά βάρος σε χτενισμένο μαλλί ή 
τρίχες εκλεκτής ποιότητας ίσης ή ανώτερης του 36% κατά βάρος 

6% 
 

5212.21.00.19  –   –   – Μικτά, που περιέχουν λιγότερο από 36% κατά βάρος από 
μαλλί χτενισμένα ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

6% 
 

5212.21.00.21 - - - Μικτές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βάρος μαλλιού ή τρίχας 
εκλεκτής ποιότητας ίσης ή ανώτερης του 36% κατά βάρος  

6% 
 

5212.21.00.29 - - - Μικτά, που περιέχουν λιγότερο από 36% κατά βάρος άλλα μαλλιά 
ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας  

6% 
 

5212.21.00.30 - - - Ποπλίν και λεπτό πανί, αναμεμειγμένο με άλλες ίνες, εκτός από 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

6% 
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5212.21.00.40 - - - Απλό ύφασμα, αναμεμειγμένο με άλλες ίνες εκτός από συνθετικές 
ή τεχνητές ίνες  

6% 
 

5212.21.00.50 - - - Καμβάς αναμεμειγμένος με άλλες ίνες, εκτός από συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, 80%  

6% 
 

5212.21.00.60 - - - Υφάσματα από ύφασμα, με ανάμειξη ινών, εκτός από συνθετικές 
ή τεχνητές ίνες,  

6% 
 

5212.21.00.70 - - - Δίχρωμη ύφανση, αναμεμειγμένη με άλλες ίνες εκτός από 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες  

6% 
 

5212.21.00.90 - - - Άλλα, αναμεμειγμένα με άλλες ίνες, εκτός από συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες 

6% 
 

5212 22 – – Λευκασμένα:  14% 
 

5212 23 – – Βαμμένα:  10% 
 

5212 24 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:  10% 
 

5212 25 – – Τυπωτά:  10% 
 

6.2.8 Μέτρα εμπορικής άμυνας (μέτρα αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρα 

διασφάλισης) 

Δεν υπάρχουν μέτρα εμπορικής άμυνας για τα επιλεγμένα προϊόντα. 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi 

6.3 Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για την εξαγωγή προϊόντων στην Κίνα  

Έγγραφα γενικών απαιτήσεων Κίνα 

1. Δηλωτικό/ Μανιφέστο 2. Τελωνειακή δήλωση εισαγωγής Έκθεση ‘’Μάστερ’’ 

3. Εμπορικό τιμολόγιο 4. Προτιμολόγιο 

5. Κιβωτολόγιο 6. Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

7. Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 8. Αεροπορική φορτωτική 

9. Σιδηροδρομική φορτωτική, συμμορφούμενη στις 

συμφωνίες COTIF και SMGS 
10. Θαλάσσια φορτωτική 

11. Πιστοποιητικό ασφάλισης 12. Εγγραφή στις τελωνειακές αρχές 

 
13. Άδεια   επιχειρηματικής δραστηριότητας 14. Άδεια εισαγωγών και εξαγωγών 

15.  

Εγγραφή στις τελωνειακές 

αρχές 

Εγγραφή στις 

τελωνειακές αρχές 

Εγγραφή στις 

τελωνειακές αρχές 

16. Εγγραφή στις κινεζικές τελωνειακές αρχές  

6.3.1 Δηλωτικό/ Μανιφέστο  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις αρχές την άφιξη ενός σκάφους και συνοψίζει τα 

εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί εκεί. Είναι υποχρεωτικό και δεν εξαρτάται από το συγκεκριμένο 

σκοπό της άφιξης. Το έγγραφο αυτό απαιτείται για τελωνειακή επιτήρηση και δεν απαιτείται 

συγκεκριμένη μορφή του εγγράφου. Προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπό του 

ηλεκτρονικά και προωθείται στο σχετικό τμήμα των τελωνειακών κινεζικών αρχών. Η ανώτατη αρχή 

είναι η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Λ.Δ. της Κίνας (GAC, επίσης αποκαλούμενη ως Τελωνείο της 

Κίνας), Λεωφόρος Jianguomen 6, Περιοχή Dongcheng, CN-100730 Πεκίνο, αριθμός τηλεφώνου: +86 

10 65194114. Συνήθως το έγγραφο προετοιμάζεται στα αγγλικά ή στα κινέζικα. Δεν απαιτείται 

συγκεκριμένη μορφή για το έγγραφο. Η δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις των σχετικών διεθνών οργανισμών μεταφορών, π.χ. το Διεθνή Ναυτιλιακό 

Οργανισμό (ΙΜΟ) ή τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA). 

Το έγγραφο υποβάλλεται σε προκαταρκτική έκδοση ως εξής: 

 Για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων: 24 ώρες πριν από τη φόρτωση 

 Για αποστολή χωρίς εμπορευματοκιβώτια: 24 ώρες πριν την άφιξη 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
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 Για μεταφορά μέσω αεροσκάφους (ταξίδι πέραν των τεσσάρων ωρών): τέσσερις ώρες πριν 

από την άφιξη 

 Για μεταφορά μέσω αεροσκάφους (ταξίδι λιγότερο από τέσσερις ώρες): πριν από την 

απογείωση 

 Για μεταφορά με τρένο: δύο ώρες πριν την άφιξη 

 Για μεταφορά με αυτοκίνητο: μία ώρα πριν την άφιξη. 

Η κατάσταση του δηλωτικού μπορεί να προβληθεί στο διαδίκτυο (μόνο στα κινέζικα). Το έγγραφο 

ισχύει μόνο για μία εισαγωγή. Εκτός από την υποβολή δηλώσεων, τόσο οι μεταφορείς των 

μανιφέστων όσο και όλα τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο με την Κίνα 

πρέπει να καταχωρούνται στις κινεζικές τελωνειακές αρχές. Ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς, οι 

προκαταρκτικές δηλώσεις πρέπει να παραδίδονται εντός μίας έως 24 ωρών πριν από την άφιξη του 

μεταφορικού μέσου. Για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η προκαταρκτική διασάφηση 

πρέπει να συντάσσεται με τη μορφή δηλώσεως προστοιβασίας 24 ώρες πριν από τη φόρτωση του 

πλοίου. Ο μεταφορέας δεν πρέπει να φορτώνει το φορτίο πριν η κινεζική τελωνειακή αρχή του 

παράσχει την επιβεβαίωσή της όσον αφορά την παράδοση. Επιπλέον, η εκτιμώμενη ώρα άφιξης 

(ETA) πρέπει να κοινοποιείται μετά την υποβολή της δήλωσης ή του δηλωτικού και η ακριβής ώρα 

άφιξης πρέπει να κοινοποιείται και πάλι πριν από την πραγματική άφιξη του μεταφορικού μέσου. Η 

δήλωση άφιξης πρέπει να υποβάλλεται αμέσως μετά την άφιξη. Εντός χρονικού διαστήματος 

συνήθως έξι ωρών μετά την εκφόρτωση, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την εκφόρτωση πρέπει να 

διαβιβάσει στις τελωνειακές αρχές ένα δελτίο επιβεβαίωσης του φορτίου. 

6.3.2 Τελωνειακή δήλωση εισαγωγής 

Πρόκειται για επίσημο έντυπο για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Συμπληρώνεται από τον 

εισαγωγέα στα κινέζικα και υποβάλλεται από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του το πρωτότυπο 

έγγραφο μαζί με τρία αντίγραφα. Η δήλωση υποβάλλεται εντός 14 ημερών από την άφιξη των 

εμπορευμάτων. Το έγγραφο υποβάλλεται στο τελωνείο εισόδου. Η ανώτατη αρχή είναι η Γενική 

Διεύθυνση Τελωνείων της Λ.Δ. της Κίνας. 

 Απαραίτητο περιεχόμενο: 

1. Τελωνειακή δήλωση εισαγωγής της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας 

2. Αριθμός εγγραφής 

3. Αριθμός δήλωσης (συμπληρώνεται από τις 

τελωνειακές αρχές) 

4. Λιμένας εισαγωγής 

5. Αριθμός αναφοράς 

6. Ημερομηνία εισαγωγής 

7. Ημερομηνία της δήλωσης 

8. Όνομα εταιρείας 

9. Μέσα μεταφοράς 

10. Όνομα του σκάφους ή του αεροπλάνου 

11. Αριθμός φορτωτικής 

12. Όνομα παραλήπτη 

13. Τρόπος εμπορίας (να εισαχθεί ο κωδικός του 

τελωνειακού καθεστώτος που πρέπει να 

εφαρμοστεί) 

14. Φύση της εισφοράς (κατηγορία τελωνειακών 

δασμών και φόρων που πρέπει να 

επιβληθούν) 

15. Ποσοστό της εισφοράς (αναλογία των 

επιβαλλόμενων δασμών) 

16. Αριθμός άδειας (να συμπληρωθεί αν τα 

εμπορεύματα που πρόκειται να εισαχθούν 

υπάγονται σε άδεια εισαγωγής) 

17. Χώρα (περιοχή) αποστολής 

31. Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν 

32. Προοριζόμενη χρήση των εισαγόμενων εμπορευμάτων 

33. Σήματα και αριθμοί 

34. Αριθμός αντικειμένων 

35. Κωδικός hs 

36. Ονομασία, περιγραφή και προδιαγραφή των εμπορευμάτων 

37. Ποσότητα και μονάδα μέτρησης των εμπορευμάτων 

38. Χώρα (περιοχή) καταγωγής 

39. Τιμή μονάδας 

40. Συνολική αξία 

41. Νομισματικό σύστημα 

42. Διαδικασία μείωσης της εισφοράς και απαλλαγής από 

δασμούς και φόρους 

43. Καθεστώς της μείωσης της εισφοράς και απαλλαγή από 

δασμούς και φόρους (συμπληρώνεται από τις τελωνειακές 

αρχές) 

44. Υπεύθυνος δήλωσης (εισαγωγέας ή νόμιμος εκπρόσωπός 

του) 

45. Εταιρεία εισαγωγής (νομικό πρόσωπο) 

46. ‘’Δηλώνουμε ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές 

και φέρουν τη νομική ευθύνη…’’ 

47. Εκτελωνιστής 

48. Διεύθυνση 

49. Ταχυδρομικός κώδικας 

50. Τηλεφωνικό νούμερο 

51. Εταιρεία δήλωσης (σφραγίδα) 
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18. Λιμάνι φόρτωσης 

19. Χώρα (περιοχή) προορισμού 

20. Αριθμό έγκρισης 

21. Φύση της συναλλαγής (εισαγωγή του 

κωδικού για την εμπορική περίοδο που θα 

εφαρμοστεί) 

22. Κόστος μεταφοράς 

23. Κόστος ασφάλισης 

24. Άλλα έξοδα 

25. Αριθμός συμβολαίου 

26. Αριθμός πακέτων 

27. Είδος πακέτων 

28. Μεικτό βάρος (σε kg) 

29. Καθαρό βάρος (σε kg) 

30. Αριθμός του δοχείου 

52. Ημερομηνία 

53. Παρατηρήσεις των τελωνειακών αρχών, ημερομηνία 

έκδοσης και σφραγίδα 

54. Υπεύθυνος υπάλληλος για ελέγχους εγγράφων 

55. ‘’Αποτίμηση ελέγχθηκε από..’’ 

56. Είσπραξη εισφορών 

57. Στατιστική καταχώριση 

58. Υπεύθυνος υπάλληλος για τελωνειακούς ελέγχους 

59. Τελωνειακή κυκλοφορία 

6.3.3 Εμπορικό τιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό, δεν απαιτεί συγκεκριμένη μορφή. Το τιμολόγιο συντάσσεται στα αγγλικά ή στα κινέζικα 

και υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές στην πρωτότυπη μορφή δύο φορές. 

 Σύνηθες ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Όνομα και  διεύθυνση του πωλητή 

2. Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη 

3. Όνομα και  διεύθυνση του αγοραστή, εάν δεν είναι 

ο παραλήπτης 

4. Όνομα και διεύθυνση του μεταφορέα 

5. Τοποθεσία και ημερομηνία έκδοσης 

6. Αριθμός τιμολογίου 

7. Χώρα προέλευσης 

8. Λιμένας προορισμού 

9. Αριθμός Κιβωτολόγιου  

10. Αριθμός συμβολαίου 

11. Πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά 

με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης 

12. Όροι παράδοσης και πληρωμής 

13. Τα σήματα και τους αριθμούς, τον αριθμό και τον 

τύπο των δεμάτων 

14. Ακριβής περιγραφή των εμπορευμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του 

ακαθάριστου και του καθαρού βάρους, των 

εμπορικών επωνυμιών και των εμπορικών 

ονομάτων και των αντίστοιχων διακρίσεων 

σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα 

15.  Ποσότητα και ποιότητα των εμπορευμάτων 

16. Τιμές μονάδας και ποσά 

17. Εγκεκριμένη υπογραφή του εξαγωγέα / αποστολέα 

6.3.4 Προτιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που συντάχθηκε πριν από 

τη κατάλληλη τιμολόγηση και επιπρόσθετα του εμπορικού τιμολογίου. Μπορεί να ζητηθεί από τον 

εισαγωγέα ή για άλλους λόγους. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Το προτιμολόγιο συνήθως 

περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με το τελικό Εμπορικό Τιμολόγιο, αλλά μπορεί να είναι πιο συνοπτικό. 

Πρόσθετες λεπτομέρειες γνωστές μόνο κατά τη διάρκεια της αποστολής ή μετά την ολοκλήρωση 

ορισμένων διαδικασιών υποβολής αίτησης συμπεριλαμβάνονται στο Εμπορικό Τιμολόγιο. 

6.3.5 Κιβωτολόγιο 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της αποστολής και χρησιμεύει ως βάση για την 

τελωνειακή μεταχείριση των εμπορευμάτων. Απαιτείται συνήθως για τον εκτελωνισμό. Υποβάλλεται το 

πρωτότυπο έγγραφο. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το έγγραφο. Το Κιβωτολόγιο πρέπει να 

συντάσσεται από τον εξαγωγέα στα αγγλικά ή στα κινέζικα σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές 

πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του περιεχομένου των συσκευασιών, της 

περιγραφής των εμπορευμάτων, των σημάτων και των αριθμών. Κατατίθεται σε ένα αντίγραφο.  

6.3.6 Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που πιστοποιεί τη μη προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται συνήθως για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Το πιστοποιητικό 
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υποβάλλεται από τον εξαγωγέα σε ένα αντίγραφο. Τα πιστοποιητικά μη προτιμησιακής καταγωγής 

εκδίδονται συνήθως από το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, αυτή η 

ευθύνη μπορεί να ανατεθεί και σε άλλους φορείς, όπως Υπουργεία ή τελωνειακές αρχές. Το έγγραφο 

απαιτείται μόνο εάν το ζητήσει ο εισαγωγέας ή για άλλους λόγους. Στην εμπορική πρακτική, μπορεί 

να απαιτείται να εισαχθούν εμπορεύματα βάσει του προτιμησιακού δασμού του μάλλον 

ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) μιας εμπορικής συμφωνίας. 

6.3.7 Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που επιβεβαιώνει την προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται μόνο εάν ζητηθεί προτιμησιακή μεταχείριση βάσει συμφωνίας ελεύθερου 

εμπορίου. Τα εμπορεύματα μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης εάν έχουν παραχθεί εξ 

ολοκλήρου σε ένα μέρος ή η προτιμησιακή καταγωγή έχει παρασχεθεί με επαρκείς επεξεργασίες ή 

μεταποιήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής του προϊόντος. Η απόδειξη της 

προτιμησιακής καταγωγής υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Οι επίσημες αποδείξεις προέλευσης 

συνήθως εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Σε περίπτωση που οι άτυπες αποδείξεις 

προέλευσης προβλέπονται από τους σχετικούς κανόνες καταγωγής, αυτές συντάσσονται από τον 

εξαγωγέα. Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής μπορεί να αντικαταστήσει το πιστοποιητικό μη 

προτιμησιακής καταγωγής, με την επιφύλαξη αποδοχής από τις τελωνειακές αρχές της χώρας 

εισαγωγής. 

6.3.8 Αεροπορική φορτωτική 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 

αεροπορικώς και αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του 

μεταφορέα. Απαιτείται για εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του. Δεν 

απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις ισχύουσες συμβάσεις 

όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην πράξη οδηγεί σε 

τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Η 

αεροπορική φορτωτική αποτελείται από ένα σύνολο μορφών, εκ των οποίων τρεις είναι πρωτότυπα 

και οι υπόλοιπες είναι αντίγραφα. Το πρώτο πρωτότυπο, συνήθως πράσινο, τηρείται από τον 

μεταφορέα, το δεύτερο (κόκκινο) προορίζεται για τον παραλήπτη και το τρίτο (μπλε) είναι για τους 

αποστολείς. Το τέταρτο έντυπο (αντίγραφο), συνήθως κίτρινο, είναι απόδειξη παραλαβής, τα 

επιπλέον αντίγραφα, συνήθως λευκά, μπορεί να απαιτούνται στα αεροδρόμια αναχώρησης και 

προορισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μεταφορείς εμπορευμάτων ή πράκτορες. 

Μια αεροπορική φορτωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πολλαπλή μεταφόρτωση αγαθών. 

Εάν δύο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων συνδυάζονται σε μία μεταφορά, ένα 

έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει την αεροπορική 

φορτωτική. 

6.3.9 Σιδηροδρομική φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 

σιδηροδρομικώς. Η Σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) και ο Οργανισμός 

Συνεργασίας Σιδηροδρόμων (OSJD) χρησιμοποιούν ενιαίο νομοσχέδιο από την 1η Σεπτεμβρίου 2006. 

Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και προετοιμάζεται από τον 

μεταφορέα ή τον πράκτορά του. Το νέο φορτωτικό έγγραφο βασίζεται στη διάταξη των Ηνωμένων 

Εθνών για τα εμπορικά έγγραφα και περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται τόσο από τους 

ενιαίους κανόνες που διέπουν τη σύμβαση για διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

(Ομοιόμορφες γραμμές σχετικά με τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων - CIM ) από 

τη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) και τη συμφωνία για τη διεθνή 

σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων (SMGS) του OSJD. Η επίσημη δομή του εγγράφου πρέπει 

να τηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι εκτυπώσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με την αρχική 
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γραμματοσειρά ή με μαύρη γραμματοσειρά, ο απαιτούμενος τύπος χαρτιού δεν καθορίζεται στη 

σύμβαση. Το έγγραφο υποβάλλεται σε έξι αντίγραφα. Οι περιγραφές στα τετραγωνίδια της 

φορτωτικής μπορεί να είναι στα ρωσικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά ή στα γερμανικά. Η Κίνα είναι 

μέλος της σύμβασης SMGS. Συνιστάται λοιπόν η  χρήση του νέου ενοποιημένου νομοσχεδίου. Η 

ενιαία σιδηροδρομική φορτωτική SMGS χρησιμοποιείται αντί της κοινής φορτωτικής, εφόσον ούτε ο 

τόπος αποστολής ούτε η διαδρομή μεταφοράς περνούν από κράτη μέλη της σύμβασης CIM. Σε 

περίπτωση συνδυασμού δύο ή περισσότερων τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων σε μία μεταφορά, 

ένα έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει τη σιδηροδρομική 

φορτωτική που συμμορφώνεται με τις συμφωνίες COTIF και SMGS. 

6.3.10 Θαλάσσια φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια 

θαλάσσης. Αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Επιπλέον, 

χρησιμεύει ως σύμβαση μεταφοράς που υποχρεώνει τον μεταφορέα να παραδώσει τα εμπορεύματα 

στον παραλήπτη. Η φορτωτική είναι τίτλος αγαθών, ο κύριος της οποίας είναι ο κύριος των αγαθών. 

Εάν τα εμπορεύματα αποστέλλονται δια θαλάσσης χωρίς τίτλο αγαθών, χρησιμοποιείται ένα Δελτίο 

Θαλάσσης. Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό και προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον 

πράκτορά του. Δεν απαιτείται ειδική μορφή για το έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 

αντιστοιχεί στις ισχύουσες συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός 

που στην πράξη οδηγεί σε τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. 

Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Συνήθως εκδίδονται τρεις πλήρεις σειρές του δελτίου φόρτωσης, το 

καθένα από τα οποία περιέχει ένα πρωτότυπο και πολλά αντίγραφα. Η καθαρή φορτωτική δηλώνει 

ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε προφανή καλή τάξη και κατάσταση, ενώ η ακάθαρτη 

φορτωτική δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που ελήφθησαν είναι κατεστραμμένα ή κακής ποιότητας 

("g.b.o."). Εάν εκδοθεί μια ακάθαρτη φορτωτική, η τράπεζα χρηματοδότησης μπορεί να αρνηθεί να 

αποδεχθεί τα έγγραφα του αποστολέα. Εάν δύο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων 

συνδυάζονται σε μία μεταφορά, ένα έγγραφο πολλαπλών ή συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να 

αντικαταστήσει τη θαλάσσια φορτωτική. 

6.3.11 Πιστοποιητικό ασφάλισης 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει υπογραφεί σύμβαση για την ασφάλιση των 

αγαθών. Απαιτείται για εκτελωνισμό. Προετοιμάζεται από την ασφαλιστική εταιρεία του εξαγωγέα ή 

του εισαγωγέα. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή. Εκδίδεται στα αγγλικά ή στα κινέζικα. Το 

πιστοποιητικό πρέπει να υποβληθεί ως πρωτότυπο. 

6.3.12 Εγγραφή στις τελωνειακές αρχές 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς έχουν καταχωριστεί στη 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Λ.Δ. της Κίνας. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Η εγγραφή πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από τον εισαγωγέα ή εξαγωγέα στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Λ.Δ. της 

Κίνας. Η αίτηση συμπληρώνεται στα κινέζικα και υποβάλλεται στην πρωτότυπη μορφή. Ο χρόνος 

επεξεργασίας της αίτησης είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας και η 

περίοδος ισχύος είναι τρία έτη. 

 Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Καταχώριση εισαγωγέων και εξαγωγέων 

(ανανέωση, αλλαγή, ακύρωση), αίτηση 

καταχώρισης 

2. Τελωνείο 

3. ‘’Επί του παρόντος, υποβάλλουμε αίτηση για τα 

ακόλουθα’’ 

4. Εγγραφή 

9. Συνημμένα έγγραφα 

10. Όνομα του αιτούντος και σφραγίδα της εταιρείας 

11. Ημερομηνία αίτησης 

12. Παρατηρήσεις της τελωνειακής αρχής 

13. Όλα τα υποβληθέντα έγγραφα έχουν ελεγχθεί με τα 

πρωτότυπα: ναι / όχι. 

14. Πρόκειται για αίτηση για ανανέωση εγγραφής: ναι / 
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5. Αλλαγή (κατά περίπτωση: νόμιμος εκπρόσωπος, 

διεύθυνση της εταιρείας, επωνυμία της εταιρείας, 

αριθμός τηλεφώνου, εγγεγραμμένο κεφάλαιο, 

πρόσωπο επικοινωνίας,κ.α.) 

6. Ανανέωση της καταχώρισης 

7. Ακύρωση της εγγραφής 

8. ‘’Εγγυόμαστε ότι όλα τα επισυναπτόμενα 

έγγραφα και όλες οι πληροφορίες που 

παρέχονται είναι αληθείς και σωστές. Δηλώνουμε 

επίσης ότι τηρούμε όλους τους σχετικούς 

κανονισμούς και ότι αναλαμβάνουμε την νομική 

ευθύνη. Ο κωδικός εγγραφής μας είναι ... (ισχύει 

μόνο εάν ο αιτών έχει καταχωρηθεί 

προηγουμένως) και η κατηγοριοποίηση 

επιχειρήσεων είναι ...’’ 

όχι. 

15. Η κατηγοριοποίηση της επιχείρησης είναι Α ή 

μεγαλύτερη: ναι / όχι. 

16. Σχόλιο του εκτελωνιστή 

17. Υπογραφή 

18. Ημερομηνία 

19. Σχόλιο του ανώτερου τελωνείου 

20. Σχόλιο από τον τελωνειακό επόπτη 

21. Παρατήρηση 

 

6.3.13 Επιχειρηματική άδεια 

Πρόκειται για έγγραφο που πιστοποιεί ότι μια εταιρεία έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τις κινεζικές 

νομικές διατάξεις και έχει εγκριθεί για την έναρξη λειτουργίας. Το έγγραφο απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό. Το πιστοποιητικό κατατίθεται από τη νέα εταιρεία στην κρατική διοίκηση Βιομηχανίας και 

Εμπορίου (SAIC), Γραφείο Καταχώρησης, 8 Sanlihe Donglu, District Xicheng, CN-100820 Πεκίνο, 

αριθμούς τηλεφώνου: +86 10 68032233, 88650000, αριθμός φαξ : +86 10 68034014. Η αίτηση 

συμπληρώνεται στα κινέζικα και πρέπει να υποβάλλεται το πρωτότυπο έγγραφο. Ο χρόνος 

επεξεργασίας είναι 15 έως 30 εργάσιμες ημέρες. Το τέλος επεξεργασίας ποικίλλει ανάλογα με το 

συνολικό ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Η περίοδος ισχύος της άδειας ποικίλλει ανάλογα με 

τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια ετήσια έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην 

SAIC και να κοινοποιείται δημόσια. 

Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την αίτηση αλλά και 

για τα επισυναπτόμενα έγγραφα παρέχονται στη διεύθυνση: 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bus_lic&hscode=0409&countryid=CN 

6.3.14 Άδεια άσκησης δραστηριότητας εισαγωγών και εξαγωγών  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι μία εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις και έχει 

καταχωριστεί ως επιχείρηση εισαγωγής / εξαγωγής. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό.  Η εγγραφή 

πρέπει να πραγματοποιηθεί από έναν εκπρόσωπο της εταιρείας στο Υπουργείο Εμπορίου της Λ.Δ. 

της Κίνας (MOFCOM), Dong Chang'an Avenue 2, CN-100731 Beijing, αριθμός τηλεφώνου: +86 10 

65197420, fax: +86 10 65197952. Η αίτηση συμπληρώνεται στα κινέζικα και πρέπει να υποβάλλεται στη 

πρωτότυπη μορφή. Ο χρόνος επεξεργασίας κυμαίνεται από 45 έως 60 εργάσιμες ημέρες και δεν 

υπάρχει τέλος επεξεργασίας. Η περίοδος ισχύος της εγγραφής αντιστοιχεί σε εκείνη της άδειας 

λειτουργίας. 

 Πληροφορίες και έγγραφα που απαιτούνται: 

1. Αίτηση για άδεια εισαγωγής και εξαγωγής  

2. Όνομα του αιτούντος 

3.  Ημερομηνία εφαρμογής (έτος / έτος / ημέρα)  

4. Σφραγίδα της αιτούσας εταιρείας  

5. Τηλεφωνικό νούμερο 

6.  Αριθμός φαξ  

7. Θέμα αίτησης 

8. Κατηγορίες θεμάτων αίτησης 

9. Α: άδεια εισαγωγής και εξαγωγής για μια ξένη 

εταιρεία εμπορίου 

10.  B: άδεια εισαγωγής και εξαγωγής για κρατική 

επιχείρηση (SOE), η οποία έχει μετατραπεί σε ξένη 

εταιρεία εμπορίου 

25. Επιβεβαίωση των αναλογιών της επένδυσης και τη 

φύση της ιδιοκτησίας των επενδυτών που εκδίδεται 

από το αντίστοιχο τμήμα ελέγχου (απαιτείται μόνο για 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η χρηματιστηριακή 

εταιρεία ή νεοσυσταθείσα εταιρεία (δεν έχει εφαρμογή 

για τις κατηγορίες D ή G ή για εταιρείες των οποίων η 

κυριότητα είναι σαφώς καθορισμένη ως δημόσια 

ιδιοκτησία στην άδεια λειτουργίας) 

26. Αντίγραφο της έγκρισης της αναμόρφωσης μιας 

SOE σε ξένη εταιρεία εμπορίου (απαιτείται μόνο για 

την κατηγορία Β) 

27. Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας εισαγωγής και 

εξαγωγής για την ίδια την εταιρεία ή τη μητρική της 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bus_lic&hscode=0409&countryid=CN
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11.  C: άδεια εισαγωγής και εξαγωγής για θυγατρική 

ξένης εταιρίας εμπορίου 

12.  D: άδεια εισαγωγής και εξαγωγής για μια εταιρεία 

μεταποίησης στο εξωτερικό 

13.  Ε: άδεια εισαγωγής και εξαγωγής για ξένη 

κατασκευαστική εταιρεία (ινστιτούτο σχεδιασμού)  

14. F: άδεια εισαγωγής και εξαγωγής για μια 

κατασκευαστική εταιρεία 

15.  G: άδεια εισαγωγής και εξαγωγής για μια ιδιωτική 

εταιρεία  

16. Όνομα της εταιρείας  

17. Διεύθυνση της εταιρείας  

18. Εγγεγραμμένο κεφάλαιο (σε δέκα χιλιάδες CNY)  

19. Ημερομηνία ίδρυσης  

20. Αξία των εξαγωγών κατά το προηγούμενο έτος 

(σε δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ)  

21. Αριθμός τελωνειακής εγγραφής  

22. Έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση  

23. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και της ετήσιας 

επισκόπησης (δεν απαιτείται για νεοσυσταθείσα 

εταιρεία) 

24.  Αντίγραφο της προ-έγκρισης της επωνυμίας της 

εταιρείας (απαιτείται μόνο για νεοσυσταθείσα 

εταιρεία 

εταιρεία, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και ετήσια 

επισκόπηση (απαιτείται μόνο για τις κατηγορίες Β, C 

ή F) 

28. Αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης μιας 

εταιρείας μεταποίησης στο εξωτερικό (απαιτείται 

μόνο για την κατηγορία D) 

29. Πιστοποιητικό φορολογικής εγγραφής που εκδίδεται 

από τη φορολογική αρχή του κράτους, πιστοποιητικό 

εσόδων από πωλήσεις ή άλλη απόδειξη εισοδήματος 

(απαιτείται μόνο για την κατηγορία G) 

30.  Αποδεικτικά στοιχεία εφοδιασμού και εξαγωγής κατά 

τα δύο τελευταία έτη (απαιτείται μόνο για εταιρεία 

κατασκευαστική  της κατηγορίας G)  

31. Αντίγραφο του πιστοποιητικού επιχείρησης υψηλής 

τεχνολογίας που εκδίδεται από την επαρχιακή 

υπηρεσία επιστήμης και τεχνολογίας (απαιτείται μόνο 

για επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας κατηγορίας G) 

32.  Κατάλογος των βιομηχανικών προϊόντων (απαιτείται 

μόνο για τη κατηγορία G)  

33. Έγκριση και σφραγίδα της αντίστοιχης υπηρεσίας 

εξωτερικού εμπορίου (μπορεί να παραλειφθεί εάν η 

αίτηση επεξεργάζεται απευθείας από την αρχή 

αδειοδότησης)  

34. Έγκριση και σφραγίδα της αρχής αδειοδότησης  

35. Ημερομηνία (έτος / μήνας / ημέρα) 

6.3.15 Εγγραφή στις κινεζικές αρχές 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι μεταφορείς των δηλωτικών και τα μέσα μεταφοράς 

που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο με την Κίνα καταχωρούνται στις κινεζικές τελωνειακές 

αρχές. Το έγγραφο αποτελεί προαπαιτούμενο για το Δηλωτικό/ Μανιφέστο φορτίου. Το έγγραφο 

απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση και τον εκτελωνισμό. Η καταχώριση υποβάλλεται από τον 

μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπό του και τους ιδιοκτήτες των φορτίων στο σχετικό υποκατάστημα της 

κινεζικής τελωνειακής αρχής. Η ανώτατη αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Λ.Δ. της Κίνας. 

Η αίτηση συμπληρώνεται στα κινέζικα και η περίοδος ισχύος της εγγραφής δεν περιορίζεται. 

 Απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα: 

1. Αρχειοθέτηση / υποβολή εντύπου εγγραφής 

2. Τελωνειακός σειριακός αριθμός 

3. Όνομα εταιρείας στα κινέζικα 

4. Όνομα εταιρείας στα αγγλικά 

5. Σύντομη μορφή του ονόματος 

6. Τύπος εγγραφής 

7. Έκδηλος μεταφορέας 

8. Υπεύθυνος για την υποβολή της αναφοράς 

9. Υπεύθυνος για την υποβολή έκθεσης άφιξης 

10. Τύπος εταιρείας 

11. Μεταφορείς που είναι υπεύθυνοι για τα μέσα 

μεταφοράς ή τους αντιπροσώπους τους 

12. Σχετική εταιρεία που έχει εγκριθεί από την αρμόδια 

αρχή 

13. Άλλη εταιρεία / εταιρείες που είναι κατάλληλες για 

την έκδοση φορτωτικής 

14. Εταιρεία 

15. Επιχειρηματίες των τόπων υπό τελωνειακή 

επιτήρηση 

16. Εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

μετά την άφιξη 

17. Εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κατανομή μετά 

την άφιξη 

18. Ένα  φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού 

19. Τύπος  μεταφοράς 

20. Κύρια φορτωτική 

21. Πρωτότυπο μανιφέστο 

22. Έκθεση για τα μέσα μεταφοράς 

23. Μανιφέστο επιβατών 

24. Δηλωτικό παράδοσης 

25. Τρόπος μεταφοράς 

26. Πλοίο 

27. Αεροσκάφος 

28. Σιδηροδρομικά τρένα 

29. Οδικά οχήματα 

30. Άλλα 

31. Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο επαφής 

32. Όνομα 

33. Στοιχεία επικοινωνίας 

34. Άλλες πληροφορίες 

35. Κωδικός του οργανισμού 

36. Κωδικός πιστοποιητικού έγκρισης βιομηχανίας 

37. Κωδικός  φορολογικής εγγραφής 

38.  δΔεθνής  κωδικός της εταιρείας και τον 

αναγνωρισμένο οργανισμό της 

39. Δείγμα του φορτωτικού λογαριασμού (ναυτιλία) και 

της παραγγελίας 

40. Εκτύπωση της εταιρικής σφραγίδας και της σχετικής 
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επαγγελματικής επάρκειας που εκδίδεται από την 

αρμόδια διοικητική υπηρεσία 

σφραγίδας των επιχειρήσεων 

41. Άλλα έγγραφα και πληροφορίες  

6.4 Έγγραφα ειδικών απαιτήσων για την εξαγωγή προϊόντων στην Κίνα 

6.4.1 Μέλι 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του φυσικού μελιού (δασμολογική κλάση: 0409), 

ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά:  

 Εγγραφή Ξένων Εξαγωγέων Συγκεκριμένων Τροφίμων 

 Καταχώριση των εισαγωγέων τροφίμων 

 Άδεια εισαγωγής ζωντανών ζώων και φυτών που υπόκεινται σε καραντίνα 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης εμπορευμάτων 

 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό εξαγωγής για τα τρόφιμα 

6.4.2 Ελαιόλαδο 

Για το Ελαιόλαδο (παρθένο και τα κλάσματά του, έστω εξευγενισμένο, όχι χημικώς 

μετασχηματισμένο), (1509) και για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία των λιπών ελαίων και 

κλασμάτων τους, που παραλαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, είτε μεταποιημένα είτε όχι, αλλά όχι 

χημικώς τροποποιημένα, συμπεριλαμβανόμενων μιγμάτων αυτών των ελαίων ή των κλασμάτων με 

έλαια και μίγματα κάτω από το κωδικό 1509 (δασμολογική κλάση: 1510), ορίζονται ως ειδικές 

απαιτήσεις για την εισαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Εγγραφή Ξένων Εξαγωγέων Συγκεκριμένων Τροφίμων 

 Καταχώριση των εισαγωγέων τροφίμων 

 Αυτόματη άδεια εισαγωγής 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης εμπορευμάτων 

 Πιστοποιητικό εξαγωγής για τα τρόφιμα 

6.4.3 Σύκα 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία των χουρμάδων, σύκων, του ανανά, των αβοκάντο, 

των γκουάβα, των μάνγκο, των μανγκοστίν, φρέσκων ή κατεψυγμένων (δασμολογική κλάση: 0804) 

και ειδικά για τα σύκα (080420), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή τους τα ακόλουθα 

παραστατικά:  

 Εγγραφή Ξένων Εξαγωγέων Συγκεκριμένων Τροφίμων 

 Καταχώριση των εισαγωγέων τροφίμων 

 Άδεια εισαγωγής ζώντων ζώων και φυτών που υπόκεινται σε καραντίνα 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης εμπορευμάτων 

 Πιστοποιητικό εξαγωγής για τα τρόφιμα 

 Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό 

6.4.4 Καρύδια 

Για τα καρύδια με κέλυφος ή χωρίς κέλυφος (0802.31/0802.32), που ανήκουν στη κατηγορία των 

λοιπών ξηρών καρπών, φρέσκων ή αποξηραμένων, με κέλυφος ή χωρίς κέλυφος ή αποφλοιωμένων 

(δασμολογική κλάση: 0802), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή τους τα ακόλουθα 

παραστατικά:  



162 

 

 Εγγραφή Ξένων Εξαγωγέων Συγκεκριμένων Τροφίμων 

 Καταχώριση των εισαγωγέων τροφίμων 

 Άδεια εισαγωγής ζωντανών ζώων και φυτών που υπόκεινται σε καραντίνα 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης εμπορευμάτων 

 Πιστοποιητικό εξαγωγής για τα τρόφιμα 

 Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό 

6.4.5 Κρασί 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία του κρασιού από φρέσκα σταφύλια, 

συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυμένων κρασιών και του γλεύκους σταφυλιών εκτός από αυτών 

κάτω από το κωδικό (δασμολογική κλάση: 2204), ορίζονται ως ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή 

τους τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Εγγραφή Ξένων Εξαγωγέων Συγκεκριμένων Τροφίμων 

 Καταχώριση των εισαγωγέων τροφίμων 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης εμπορευμάτων 

 Πιστοποιητικό εξαγωγής για τα τρόφιμα 

6.4.6 Βούτυρο 

Για το βούτυρο (0405.10) που ανήκει στη κατηγορία: βούτυρο και λοιπά έλαια και λίπη που 

προέρχονται από το γάλα, γαλακτοκομικά αλείμματα (δασμολογική κλάση: 0405), ορίζονται ως 

ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή τους τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Εγγραφή Ξένων Εξαγωγέων Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

 Καταχώριση των Εισαγωγέων Τροφίμων 

 Άδεια Εισαγωγής Ζωντανών Ζώων και Φυτών που Υπόκεινται σε Καραντίνα 

 Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Εμπορευμάτων 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό Εξαγωγής για Τρόφιμα 

6.4.7 Βαμβάκι 

Για το βαμβάκι (52) ανάλογα με την υποκατηγορία του προϊόντος μπορεί να απαιτούνται τα 

ακόλουθα παραστατικά: 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης εμπορευμάτων (5201.00.00.01, 5201.00.00.80, 5201.00.00.90)/ 

(5203.00.00.01, 5203.00.00.90)/ (5208.21.00.10, 5208.21.00.20, 5208.21.00.30, 5208.21.00.40, 

5208.21.00.50, 5208.21.00.60, 5208.22.00.10, 5208.22.00.20, 5208.22.00.30, 5208.22.00.40, 

5208.22.00.50, 5208.23, 5208.29.00.10, 5208.29.00.20, 5208.29.00.30, 5208.29.00.90, 5208.31.00.10, 

5208.31.00.91, 5208.31.00.92, 5208.31.00.93, 5208.31.00.94, 5208.31.00.95, 5208.32.00.10, 

5208.32.00.91, 5208.32.00.92, 5208.32.00.93, 5208.32.00.94, 5208.32.00.95, 5208.33, 5208.39.00.10, 

5208.39.00.20, 5208.39.00.30, 5208.39.00.90, 5208.41.00.10, 5208.41.00.90, 5208.42.00.10, 

5208.42.00.90, 5208.43, 5208.49.00.10, 5208.49.00.90, 5208.51.00.10, 5208.51.00.91, 5208.51.00.92, 

5208.51.00.93, 5208.51.00.94, 5208.51.00.95, 5208.52.00.10, 5208.52.00.91, 5208.52.00.92, 

5208.52.00.93, 5208.52.00.94, 5208.52.00.95, 5208.59.10, 5208.59.90.10, 5208.59.90.20, 

5208.59.90.30, 5208.59.90.90) / (5209.31.00.10, 5209.31.00.91, 5209.31.00.92, 5209.31.00.93, 

5209.32, 5209.39.00.10, 5209.39.00.20, 5209.39.00.30, 5209.39.00.90, 5209.41.00.10, 5209.41.00.90, 

5209.42.00.10, 5209.42.00.90, 5209.43, 5209.49.00.10, 5209.49.00.90, 5209.51.00.10, 5209.51.00.91, 
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5209.51.00.92, 5209.51.00.93, 5209.52, 5209.59.00.10, 5209.59.00.20, 5209.59.00.30, 

5209.59.00.90) 

 Πιστοποιητικό τελωνειακών ποσοστώσεων για γεωργικά προϊόντα (5201.00.00.01)/ 

(5203.00.00.01) 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης πριν από την αποστολή για υπολείμματα (5202.10, 5202.91, 

5202.99) 

Ειδικοί όροι εφαρμογής για προϊόντα υπό τον κωδικό ΕΣ 5202: 

Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κίνα μόνο για τα προϊόντα υπό τους κωδικούς: 5202.10, 5202.91, 

5202.99 

Ορισμένα εμπορεύματα υπόκεινται σε γενική απαγόρευση εισαγωγής. Το Υπουργείο Εμπορίου της 

Κίνας είναι υπεύθυνο για τη περαιτέρω ενημέρωση (MOFCOM), Dong Chang'an Avenue 2, CN-

100731 Beijing, τηλέφωνο: +86 10 65197420, φαξ: +86 10 65197952. 

6.5 Ανάλυση των εγγράφων 

6.5.1 Εγγραφή ξένων εξαγωγέων συγκεκριμένων τροφίμων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι οι ξένοι εξαγωγείς τροφίμων εκτός των 

γαλακτοκομικών προϊόντων, έχουν καταχωριστεί στη Γενική Διεύθυνση για την Εποπτεία, την 

Επιθεώρηση και την Καραντίνα της Λ.Δ. της Κίνας (AQSIQ). Το έγγραφο απαιτείται για τον 

εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Η καταχώριση αυτή πραγματοποιείται από τον 

εξαγωγέα στη Γενική Διεύθυνση Ποιοτικής Εποπτείας, Επιθεώρησης και Καραντίνας της Λ.Δ. της 

Κίνας (AQSIQ), 9 Ma Dian East Rd., Hai Dian District, CN-100088 Πεκίνο, αριθμός τηλεφώνου + 86 10 

82262114, αριθμός φαξ: +86 10 82260011. Η αίτηση συμπληρώνεται στα αγγλικά και στα κινέζικα και  

η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος διαχείρισης αρχείων για τους 

εξαγωγείς / παραλήπτες των εισαγόμενων τροφίμων: http://ire.eciq.cn. Ο χρόνος επεξεργασίας 

είναι πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας. Η περίοδος ισχύος της εγγραφής 

δεν περιορίζεται. Ωστόσο, τα δεδομένα που παρέχονται πρέπει να ενημερώνονται. Στη περίπτωση 

των γαλακτοκομικών προϊόντων απαιτείται η Εγγραφή ξένων εξαγωγέων γαλακτοκομικών 

προϊόντων αντί της Εγγραφής ξένων εξαγωγέων συγκεκριμένων τροφίμων. Ο παραλήπτης των 

τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών προϊόντων, πρέπει επίσης να εγγραφεί στο 

σύστημα διαχείρισης αρχείων για τους εξαγωγείς / παραλήπτες και τους παραλήπτες των 

εισαγόμενων τροφίμων. Οι κατάλογοι εγγεγραμμένων εξαγωγέων και εισαγωγέων δημοσιεύονται 

στον ιστότοπο του AQSIQ. Μόλις καταχωρηθούν οι εξαγωγείς τροφίμων, υποχρεούνται να 

παρέχουν και να επικαιροποιούν πληροφορίες σχετικά με τους Kινέζους εμπορικούς εταίρους τους 

με σκοπό την ιχνηλασιμότητα κάθε αποστολής. Οι εξαγωγείς τροφίμων πρέπει επίσης να 

καταχωρίζονται στο AQSIQ σε διακυβερνητικό επίπεδο. Την εν λόγω εγγραφή διαχειρίζεται η Διοίκηση 

Πιστοποίησης και Διαπίστευσης της Λ.Δ. της Κίνας (CNCA). 

6.5.2 Εγγραφή ξένων εξαγωγέων γαλακτοκομικών προϊόντων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι οι ξένοι εξαγωγείς βρεφικών τροφών και άλλων 

γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν καταχωριστεί από τη Διοίκηση Πιστοποίησης και Διαπίστευσης 

της Κίνας (CNCA). Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Η καταχώριση 

κατατίθεται από τον εξαγωγέα στην Υπηρεσία Πιστοποίησης και Διαπίστευσης της Λ.Δ. της Κίνας 

(CNCA), 9 Madian East Road, Tower B, Haidian District, CN-100088 Πεκίνο, τηλ .: +86 10 82260777, 

82262741 , 82262773, 82266793 αριθμούς φαξ: +86 10 82260777, 82262681, 82260757, 82260773. Το 

έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και στα κινέζικα και πρέπει να συμπληρώνεται στα 

αγγλικά ή στα κινέζικα, υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο, ο χρόνος επεξεργασίας δεν ορίζεται και δεν 

υπάρχει τέλος επεξεργασίας. Η περίοδος ισχύος της εγγραφής δεν έχει περιορισμούς. Η αίτηση 

εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής. Προηγουμένως, αξιολογείται το σύστημα 

http://ire.eciq.cn/
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εποπτείας στη χώρα εξαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά και βρεφικών τροφών ειδικότερα. 

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υποβάλλεται εκτεταμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις αρμόδιες αρχές 

και τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο της καταχώρισης του εξαγωγέα στη Γενική Διεύθυνση 

Ποιοτικού Ελέγχου, Επιθεώρησης και Καραντίνας της Λ.Δ. της Κίνας (AQSIQ). Ο αντίστοιχος 

παραλήπτης των γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει επίσης να εγγραφεί στο σύστημα διαχείρισης 

αρχείων για τους εξαγωγείς / παραλήπτες και τους παραλήπτες των εισαγόμενων τροφίμων. Οι 

κατάλογοι εγγεγραμμένων εξαγωγέων και εισαγωγέων δημοσιεύονται στον ιστότοπο του AQSIQ. 

Μόλις καταχωρηθούν οι εξαγωγείς γαλακτοκομικών προϊόντων, υποχρεούνται να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τους εμπορικούς εταίρους τους από την Κίνα και να τις ενημερώνουν, με 

σκοπό την ανιχνευσιμότητα κάθε αποστολής. 

6.5.3 Καταχώριση των εισαγωγέων τροφίμων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι οι εισαγωγείς τροφίμων έχουν καταχωριστεί στη 

Γενική Διεύθυνση για την Ποιοτική Εποπτεία, την Επιθεώρηση και την Καραντίνα της Λ.Δ. της Κίνας 

(AQSIQ). Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Η καταχώριση 

υποβάλλεται από τον εισαγωγέα στην αντίστοιχη τοπική υπηρεσία επιθεώρησης εισόδου / εξόδου 

και καραντίνας της Γενικής Διεύθυνσης Ποιοτικής Επιτήρησης, Επιθεώρησης και Καραντίνας της Λ.Δ. 

της Κίνας (AQSIQ), 9 Ma Dian East Rd., Hai Dian District, CN-100088 Πεκίνο, αριθμός τηλεφώνου: +86 

10 82262114, αριθμός φαξ: +86 10 82260011. Η αίτηση συμπληρώνεται στα αγγλικά ή στα κινέζικα. 

Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος διαχείρισης αρχειοθέτησης για 

τους εξαγωγείς / παραλήπτες των εισαγόμενων τροφίμων: http://ire.eciq.cn. Ο χρόνος 

επεξεργασίας είναι πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας. Η περίοδος ισχύος 

της εγγραφής δεν περιορίζεται. Ωστόσο, τα δεδομένα που παρέχονται πρέπει να ενημερώνονται. 

 Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση σε έντυπη μορφή: 

 

1. Άδεια επιχείρησης (το πρωτότυπο και το αντίγραφο 

πρέπει να υποβληθούν για λόγους επαλήθευσης) 

2. Organization Code Certificate (το πρωτότυπο και 

το αντίγραφο πρέπει να υποβληθούν για λόγους 

επαλήθευσης) 

3. Απόδειξη ταυτότητας του νόμιμου αντιπροσώπου 

(το πρωτότυπο και το αντίγραφο πρέπει να 

υποβάλλονται για λόγους επαλήθευσης) 

4. Εγγραφή Ξένων Εξαγωγέων Ειδικών Τροφίμων ή 

Εγγραφή Ξένων Εξαγωγέων Γαλακτοκομικών 

Προϊόντων, ανάλογα με την περίπτωση (το 

πρωτότυπο και το αντίγραφο πρέπει να 

υποβληθούν για έλεγχο) 

5. Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της 

ποιότητας και της ασφάλειας της επιχείρησης 

6.  Πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση της 

οργάνωσης, τις λειτουργίες των υπηρεσιών και τις 

ευθύνες όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων 

7. Πληροφορίες σχετικά με το είδος των τροφίμων που 

πρόκειται να εισαχθούν και τις αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

8. Πληροφορίες σχετικά με τους εισαγόμενους, 

μεταποιημένους και εμπορικούς τύπους και ποσότητες 

τροφίμων κατά τα δύο προηγούμενα έτη, κατά 

περίπτωση 

9. Πιστοποιητικό εγγραφής βάσει αυτοελέγχου, εάν έχει 

διενεργηθεί αυτοέλεγχος (το πρωτότυπο και το 

αντίγραφο πρέπει να υποβληθούν για λόγους 

επαλήθευσης) 

 

Οι κατάλογοι εγγεγραμμένων εξαγωγέων και εισαγωγέων δημοσιεύονται στον ιστότοπο του AQSIQ. 

Μόλις καταχωρηθούν οι εισαγωγείς τροφίμων, υποχρεούνται να παρέχουν και να επικαιροποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τους ξένους εμπορικούς εταίρους τους με σκοπό την ιχνηλασιμότητα κάθε 

αποστολής. 

6.5.4 Άδεια εισαγωγής ζώντων ζώων και φυτών που υπόκεινται σε καραντίνα 

Πρόκειται για έγγραφο που επιτρέπει την εισαγωγή ζώντων ζώων και φυτών που υπόκεινται σε 

απαιτήσεις καραντίνας. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Το 

πιστοποιητικό υποβάλλεται από τον εισαγωγέα στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Καραντίνας της 

Γενικής Διεύθυνσης Ποιοτικής Εποπτείας, Επιθεώρησης και Καραντίνας της Λ.Δ. της Κίνας, 9 Ma Dian 

East Rd., Hai Dian District , CN-100088 Πεκίνο, αριθμός τηλεφώνου: +86 10 82262114, αριθμός φαξ: 

+86 10 82260011. Η αίτηση συμπληρώνεται στα κινέζικα και υποβάλλεται στη πρωτότυπη μορφή. Ο 

http://ire.eciq.cn/
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χρόνος επεξεργασίας είναι πέντε ημέρες. Προμήθεια επεξεργασίας δεν προβλέπεται και η διάρκεια 

ισχύος της άδειας είναι τρεις μήνες. 

6.5.5 Πιστοποιητικό επιθεώρησης εμπορευμάτων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι τα εμπορεύματα έχουν ελεγχθεί και ότι η εισαγωγή τους 

έχει εγκριθεί. Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, το πιστοποιητικό μπορεί να αποτελεί 

προϋπόθεση για περαιτέρω επιθεώρηση και τελωνειακές διαδικασίες. Το έγγραφο απαιτείται για 

εκτελωνισμό και κατατίθεται από τον εισαγωγέα στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας, 

Επιθεώρησης και Καραντίνας του PR της Κίνας (AQSIQ). Η αίτηση συμπληρώνεται στα κινέζικα, 

πρέπει να υποβάλλεται στο πρωτότυπο και ο χρόνος επεξεργασίας ποικίλλει. Το τέλος επεξεργασίας 

ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο των προς εισαγωγή προϊόντων. Για ορισμένα αγαθά είναι πληρωτέα 

μια πάγια χρέωση ανά είδος ή μονάδα, σε άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται συγκεκριμένος για το 

προϊόν κατ 'αξίαν συντελεστής. Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για μία εισαγωγή. 

6.5.6 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για ζωικά προϊόντα 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που πρόκειται να 

εισαχθούν στη Κίνα ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες, δεν έχουν μολυνθεί και δεν 

έχουν μεταδοτικές ασθένειες και θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κτηνιατρικούς 

κανονισμούς της χώρας εισαγωγής. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά 

και εκδίδεται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας εξαγωγής. Η αρχή που είναι υπεύθυνη 

για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζωικών προϊόντων στη Λ.Δ. της Κίνας είναι το Υπουργείο Γεωργίας 

της Λ.Δ. της Κίνας, Κτηνιατρικό Γραφείο, 11 Nongzhanguan Nanli, Chaoyang District, CN-100125 

Πεκίνο, τηλ .: +86 10 59191428, 59191492, αριθμός φαξ: +86 10 59191428. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη 

μορφή για το πιστοποιητικό και μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εντούτοις, μπορεί να 

απαιτείται μετάφραση στα κινέζικα ή στα αγγλικά. Το έγγραφο κατατίθεται στην πρωτότυπη μορφή. 

6.5.7 Πιστοποιητικό εξαγωγής για τρόφιμα 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 

υγιεινής διατροφής και των ειδικών διαιτητικών τροφίμων, των προϊόντων ζαχαροπλαστικής και 

μπισκότων, των γλυκισμάτων, των ενισχυτικών γεύσης, των ποτών, των οινοπνευματωδών ποτών, 

των κονσερβών και των κονσερβοποιημένων φρούτων προς εξαγωγή ελέγχθηκαν και θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Γενικής Διαχείρισης Ελέγχου της Ποιότητας, Επιθεώρησης και 

Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (AQSIQ). Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την 

πρόσβαση στην αγορά μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (πιθανώς από τις 30 Σεπτεμβρίου 

2019). Πρόκειται για προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου εμπορευμάτων, το οποίο 

εκδίδεται μετά την άφιξη των εμπορευμάτων στην Κίνα. Μέχρι την παρέλευση αυτής της περιόδου 

χάριτος, πρόκειται για εθελοντικό πιστοποιητικό εξαγωγής. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής. Η υπεύθυνη αρχή στην Κίνα είναι η Γενική Διεύθυνση Ελέγχου 

Ποιότητας, Επιθεώρησης και Καραντίνας της Λ.Δ. της Κίνας (AQSIQ). Το έγγραφο προετοιμάζεται 

στα αγγλικά ή στα κινέζικα σύμφωνα με ένα υπόδειγμα και υποβάλλεται στη πρωτότυπη έκδοση. Η 

εφαρμοστέα νομική διάταξη είναι το άρθρο 92 του νόμου για την ασφάλεια των τροφίμων της Λ.Δ. 

της Κίνας. Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου χάριτος, η αρμόδια αρχή της 

αντίστοιχης χώρας εξαγωγής πρέπει να υποβάλει πρόταση για την έκδοση της επίσημης βεβαίωσης 

στην AQSIQ, η οποία στη συνέχεια εγκρίνεται από την Αρχή. 

6.5.8 Αυτόματη άδεια εισαγωγής 

Πρόκειται για έγγραφο που παρέχει στατιστικές πληροφορίες, για τα εμπορεύματα που πρόκειται να 

εισαχθούν, στο Υπουργείο Εμπορίου (MOFCOM). Απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Η άδεια κατατίθεται 

στο Υπουργείο Εμπορίου της Λ.Δ. της Κίνας (MOFCOM), Dong Chang'an Avenue 2, CN-100731 
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Beijing, αριθμός τηλεφώνου: +86 10 65197420, fax: +86 10 65197952. Η αίτηση συμπληρώνεται στα 

κινέζικα και πρέπει να είναι κατάλληλα σφραγισμένη. Υποβάλλεται στη πρωτότυπη μορφή. Ο χρόνος 

επεξεργασίας είναι περίπου δέκα ημέρες, δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας, ωστόσο, για την έκδοση 

του εγγράφου καταβάλλεται τέλος 20 CNY (Chinese Yuan Renminbi)/(1 Chinese yuan = 0.128526166 

Euros). Η άδεια ισχύει για μία μόνο εισαγωγή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης. 

6.5.9 Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό 

Πρόκειται για το έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που πρόκειται να 

εισαχθούν ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες, είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς 

οργανισμούς καραντίνας και ουσιαστικά απαλλαγμένα από άλλα επιβλαβή παράσιτα και θεωρείται 

ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς της χώρας εισαγωγής. 

Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Εκδίδεται από τις αρμόδιες 

φυτοϋγειονομικές αρχές της χώρας εξαγωγής. Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τον φυτοϋγειονομικό 

έλεγχο στη Λ.Δ. της Κίνας είναι το Υπουργείο Γεωργίας της Λ.Δ. της Κίνας, Γραφείο Προστασίας 

Φυτών, 11 Nongzhanguan Nanli, Chaoyang District, CN-100125 Beijing, αριθμός τηλεφώνου: +86 10 

59191451. Καθώς οι τυπικές απαιτήσεις του πιστοποιητικού τυποποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, το 

πιστοποιητικό συμμορφώνεται με τα δείγματα της σύμβασης IPPC (Διεθνής σύμβαση για την 

προστασία των φυτών). Το πιστοποιητικό περιέχει στο πρωτότυπο ένα αριθμό χαρακτηριστικών κατά 

της απομίμησης, όπως το χρώμα, η χρήση χαρτιού ασφαλείας και σήματα νερού. Το 

φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εντούτοις, μπορεί να 

απαιτείται μετάφραση στα κινέζικα ή στα αγγλικά. Υποβάλλεται στη πρωτότυπη μορφή. Εάν τα φυτά 

και τα φυτικά προϊόντα που συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό επανεξάγονται με 

βάση το πιστοποιητικό αυτό, απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικής επανεξαγωγής.  

6.5.10 Πιστοποιητικό τελωνειακών ποσοστώσεων για γεωργικά προϊόντα 

Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα μπορούν να 

εισαχθούν με μειωμένους συντελεστές εφόσον υπάγονται σε δασμολογική ποσόστωση. Απαιτείται 

για τον εκτελωνισμό εάν πρόκειται να γίνει η εισαγωγή με μειωμένο συντελεστή. Το πιστοποιητικό 

πρέπει να κατατεθεί από τον εισαγωγέα στο Υπουργείο Εμπορίου της Λ.Δ. της Κίνας (MOFCOM), 

Dong Chang'an Avenue 2, CN-100731 Beijing, αριθμός τηλεφώνου: +86 10 65197420, fax: +86 10 

65197952 ή στην Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λ.Δ. της Κίνας, Yue Tan South 

Rd. 38, CN-100824 Beijing, αριθμός τηλεφώνου: +86 10 68502000. Η αίτηση συμπληρώνεται στα 

κινέζικα, προμήθεια επεξεργασίας δεν προβλέπεται, η περίοδος εφαρμογής είναι από τις 15 έως τις 

30 Οκτωβρίου. Η περίοδος ισχύος είναι ένα έτος από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. 

6.5.11 Πιστοποιητικό Επιθεώρησης πριν από την αποστολή για υπολείμματα 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι το υλικό αποκομιδής έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση 

πριν από την αποστολή (PSI) στη χώρα εξαγωγής. Το έγγραφο απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Το 

Πιστοποιητικό Επιθεώρησης υποβάλλεται από τον εξαγωγέα στο μετά την αρχική επαφή του με ένα 

τοπικό υποκατάστημα της εταιρείας πιστοποίησης και επιθεώρησης (CCIC), μιας εταιρείας 

επιθεώρησης εξουσιοδοτημένης από τη Διοίκηση πιστοποίησης και διαπίστευσης της Λ.Δ. της Κίνας 

(CNCA) κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Ποιοτικής Εποπτείας, Επιθεώρησης και Καραντίνας της 

Λ.Δ.της Κίνας (AQSIQ), 9 Madian East Road, Tower B, Haidian District, CN-100088 Πεκίνο, 10 

82260777, 82262741, 82262773, 82266793, αριθμούς φαξ: +86 10 82260777, 82262681, 82260757, 

82260773. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης για 

την επιθεώρηση πριν από την αποστολή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην Κίνα (e-PSI): 

http://psi.cnca.cn. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται στα αγγλικά. Ο χρόνος επεξεργασίας για 

την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου είναι συνήθως επτά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

κατά την οποία ο εξαγωγέας έχει παράσχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες και έχει 

επιβεβαιώσει το προσχέδιο του πιστοποιητικού. Το τέλος επεξεργασίας ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο 

http://psi.cnca.cn/
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των απορριμμάτων, τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που πρόκειται να αποσταλούν και το 

μέρος όπου βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης του εξαγωγέα. Το πιστοποιητικό ισχύει για μία μόνο 

εισαγωγή. 

6.5.12 Πιστοποιητικό ανάλυσης 

 (Εφόσον ζητείται) 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι οι μικροβιολογικές και φυσικές / χημικές δοκιμές 

έχουν διεξαχθεί από κατάλληλο εργαστήριο στη χώρα εξαγωγής. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και 

την πρόσβαση στην αγορά. Οι κινεζικές αρχές αποδέχονται τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

κατάλληλο και δεόντως διαπιστευμένο εργαστήριο στη χώρα εξαγωγής, εφόσον παρέχονται όλες οι 

σχετικές πληροφορίες. Το έγγραφο προετοιμάζεται στα κινέζικα ή τα αγγλικά και δεν απαιτείται 

συγκεκριμένη μορφή. 

 Ελάχιστο περιεχόμενο: 

1. Ημερομηνία της ανάλυσης 

2. Όνομα, διεύθυνση και σφραγίδα του εργαστηρίου  

3. Όνομα, εμπορική ονομασία και περιγραφή των 

δειγμάτων και των χαρακτηριστικών τους 

4. Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές και 

ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα 

5. Αποτελέσματα φυσικοχημικών δοκιμών 

6. Αποτελέσματα μικροβιολογικών δοκιμών 

7. Όνομα και υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου 

του εργαστηρίου 

Οι ειδικοί όροι για το πιστοποιητικό ανάλυσης εξαρτώνται από τη χώρα εξαγωγής και το 

συγκεκριμένο προϊόν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του οίνου που πρόκειται να εισαχθεί στη Λ.Δ. 

της Κίνας, το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου και θειώδη 

άλατα, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των σχετικών οριακών τιμών. 

6.6 Συγκεκριμένα εμπόδια για την εισαγωγή προϊόντων στην Κίνα 

6.6.1  Νομικά & κανονιστικά εμπόδια 

Η κινεζική αγορά τροφίμων και ποτών είναι ελκυστική λόγω του μεγέθους της αγοράς, αλλά πολλές 

ευκαιρίες εξακολουθούν να είναι δύσκολο να εκμεταλλευτούν από τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών φραγμών 

εισόδου που σχετίζονται με το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον, των χαρακτηριστικών της αγοράς 

και του περιβάλλοντος λειτουργίας τόσο για τις εξαγωγές όσο και για τις επενδύσεις στην Κίνα. 

Πρόσφατα η Κίνα θέσπισε νέους κανονισμούς για ορισμένες βιομηχανίες, όπως των 

γαλακτοκομικών προϊόντων, λόγω των πρόσφατων σκανδάλων σχετικών με την ασφάλεια των 

τροφίμων. Μετά την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) το 2001, η Κίνα έχει 

μειώσει τους δασμούς σε ένα ευρύ φάσμα των εισαγόμενων προϊόντων, αλλά οι υγειονομικοί και 

φυτοϋγειονομικοί περιορισμοί και σε κάποιο βαθμό, η επισήμανση, εξακολουθούν να περιορίζουν 

την πρόσβαση στην αγορά. Η επιβολή των κανονισμών είναι συχνά περιοδική και τυχαία, γεγονός 

που δημιουργεί σύγχυση στους εξαγωγείς. 

6.6.2  Εμπόδια στην αγορά 

Διανομή 

Η αγορά τροφίμων και ποτών παραμένει σχετικά αποκεντρωμένη στην Κίνα και χαρακτηρίζεται από 

ελεύθερη ανάπτυξη και ανταγωνισμό. Υπάρχουν λίγοι μεγάλοι διανομείς που είναι αφοσιωμένοι στα 

εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά. Οι ποικιλίες των προϊόντων είναι περιορισμένες, καθώς υπάρχουν 

λίγοι διανομείς ή εισαγωγείς με περισσότερες από 1.000 ποικιλίες από εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά. 

Οι περισσότεροι κινέζοι διανομείς σε αυτήν την αγορά τείνουν να ενδιαφέρονται κυρίως για την 

χονδρική πώληση και δε δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη μίας μάρκας/εταιρείας. Τείνουν να 

είναι συντηρητικοί στην εισαγωγή νέων προϊόντων. Ενδιαφέρονται κυρίως για προϊόντα που 
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κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, αλλά πωλούνται μέσω "γκρίζων" (ανεπίσημων) καναλιών ή 

υποδιανομών. Οι εξαγωγείς με περιορισμένη σειρά προϊόντων πρέπει να εργάζονται ταυτόχρονα και 

στα δύο άκρα της αλυσίδας εφοδιασμού, εντοπίζοντας τους λιανοπωλητές που ενδιαφέρονται για το 

προϊόν και τους διανομείς που μπορούν να συνεργαστούν με τους λιανοπωλητές. Δεδομένου ότι τα 

εισαγόμενα τρόφιμα και τα ποτά είναι κατά κανόνα προϊόντα υψηλότερης τιμής από τα εγχώρια 

ισοδύναμα, αυτά είναι σήμερα σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένα σε κύριες πόλεις στη νότια, βόρεια 

και ανατολική Κίνα, το οποίο έχει αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα οι μεγάλοι διανομείς να 

επικεντρώνονται σε αυτές τις περιοχές. Με την αυξημένη ζήτηση για εισαγόμενα τρόφιμα, τα 

ανεπαρκή κανάλια των σημερινών διανομέων ενδέχεται να συναντήσουν μεγαλύτερες προκλήσεις 

και η ανάπτυξη τοπικών διανομέων σε πόλεις δεύτερης βαθμίδας θα έχει μεγάλη σημασία για τους 

εισαγωγείς. 

Υποδομή και Logistics 

Οι Beijing, Shanghai και Guangzhou είναι τα βασικά σημεία εισόδου στην Κίνα από την Ευρώπη. 

Βελτιώσεις στο εθνικό σύστημα αυτοκινητοδρόμων έχουν διευκολύνουν την απευθείας μεταφορά 

από τη Σαγκάη ή τη Guangzhou σε σύγκριση με μόλις λίγα χρόνια πριν. Ο σιδηρόδρομος υψηλής 

ταχύτητας έχει μειώσει τον χρόνο μετακίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση συνεχίζει να 

υποστηρίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων της Κίνας είναι τα 

μεγαλύτερα στον κόσμο, με τη Σαγκάη να κατέχει κορυφαία θέση στον κόσμο από το 2010. Στην 

περιοχή Guangzhou, τα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων των Shenzhen και Χονγκ Κονγκ τοποθετούνται 

στην τρίτη και τέταρτη θέση στον κόσμο αντίστοιχα και η Κίνα διαθέτει τρία άλλα λιμάνια μέσα στα 

δέκα μεγαλύτερα του κόσμου. Τα λιμάνια στις δορυφορικές πόλεις προσφέρουν μια αυξανόμενη 

ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής αποθήκευσης με υπηρεσίες 

ελεγχόμενης θερμοκρασίας, παρακολούθηση απογραφής σε απευθείας σύνδεση και απαλλαγμένες 

από δασμούς βιομηχανικές ζώνες όπου μπορούν τα εμπορεύματα να ανασυσκευάζονται ή να 

επεξεργάζονται περαιτέρω, με δασμούς που καταβάλλονται μόνο στην αρχική αξία εισαγωγής και 

μόνο όταν τα προϊόντα εξέρχονται από τη ζώνη. Ωστόσο, οι περαιτέρω υπηρεσίες της εσωτερικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τοπικές, κατακερματισμένες και αναποτελεσματικές, καθιστώντας 

δύσκολη την απευθείας μεταφορά των προϊόντων από την ακτή στις πόλεις βαθύτερα στην 

ενδοχώρα. Οι εισαγωγείς δεν είναι ακόμα έμπειροι όσον αφορά τις ψυχρές αλυσίδες. 

Οικονομίες κλίμακας 

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, ιδίως εκείνοι με κατοχυρωμένα σήματα γεωγραφικής ένδειξης 

(GI), αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αύξησης της παραγωγικής τους ικανότητας για να 

ανταποκριθούν στην κινεζική ζήτηση και την παραγωγή σε ικανοποιητικό όγκο ώστε να έχουν 

κέρδος. Ταυτόχρονα, η ποιότητα των προϊόντων τους και το προφίλ τους με τη γεωγραφική ένδειξη 

εξαρτώνται από τη μικρή παραγωγική τους ικανότητα, αλλά η Κίνα είναι μια μεγάλη αγορά και εάν 

ένα προϊόν είναι επιτυχές, η ζήτηση αυξάνεται πέραν της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας 

παραγωγής. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τις δυσκολίες εισόδου στην αγορά, μπορεί να 

αποτελέσει πρόκληση μια κερδοφόρα είσοδο στην αγορά. 

Αύξηση του τοπικού ανταγωνισμού 

Τα προϊόντα της ΕΕ θεωρούνται υψηλής ποιότητας και παράγονται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα 

ασφαλείας, αλλά συχνά η παραγωγή τους είναι πιο δαπανηρή από αυτή των τοπικών τους 

ισοδύναμων. Όσον αφορά τον διεθνή ανταγωνισμό, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας τροφίμων στην Κίνα και είναι ο μοναδικός εξαγωγέας με παρουσία στις 

περισσότερες κατηγορίες. Συνεπώς, οι τοπικοί παρασκευαστές τείνουν να ωθούν τα εισαγόμενα 

προϊόντα από τη μαζική αγορά που καθοδηγείται από τις τιμές σε εξειδικευμένες αγορές όπου η 

ποιότητα και η καινοτομία είναι πιο σημαντικές από την τιμή. Στο παρελθόν, τα εστιατόρια και τα 

μπαρ ήταν συχνά υποχρεωμένα να εισάγουν όλα τα εκειδικευμένα Ευρωπαϊκά προϊόντα, ωστόσο 

πλέον μπορούν να απευθύνονται στους τοπικούς παραγωγούς. Ορισμένες εταιρείες εκφράζουν την 
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ανησυχία τους ότι η αύξηση της τοπικής παραγωγής απειλεί τις πωλήσεις των εισαγόμενων 

εμπορευμάτων. Αλλά οι δύο αγορές μπορούν να δουλέψουν παράλληλα αυξάνοντας την έκθεση 

των καταναλωτών σε νέα προϊόντα και επιτρέποντας στους καταναλωτές με πιο απαιτητικό γούστο 

να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερα πρωτότυπα προϊόντα. 

6.6.3  Επιχειρησιακές προκλήσεις 

Συνεργασία με τους Κινέζους εταίρους 

Ένα από τα πιο κοινά αίτια της επιχειρηματικής αποτυχίας στην Κίνα είναι όταν οι εταιρικές σχέσεις 

καταστρέφονται. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η αναγνώριση των πολιτιστικών διαφορών και η 

κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί ο Κινέζος συνεργάτης. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά της 

Κίνας συχνά απογοητεύονται επειδή αντιλαμβάνονται ότι οι Κινέζοι εταίροι τους δεν είναι ούτε 

ειλικρινείς ούτε όπως γενικότερα αναμένεται να είναι. Αντιλαμβάνονται ότι συμφωνίες που 

θεωρούνται δεσμευτικές από τον εταίρο της ΕΕ, είναι πιο ευέλικτες ή διαπραγματεύσιμες από την 

οπτική γωνία του συνεργάτη από την Κίνα. Εξασφαλίζοντας ότι ο αντιπρόσωπος της εταιρείας είναι 

παρόν σε όλες τις συναλλαγές συμβάλλει στη μείωση των παρεξηγήσεων και των σφαλμάτων.  

6.6.4  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Η Κίνα παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση της ΕΕ στον τομέα των Δικαιωμάτων Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας. Το 66,12% όλων των παραποιημένων εμπορευμάτων που κατασχέθηκαν στα ευρωπαϊκά 

σύνορα το 2013 προήλθε από την Κίνα (ηπειρωτική χώρα) και άλλα 13,31% από το Χονγκ Κονγκ. 

Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική νομοθετική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, η προστασία και η 

εφαρμογή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε πολλούς τομείς εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς 

αποτελεσματικές. Οι μακροχρόνιες διαδικασίες καταχώρισης και η επαχθής διαδικασία 

νομιμοποίησης των ξένων εγγράφων αποτελούν μόνιμα προβλήματα. Υπάρχουν ουσιαστικές 

ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά τα χαμηλής ποιότητας πρότυπα που απαιτούνται για το δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας, για την καινοτομία και όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας που προβλέπονται για την προστασία των δεδομένων και τα εμπορικά μυστικά. Η 

εφαρμογή των συμφωνιών εξακολουθεί να αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παρά τις 

αξιοσημείωτες προσπάθειες που κατέβαλε η Κίνα, η πρόσβαση στο κινεζικό σύστημα διοικητικής και 

δικαστικής εφαρμογής των κανονισμών της Κίνας παραμένει προβληματική για τις επιχειρήσεις της 

ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις περί συμβολαιογραφίας και νομιμοποίησης καθιστούν την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δυσχερή και χρονοβόρα για τους ξένους 

δικαιούχους δικαιωμάτων. Οι αποζημιώσεις που χορηγούνται από τα δικαστήρια παραμένουν συχνά 

πολύ χαμηλές και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων είναι επαχθής. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

εντοπίζονται σημάδια επιλεκτικής επιβολής των IPR όταν πρόκειται για κρατικές επιχειρήσεις ή 

στρατηγικούς τομείς. 

6.6.5  Περιορισμοί στις ξένες άμεσες επενδύσεις (FDI) 

Η Κίνα ταξινομεί τις επενδύσεις ως ξένες ή εγχώριες. Η προσέγγιση αυτή έχει σχεδιαστεί για να 

εξυπηρετεί πολιτικές για τις βιομηχανίες, θέτοντας προϋποθέσεις για το άνοιγμα των αγορών στις 

ξένες επενδύσεις. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) στην Κίνα υπόκεινται σε σύνθετο ρυθμιστικό 

καθεστώς. Ένα από τα βασικά στοιχεία του είναι ο κατάλογος των βιομηχανιών για την κατεύθυνση 

των ξένων επενδύσεων, ο αποκαλούμενος ‘’κατάλογος των ξένων επενδύσεων’’, ο οποίος 

εγκρίθηκε από κοινού από την NDRC και την MOFCOM. Ο κατάλογος ταξινομεί τις επενδύσεις σε 

όλους τους βασικούς τομείς σύμφωνα με τρεις βασικές κατηγορίες: ενθαρρυμένες, περιορισμένες 

και απαγορευμένες. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός ούτε όσον 

αφορά την απαρίθμηση όλων των υφιστάμενων εμποδίων στις ξένες επενδύσεις ούτε την ένταξη 

όλων των οικονομικών τομέων. Δεδομένου ότι ο κατάλογος των ξένων επενδύσεων εκδόθηκε για 

πρώτη φορά το 1995, αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη νομικά έγγραφα που διέπουν τις ξένες 

επενδύσεις στην Κίνα. Στις 8 Οκτωβρίου 2016 ξεκίνησε μια πανευρωπαϊκή μεταρρύθμιση των ξένων 

επενδύσεων, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η απαίτηση έγκρισης της MOFCOM ή των τοπικών της 



170 

 

υποκαταστημάτων για έργα που δεν εμπίπτουν σε ‘’αρνητικό κατάλογο’’. Παρά τις ανακοινώσεις 

που έγιναν, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέτυχε ωστόσο να δημοσιεύσει ξεχωριστό αρνητικό 

κατάλογο την ίδια ημερομηνία. Αντί αυτού, συνέχισε να γίνεται αναφορά στον τρέχοντα Κατάλογο 

Ξένων Επενδύσεων (Αναθεώρηση, 2015). Σύμφωνα με τον κατάλογο των ξένων επενδύσεων 

(αναθεώρηση, 2015) και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του, οι βιομηχανίες κατατάχθηκαν στις 

ακόλουθες κατηγορίες: α) ενθαρρυμένες, β) περιορισμένες και γ) απαγορευμένες. Η κατηγορία που 

ενθαρρύνεται καλύπτει τις βιομηχανίες στις οποίες παρέχεται η μεγαλύτερη ευελιξία στις ξένες 

επενδύσεις και όπου η κυβερνητική παρέμβαση είναι η χαμηλότερη. Οι βιομηχανίες στον τομέα αυτό 

μπορούν επίσης να υπόκεινται σε φορολογικά και άλλα επενδυτικά κίνητρα. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει ορισμένους κλάδους υψηλής τεχνολογίας και προηγμένης τεχνολογίας, όπως π.χ. τον 

αεροδιαστημικό τομέα ή τον έλεγχο της ρύπανσης. Η κατηγορία ‘’περιορισμών’’ καλύπτει 

βιομηχανίες στις οποίες οι ξένες επενδύσεις υπόκεινται σε υψηλότερο επίπεδο κυβερνητικής εξέτασης, 

σε περιορισμούς στην επιλογή εταιρικών εντύπων (όπως υποχρεωτικές κοινοπραξίες) και ανώτατα 

όρια ιδιοκτησίας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ορισμένους υποτομείς στον τομέα των υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Οι ξένες επενδύσεις σε τομείς 

που απαριθμούνται στην απαγορευμένη κατηγορία απλώς δεν επιτρέπονται καθόλου. Αυτή η 

κατηγορία περιλαμβάνει για παράδειγμα την εσωτερική ταχυδρομική υπηρεσία. Ταυτόχρονα, οι 

βιομηχανίες που δεν περιλαμβάνονται ρητά στον Κατάλογο θεωρούνται ότι επιτρέπονται. Παρά τη 

σπουδαιότητά του, ο κατάλογος δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μοναδική αναφορά για τους ξένους 

επενδυτές. Οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί και οι πρόσθετες απαιτήσεις μπορεί επίσης να 

προκύψουν από άλλους μηχανισμούς και νόμους, όπως η ανασκόπηση της εθνικής ασφάλειας, ο 

νόμος κατά του μονοπωλίου ή ο νόμος περί κοινοπραξίας. Άλλα λιγότερο απτά εμπόδια υπάρχουν 

λόγω των δυσκίνητων διαδικασιών διοικητικής και αδειοδότησης καθώς και του τοπικού 

προστατευτισμού που μπορεί να εμποδίσει εντελώς τις πιθανές επενδύσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί 

και στην περίπτωση που ένας συγκεκριμένος κλάδος συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους που 

έχουν ενθαρρυνθεί στον κατάλογο - αυτό εξηγεί γιατί οι εταιρείες της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν 

σημαντικούς περιορισμούς, μολονότι ορισμένοι τομείς ανοίγουν ονομαστικά για τις ξένες 

επενδύσεις. 

6.6.6  Δημόσιες συμβάσεις 

Παρά την πρόσφατη εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην Κίνα, το 

κύριο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι μια ενεργή πολιτική αγοράς κινέζικων προϊόντων, στην οποία 

μόνο οι κινεζικές εταιρείες επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς και οι 

ξένοι επιτρέπονται μόνο με εξαιρέσεις. Οι κρατικές υπηρεσίες και οι συνδεδεμένοι φορείς οφείλουν να 

αγοράζουν εξοπλισμό και τεχνολογία από κινεζικές κρατικές ή ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής. 

Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες προσφορές και ανεπαρκής δημοσιοποίηση όλων 

των δημοσίων διαγωνισμών. Το εμπόδιο αυτό συνδέεται με την εφαρμογή του νόμου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (GPL) που εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 2002. Οι κεντρικές και τοπικές αρχές τείνουν να 

εφαρμόζουν με πολύ ευρύ τρόπο αυτές τις διατάξεις, υπερβαίνοντας τις διακρίσεις που επιβάλλει ο 

νόμος. Επιπλέον, η Κίνα δεν αναλαμβάνει ακόμη ουσιαστική πολυμερή ή διμερή δέσμευση όσον 

αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Ένα άλλο ζήτημα με ευρείες επιπτώσεις στον τομέα των δημόσιων 

συμβάσεων είναι η εφαρμογή της διαδικασίας διαπίστευσης για το αυτόχθον σύστημα καινοτόμων 

συμβάσεων. Μια κοινή εγκύκλιος των MOF, MOST και NDRC εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 με 

λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών διαπίστευσης που πρέπει να ακολουθηθούν για να είναι 

επιλέξιμες οι εταιρείες για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών. Μεταξύ των απαιτήσεων ισχύει ότι 

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έπρεπε να έχουν κινεζική προέλευση (π.χ. ξεχωριστή ύπαρξη 

εμπορικών σημάτων και υποχρέωση οι εταιρείες να έχουν έρευνα και ανάπτυξη σχετική με τα 

πνευματικά δικαιώματα στα προϊόντα που βρίσκονται στην Κίνα), ότι οι πληροφορίες σχετικά με την 

καινοτομία και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να δημοσιοποιούνται, υπερβαίνοντας 

κατά πολύ τις τυπικές απαιτήσεις για επιλεξιμότητα σε κυβερνητικά προγράμματα.  
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6.6.7  Πρότυπα για το κρασί  

Στο τέλος του 2015, η Κίνα πρότεινε σχέδιο αναθεώρησης του προτύπου GB 15037-2006, το οποίο 

αναφέρεται στους ορισμούς, τις προδιαγραφές και τον έλεγχο όσον αφορά τον οίνο και τα 

προϊόντα οίνου. Μια δεύτερη διαδικασία διαβούλευσης ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017. Η κύρια 

ανησυχία για την ΕΕ είναι η απόκλιση των παραμέτρων του προτύπου από αυτές των διεθνών 

International Organization of Vine and Wine και European Union (OIV) / ΕΕ, οι οποίες αποκλίσεις 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναστάτωση στο τομέα του εμπορίου. Ειδικότερα η ανησυχία αφορά: 

 τις μεθόδους ανάλυσης και τον τρόπο εφαρμογής τους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

συμβατότητα των μεθόδων ανάλυσης και η εφαρμογή τους, αφορούν διαφορετικά 

αποτελέσματα μεταξύ της ανάλυσης που πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο και εκείνων 

που διεξάγονται στη χώρα προέλευσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η AQSIQ συνήθως αρνείται 

να περάσει από τη διαδικασία αντίθετης ανάλυσης, εμποδίζοντας έτσι οριστικά την εξαγωγή 

των αμπελοοινικών προϊόντων 

 τον καθορισμό αριθμητικών ορίων για τις οινολογικές πρακτικές στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο (OIV) και σε επίπεδο ΕΕ, ή η θέσπιση διαφορετικών - πιο 

περιοριστικών ορίων. 

6.6.8  Υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα 

Τα Εθνικά Πρότυπα Ασφάλειας Τροφίμων GB 9685-2016 και GB4806.x-2016 για τη Χρήση των 

Πρόσθετων σε Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα παραθέτουν έναν θετικό κατάλογο 

πρόσθετων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή διαφόρων υλικών που έρχονται 

σε επαφή με τρόφιμα. Το ενημερωμένο γενικό πρότυπο GB9685-2016 τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 

του 2017. Παρόλο που το μέτρο κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ το 2016, η βιομηχανία της ΕΕ παρέλειψε να 

σχολιάσει την εποχή εκείνη. Τώρα υπάρχουν πολλά πρόσθετα που λείπουν, καθιστώντας μια μεγάλη 

αλλά μη καθορισμένη σειρά προϊόντων μη συμμορφούμενα, από εξαρτήματα, σωλήνες και καπάκια 

έως υλικά συσκευασίας, από μελάνια και χαρτί έως ολόκληρα μηχανήματα που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, από μηχανές αρμέγματος 

έως μεταφορικούς ιμάντες σε σούπερ μάρκετ. Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα αυτό και ζητά από την 

Κίνα να αναβάλει την εκτέλεση και να εγκρίνει μια σειρά ουσιωδών προσθέτων, τουλάχιστον 

προσωρινά. 

6.6.9  Νέες απαιτήσεις πιστοποίησης για τρόφιμα χαμηλού κινδύνου 

Η εφαρμογή του μέτρου των νέων απαιτήσεων πιστοποίησης για τα τρόφιμα και τα ποτά που επί του 

παρόντος τα τρόφιμα αυτά δεν απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποίηση θα 

προκαλέσει σημαντικές διαταραχές του εμπορίου, δεδομένου ότι χιλιάδες νέα πιστοποιητικά θα 

πρέπει να εκδίδονται από τις αρχές των χωρών εξαγωγής και να ελέγχονται στα κινεζικά σύνορα. Οι 

επίσημες πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις όλων των προϊόντων που καλύπτονται από το προτεινόμενο 

μέτρο δεν βασίζονται σε επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου που παρουσιάζουν τα προϊόντα 

αυτά και, ως εκ τούτου, είναι δυσανάλογες. Το προτεινόμενο μέτρο δεν είναι σύμφωνο με τα διεθνή 

πρότυπα που έχει εκδώσει η Επιτροπή του Codex Alimentarius. Οι κατευθυντήριες γραμμές του 

Κώδικα συνιστούν ότι τα επίσημα πιστοποιητικά θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν απαιτείται 

επιβεβαίωση και βασικές πληροφορίες για να εξασφαλιστεί ότι η ασφάλεια των τροφίμων ή / και ότι 

δίκαιες πρακτικές στις απαιτήσεις του εμπορίου τροφίμων χρησιμοποιούνται και ότι οι χώρες 

εισαγωγής πρέπει να εξετάσουν την ανάγκη παροχής ευελιξίας ώστε να  παρέχονται τέτοιες 

διαβεβαιώσεις με εναλλακτικά μέσα "(CAC / GL 38-2001). Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Κίνα ενημέρωσε 

ότι η εφαρμογή του μέτρου θα αναβληθεί για τον Οκτώβριο του 2019. 
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6.7 Κατάλογος επιλεγμάνων εισαγωγέων/διανομέων στην Κίνα 

6.7.1  Τρόποι εξαγωγής στην Κίνα 

6.7.1.1 Διαδεδομένοι τρόποι εισόδου στην αγορά 

Ως μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως, η Κίνα συνεχίζει να 

προσελκύει εταιρείες όλων των μορφών και μεγεθών. Οι βασικοί τρόποι εισόδου στην αγορά είναι: 

 Η άμεση εξαγωγή που αναφέρεται στη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών από μία χώρα σε μία 

άλλη απευθείας στο τελικό καταναλωτή. 

 Η έμμεση εξαγωγή στην οποία χρησιμοποιείται ένας μεσάζοντας ανάλογα με την αγορά στόχο 

ο οποίος με τη σειρά του πωλεί τα προϊόντα στους καταναλωτές. Τέτοιοι μεσάζοντες είναι οι 

πράκτορες, οι διανομείς, οι franchisees κ.α.  

 Η άμεση επένδυση η οποία αφορά την εγκατάσταση μίας νομικής οντότητας σε μία άλλη χώρα 

για την επέκταση της λειτουργίας της και/ ή της παραγωγής της. Τέτοιες οντότητες 

περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που ανήκουν πλήρως στο εξωτερικό (WFOE), κοινοπραξίες (JV) 

και εταιρικές επιχειρήσεις.  

Άμεση εξαγωγή 

Η άμεση εξαγωγή αφορά την αποστολή αγαθών, την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών ή τη 

μεταφορά τεχνολογίας από τη μια χώρα στην άλλη απευθείας στον τελικό πελάτη. Ο πωλητής 

τέτοιων αγαθών, υπηρεσιών και τεχνολογίας αναφέρεται ως "εξαγωγέας" που εδρεύει στη χώρα 

εξαγωγής, ενώ ο αγοραστής στο εξωτερικό αναφέρεται συνήθως ως "εισαγωγέας". Η εξαγωγή 

αγαθών στην Κίνα συνεπάγεται πάντοτε τη δέσμευση εταιρείας που έχει άδεια εισαγωγής / εξαγωγής 

σύμφωνα με τους κινέζους νόμους. Μια τέτοια εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στην Κίνα. Ως 

εκ τούτου, ο όρος "εισαγωγέας" στην κινεζική εμπορική ορολογία συνήθως αναφέρεται στην 

εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κίνα που διαθέτει "άδεια εισαγωγής / εξαγωγής". Μια τέτοια εταιρεία 

μπορεί να είναι αγοραστής και επομένως εισαγωγέας με τη γενική έννοια, αλλά συχνά είναι μόνο 

πάροχος υπηρεσιών / μεσάζων που βοηθά με την εισαγωγή (μεταφορά των εμπορευμάτων πέρα 

από τα σύνορα και διευκόλυνση της διεθνούς πληρωμής). Πρακτικά, η άμεση εξαγωγή είναι 

κατάλληλη για μοναδικά προϊόντα μικρότερης ποσότητας, όταν δεν είναι απαραίτητο ένα 

ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής ή για εξαγωγή υπηρεσιών ή τεχνολογίας. Τα υψηλότερα κέρδη 

προέρχονται από την αποκοπή οποιουδήποτε μεσάζοντα (μεσάζοντες, πράκτορες κ.λπ.) και την 

αποφυγή του κόστους εγκατάστασης στην Κίνα. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές έχουν επίσης την ευθύνη 

να διεξάγουν τις δικές τους έρευνες αγοράς και να διεκπεραιώνουν όλες τις απαραίτητες διοικητικές 

απαιτήσεις, όπως να διασφαλίζουν ότι τα αγαθά, οι υπηρεσίες και η τεχνολογία τους μπορούν να 

εισέλθουν στην αγορά, να πληρούν τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις πιστοποίησης, τις 

απαιτήσεις αδειοδότησης κ.α.. Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να χειριστούν τις σχέσεις με τους 

μεταφορείς εμπορευμάτων, τις τράπεζες και όλα τα τελωνειακά καθεστώτα (αν δεν τα χειριστεί η 

κινεζική εταιρεία εισαγωγής / εξαγωγής). Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εταιρείες αναπτύσουν μια 

βαθύτερη κατανόηση των πελατών τους, των διαδικασιών και της ίδιας της αγοράς. 

Έμμεση εξαγωγή  

Μια άλλη μέθοδος για την είσοδο στην αγορά της Κίνας είναι μέσω ενός διαμεσολαβητή (δηλ. ενός 

αντιπροσώπου ή ενός διανομέα) στην Κίνα. 

Πράκτορες 

Ένας πράκτορας είναι ο άμεσος αντιπρόσωπος της εταιρείας και κατά κανόνα καταβάλλεται ένα 

μηνιαίο τέλος διαχείρισης ή / και μια προμήθεια που βοηθά στην εκπροσώπηση και την πώληση του 

προϊόντος. Ένας πράκτορας συνεργάζεται στενά με τον εξαγωγέα, ενώ ένας διανομέας 

συνεργάζεται στενότερα με τους πελάτες του εξαγωγέα. Για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η είσοδος 

στην αγορά της Κίνας μέσω ενός γνωστού πράκτορα ή διανομέα είναι ένας από τους ευκολότερους 
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τρόπους εισόδου στην κινέζικη αγορά. Οι τοπικοί αντιπρόσωποι διαθέτουν τις γνώσεις και τις επαφές 

για την προώθηση ξένων προϊόντων και βοηθούν στην αντιμετώπιση των φραγμών όπως η 

γλώσσα και ο πολιτισμός. Επιπλέον, οι πράκτορες πωλήσεων και οι διανομείς μπορούν να 

βοηθήσουν στην παρακολούθηση των ενημερώσεων πάνω στην πολιτική και στους κανονισμούς, 

τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στη συλλογή δεδομένων αγοράς και στην ταχεία 

ανταπόκριση στις αλλαγές. Ωστόσο, η εξεύρεση ενός αφοσιωμένου, αξιόπιστου, επαγγελματία 

απαιτεί κόπο. Η πρεσβεία και τα εμπορικά επιμελητήρια έρχονται συχνά σε επαφή με πράκτορες που 

προσφέρουν υπηρεσίες. Ομοίως, πολλοί πράκτορες και διανομείς διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους 

στο διαδίκτυο και παρευρίσκονται σε σχετικές εκθέσεις. Στην Κίνα, δεν προσλαμβάνονται 

αντιπρόσωποι ως υπάλληλοι από το εξωτερικό, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί σύναψη 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών εάν έχει την δική του εταιρεία.  

Διανομείς 

Πολλά εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά εξακολουθούν να διακινούνται από εμπόρους στο Χονγκ 

Κονγκ. Ωστόσο, οι διανομείς στην ηπειρωτική Κίνα γίνονται όλο και πιο σημαντικοί, ιδίως όσον 

αφορά τα θαλασσινά, τα φρούτα και το κρέας. Ένας μεγάλος αριθμός έμπειρων διανομέων και 

εισαγωγικών εταιρειών, πρακτόρων και χονδρεμπόρων μπορεί να βρεθεί σε μεγάλες πόλεις όπως οι: 

Beijing, Shanghai και Guangzhou. Οι προμηθευτές που έχουν σχέση με έναν διακεκριμένο εθνικό 

διανομέα συνήθως εργάζονται πολύ στενά με τον διανομέα. Ωστόσο, ορισμένοι εθνικοί διανομείς 

αναζητούν προμηθευτές που έχουν ήδη ένα ορισμένο επίπεδο αναγνωρισιμότητας στην αγορά, 

μπορούν να προμηθεύουν μεγάλους όγκους και να προσφέρουν ευνοϊκούς όρους.  Ένας 

διανομέας αγοράζει τα προϊόντα του εξαγωγέα και στη συνέχεια τα πωλεί στους πελάτες μέσω 

τρίτου ή απευθείας. Το εισόδημά του προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και 

πώλησης. Η χρήση ενός διανομέα μπορεί επίσης να είναι οικονομικά αποδοτική και ένας σχετικά 

εύκολος τρόπος να εισέλθει κανείς στην αγορά. Δεν συνιστάται να υπάρχει μόνο ένας διανομέας για 

ολόκληρη την Κίνα. Ορισμένες ξένες εταιρείες θα εξάγουν τα προϊόντα τους στο Χονγκ Κονγκ και θα 

τα πουλήσουν εν γνώσει τους (ή εν αγνοία τους) σε άτομα που εργάζονται στη μαύρη αγορά. Αυτά 

τα άτομα στηρίζονται στη συνέχεια σε προσωπικές συνδέσεις προκειμένου να εισάγουν λαθραία 

προϊόντα στην ηπειρωτική χώρα. Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε 

παράνομες εμπορικές δραστηριότητες 

Διανομείς μεσαίας κατηγορίας 

Οι διανομείς μεσαίας κατηγορίας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, με πολλές στοχευόμενες 

περιοχές όπου υπάρχουν ισχυρές τοπικές σχέσεις με αγοραστές. Οι διανομείς μεσαίας κατηγορίας 

ζητούν συνήθως από τους προμηθευτές να παρέχουν διαφημιστικά υλικά και προγράμματα 

κατάρτισης πωλήσεων. Οι στενές σχέσεις πωλήσεων είναι επίσης σημαντικές. Κατά την αξιολόγηση 

της σκοπιμότητας της εξαγωγής προϊόντων σε δευτερεύουσες περιοχές της Κίνας, συνιστάται στους 

παραγωγούς να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ του δικτύου διανομής και των μορφών λιανικής 

πώλησης, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από περιφέρεια σε περιοχή. 

6.7.2 Δομή των δικτύων διανομής και οι συμμετέχοντες στην εφοδιαστική 

αλυσίδα των τροφίμων 

6.7.2.1 Χονδρική πώληση στη βιομηχανία ξενοδοχείων και εστιατορίων 

Η βιομηχανία ξενοδοχείων και εστιατορίων υψηλού επιπέδου είναι ένα σημαντικό κανάλι για τα 

εισαγόμενα τρόφιμα. Η Metro, η οποία στοχεύει μικρά και μεσαία εστιατόρια, έχει την ευρύτερη 

συλλογή εισαγόμενων προϊόντων οποιουδήποτε από  τους βασικούς διεθνείς λιανοπωλητές. Αυτή τη 

στιγμή περίπου το 10% των συνολικών εσόδων από πωλήσεις προέρχεται από εισαγόμενα προϊόντα. 

Τα εισαγόμενα τρόφιμα έχουν καταστεί μία από τις σημαντικότερες και επιτυχημένες επιχειρηματικές 

κινήσεις της Metro, ειδικά στην Κίνα, με τα εισαγόμενα τρόφιμα να αντιπροσωπεύουν το 55% των 

συνολικών πωλήσεων στην Ασία. Η εταιρεία έχει ενισχύσει το τμήμα εισαγωγών και το κέντρο 
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προμηθειών, καθώς είναι αποφασισμένη να εισάγει απευθείας για τις αγορές της Ασίας και να 

δημιουργήσει άμεσες σχέσεις με τους παρασκευαστές που πρόκειται να εξαγάγουν στην Κίνα.  

6.7.2.2 Υπεραγορές 

Η πλειοψηφία των εισαγόμενων προϊόντων βρίσκει μεγαλύτερη επιτυχία στις υπεραγορές (οι οποίες 

συχνά είναι πολυώροφα καταστήματα με εκτεταμένο χώρο και τα οποία προσφέρουν μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδών που δεν προορίζονται για φαγητό) και σε 

εξειδικευμένα σούπερ μάρκετ. Οι διεθνείς υπεραγορές λιανικής πώλησης έχουν γενικά υψηλό επίπεδο 

εξοικείωσης με τις εισαγόμενες μάρκες και τα προϊόντα και αναγνωρίζουν την αξία της εισαγωγής 

νέων προϊόντων στην αγορά. Οι υπεραγορές στην Κίνα γενικά έχουν ευνοήσει τους διανομείς που δε 

θέλουν να συνεργάζονται με άγνωστες εταιρείες εκτός εάν προσφέρουν ισχυρή στήριξη της αγοράς, 

μεγάλο αριθμό προϊόντων και άλλα κίνητρα. 

6.7.2.3 Εξειδικευμένα σούπερ μάρκετ και μπουτίκ  

Συχνά τα καταστήματα αυτά βρίσκονται δίπλα σε πολυκαταστήματα υψηλών προδιαγραφών ή σε 

πολυτελή επιχειρηματικά κέντρα σε μεγάλες πόλεις. Τα σούπερ μάρκετ και οι μπουτίκ συχνά διαθέτουν 

μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων τροφίμων. Αρχικά σχεδιάστηκαν για ομογενείς, αλλά γίνονται πιο 

δημοφιλή μεταξύ των κινέζων καταναλωτών των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. 

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες έχουν τις δικές τους ομάδες εισαγωγής και διανομής που τους 

προμηθεύουν προϊόντα απευθείας από ξένους προμηθευτές. 

6.7.2.4 Σούπερ μάρκετ 

Στη κατηγορία αυτή κυριαρχούν εγχώριοι παίκτες, ο τομέας των σούπερ μάρκετ είναι 

κατακερματισμένος και οι εταιρείες μπορούν να έχουν επιτυχία σε μια περιοχή και να είναι 

ανύπαρκτες σε μια άλλη. Τα εισαγόμενα τρόφιμα είναι σχετικά σπάνια στα περισσότερα τοπικά 

κινέζικα σούπερ μάρκετ. Οι ευαίσθητοι στην τιμή αγοραστές της εργατικής τάξης που αποτελούν τη 

βάση των καταναλωτών τους, τείνουν να δοκιμάζουν νέα προϊόντα λιγότερο σε σχέση με τους 

πελάτες που συχνάζουν σε υπεραγορές και πολυτελή σούπερ μάρκετ και μπουτίκ. Τα εισαγόμενα 

προϊόντα που λειτουργούν καλά σε αυτόν τον τομέα τείνουν να είναι τυποποιημένα προϊόντα ήδη 

ευρέως διαθέσιμα,όπως ζυμαρικά, σάλτσες ζυμαρικών, γαλακτοκομικά προϊόντα, βρώσιμα έλαια, 

μαρμελάδες και αλείμματα. Τα περισσότερα καταστήματα ανήκουν σε τοπικές εταιρείες και, κυρίως, 

βασίζονται σε αγορές χονδρικής και σε τοπικούς παραγωγούς ή διανομείς, σπάνια εισάγουν ή 

αγοράζουν απευθείας από τους εισαγωγείς. 

6.7.2.5 Convenience Stores 

Η διείσδυση των εισαγόμενων τροφίμων εντός των αλυσίδων των Convenience Stores τείνει να είναι 

σχετικά χαμηλή. Αρκετές αλυσίδες στη Σαγκάη έχουν δείξει ενδιαφέρον, αλλά οι διαχειριστές σε αυτά 

τα καταστήματα είναι συνήθως λιγότερο εξοικειωμένοι με εισαγόμενα προϊόντα από ό,τι οι 

αντίστοιχοι στον τομέα των υπερκαταστημάτων. Λόγω περιορισμένου χώρου στα ράφια και χώρου 

αποθήκευσης, τα καταστήματα αυτά συνήθως απαιτούν προϊόντα με μικρή συσκευασία ή 

συσκευασμένες ατομικές μερίδες και τακτική αποθεματοποίηση. Ωστόσο, οι ξένοι επιχειρηματίες σε 

αυτόν τον τομέα, όπως οι 7-Eleven και Family-Mart, εισάγουν όλο και περισσότερα εισαγόμενα 

τρόφιμα στα καταστήματα λιανικής πώλησης. Τα μικρότερα ιδιόκτητα καταστήματα συχνά φέρουν 

εισαγόμενο κρασί, συσκευασμένα σνακ και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Αυτά τείνουν να έχουν 

καλύτερα ενσωματωμένα συστήματα διανομής. 

6.7.2.6 Διαδικτυακές αγορές 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται δραματικά στην Κίνα. Επί του παρόντος, το ηλεκτρονικό εμπόριο 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 10,7% των συνολικών ενοποιημένων λιανικών πωλήσεων. Οι 

πωλήσεις λιανικού εμπορίου της Κίνας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου ανέρχονται συνολικά σε 480 
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δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εμπλεκόμενοι στη βιομηχανία εκτιμούν ότι περίπου το 10-30% των 

εισαγόμενων προϊόντων διατροφής και ποτών λιανικής, πωλούνται μέσω καναλιών ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Κίνα. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι διαδικτυακοί λιανοπωλητές και πλατφόρμες όπως οι 

Amazon, JD, Tmall, Womai και YHD, πωλούν τρόφιμα και ποτά. Άλλοι ειδικοί λιανοπωλητές έχουν ως 

στόχο τα φρέσκα φρούτα, τον εισαγόμενο οίνο και τα αλκοολούχα ποτά, τα κέικ και τους ξηρούς 

καρπούς. Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας αναδυόμενος υποτομέας. Οι κανονισμοί 

και η φορολογική πολιτική επί των εισαγωγών είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με το παραδοσιακό 

κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Tmall.com: Αυτή η κορυφαία εταιρία ηλεκτρονικών αγορών εδρεύει στην πόλη Hangzhou. 

Δεδομένου ότι τόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητού στην Κίνα 

αναπτύσσονται, η Tmall δημιούργησε επιτυχώς την ημέρα του Single Day (Double 11) ως σημαντική 

εορτή για αγορές εκτός από τη σεζόν της κινέζικης σεληνιακής νέας χρονιάς.  

Yihaodian.com: Στις αρχές του 2015, η Wal-Mart (Κίνα) ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της 

Yihaodian.com. Το 2012 η Wal-Mart (Κίνα) επένδυσε περαιτέρω στην Yihaodian. Με έδρα τη Σαγκάη, 

η Yihaodian ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια την εισαγωγή ειδών διατροφής σε καταναλωτές στο 

διαδίκτυο. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αγωνίζεται να αναπτυχθεί. 

JD.com: Η JD είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα με μερίδιο 

αγοράς 21,2%. Η JD.com επένδυσε 70 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το fruitday.com 

(εξειδικευμένο φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου φρούτων στην Κίνα) για να αυξήσει την προσφορά 

προϊόντων. Πρόσφατα, η JD.com συνεργάστηκε με την E-Jiangnan για τη δημιουργία μιας 

αυτόνομης διασυνοριακής αποθήκης που ασχολείται με φρέσκα φρούτα, γαλακτοκομικά προϊόντα 

και άλλα προϊόντα. Αναμένεται ότι αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο B2B2C (business to business to 

consumer) θα επιτρέψει να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να επωφεληθούν από τα 

φορολογικά οφέλη της CBEC (Cross-Border Ecommerce Community). 

Amazon.cn: Η Amazon έχει μερίδιο αγοράς 1,5% στην κατηγορία του ηλεκτρονικού εμπορίου της 

Κίνας. Η Amazon σχεδιάζει να επεκτείνει την επιρροή της και να εξασφαλίσει περισσότερες πωλήσεις. 

Με βάση την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της και τα 96 μεγάλα κέντρα λειτουργίας στον κόσμο, 

οι Κινέζοι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν προϊόντα μέσω των ιστοσελίδων της Amazon στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. 

Προκειμένου να προσελκύσει Κινέζους πελάτες, ο ιστότοπος της Amazon στις Ηνωμένες Πολιτείες 

μείωσε τα διεθνή έξοδα αποστολής και βελτίωσε τους χρόνους παράδοσης για παραγγελίες από την 

Κίνα. Αντιμέτωπος με τον έντονο ανταγωνισμό, η amazon.cn ξεκίνησε το δικό της τμήμα με «φρέσκα 

προϊόντα» το Μάιο του 2015. Το τμήμα προσφέρει πάνω από 300 SKUs (Stock keeping units) και 

σχεδόν όλα, από τα θαλασσινά μέχρι τα φρέσκα φρούτα και το κρέας, καθώς και το φρέσκο τυρί. 

NetEase: Η Netease εγκαινίασε τη διασυνοριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου 

www.kaola.com στις αρχές του 2015. Η Kaola.com προμηθεύει προϊόντα απευθείας από το 

εξωτερικό και τα αποθηκεύει στην τελωνειακή αποθήκη της στην Κίνα. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν 

παιδικές τροφές, προϊόντα διατροφής, συμπληρώματα, καλλυντικά, προϊόντα οικιακής και 

προσωπικής φροντίδας, είδη ένδυσης και αξεσουάρ και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Σε 

λιγότερο από ένα χρόνο, το kaola.com έχει καταστεί ηγετική επιχείρηση διασυνοριακού ηλεκτρονικού 

εμπορίου με εισαγόμενες SKU (Stock keeping units) πάνω από 10.000 και μηνιαίες πωλήσεις άνω των 

5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και τη λειτουργία της μεγαλύτερης τελωνειακής αποθήκης στην 

Κίνα.  

Chunbo: Η Chunbo.com είναι μία τοπική σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα το Πεκίνο. Ιδρύθηκε 

το Μάρτιο του 2014. Η Chunbo διαχειρίζεται το δικό της βιολογικό αγρόκτημα στα προάστεια του 

Πεκίνου που προσφέρει φρέσκα λαχανικά. Οι πελάτες στόχοι είναι πελάτες ανώτερου μεσαίου 

εισοδήματος και νεαρές μητέρες που ζουν στο Πεκίνο. Οι πελάτες μπορούν εύκολα να 

προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα, θαλασσινά, ποτά, σνακ και υγιεινά τρόφιμα στην ιστοσελίδα τους. 

Το 2016, η Chunbo.com ξεκίνησε μια νέα επιχείρηση στη Σαγκάη για να υποστηρίξει την εξερεύνηση 

των αγορών από την εταιρεία. 
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6.7.3 Κανάλια εισαγωγής και διανομής 

Τα κανάλια εισαγωγής και διανομής είναι πολύπλοκα και συχνά αλλάζουν. Οι διαδικασίες εισαγωγής 

πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους εισαγωγείς οι οποίοι μερικές φορές ενεργούν επίσης 

ως διανομείς. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των διανομέων τροφίμων και οι έμποροι είναι απίθανο 

να κατέχουν άδειες εισαγωγής. Οι έμποροι του Χονγκ Κονγκ κρύβουν τον μικρότερο κίνδυνο ως 

εισαγωγείς και διανομείς. Μπορούν να οργανώσουν πληρωμές σε ξένα νομίσματα και να έχουν ένα 

ευρύ δίκτυο διανομής. Οι Κινέζοι έμποροι μπορεί να είναι απρόθυμοι να ανοίξουν γραμμές πίστωσης 

και μερικές φορές δεν κατανοούν πλήρως τις διεθνείς εμπορικές πρακτικές. Το Υπουργείο Εμπορίου 

της Κίνας διατηρεί μια πλατφόρμα αναζήτησης των εισαγωγέων που ονομάζεται ‘’World Importer 

Net”. Αν και δεν είναι πλήρης, ο ιστότοπος τοποθετεί τους εισαγωγείς τροφίμων και ποτών σε εννέα 

μεγάλες κατηγορίες και πιο συγκεκριμένες κατηγορίες με τον κωδικό HS των τροφίμων και ποτών 

κάθε εισαγωγέα. Οι σημαντικότεροι έμποροι λιανικής πώλησης, μεταξύ των οποίων η Carrefour και η 

Tesco, προσπαθούν επί του παρόντος για τη δημιουργία ενός δικτύου διανομής υψηλής απόδοσης 

μέσω ενός κεντρικού κέντρου διανομής, αλλά δεν έχουν μεγάλα περιφερειακά κέντρα διανομής και η 

υποδομή των κέντρων αυτών δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση και να παραδίδει αποτελεσματικά τις 

προμήθειες από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα στο ράφι του καταστήματος. Η διανομή 

πραγματοποιείται γενικά, κατάστημα ανά κατάστημα ή από πόλη σε πόλη, με καταστήματα που 

λαμβάνουν τις περισσότερες εισαγωγές μέσω μίας σειρά τοπικών διανομέων, γεγονός που 

προσθέτει βάρος σε μια κατακερματισμένη διαδικασία διανομής και αυξάνει το κόστος. 
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7. Κανάλια διανομής Κίνα 

Η αγορά των λιανικών πωλήσεων 

Σε γενικές γραμμές, οι παραδοσιακοί λιανοπωλητές βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση ώστε να 

συμπεριλάβουν διαδικτυακές υπηρεσίες στην επιχείρησή τους. Η εποχή των παραδοσιακών 

αυτόνομων καταστημάτων λιανικής πώλησης καταργείται σταδιακά στην Κίνα. Στην παραδοσιακή 

λιανική πώληση τροφίμων περιλαμβάνονται υπεραγορές, σούπερ μάρκετ, specialty stores, discount 

stores, community stores and conveniences. Ηλεκτρονικές εταιρείες λιανικής πώλησης τροφίμων, 

όπως η fruitday.com ή η fieldschina.com, είναι έμποροι λιανικής πώλησης που παρέχουν online 

προϊόντα διατροφής και παραδίδουν τα προϊόντα στον καταναλωτή. Οι συγκεκριμένοι έμποροι 

λιανικής πώλησης έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον παραδοσιακό έμπορο λιανικής 

πώλησης. 

Σε απάντηση στον αυξανόμενο διαδικτυακό ανταγωνισμό, οι παραδοσιακές υπεραγορές και τα 

σούπερ μάρκετ προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Μεγάλες υπεραγορές και αλυσίδες σούπερ 

μάρκετ ξεκινούν προωθήσεις στο κατάστημα και προσφέρουν επιδείξεις προϊόντων και γευστικές 
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δοκιμές στα καταστήματα. Επιπλέον, προκειμένου να ικανοποιήσουν την επιθυμία του καταναλωτή 

για ευκολία, τα καταστήματα λιανικής βρίσκονται πλέον συχνά στα υπόγεια των μεγάλων εμπορικών 

κέντρων.  

 

Οι κυριότερες ξένες εταιρείες λιανικού εμπορίου βάση κεφαλαιακής απόδοσης 

 

 
 

  
8. Οι κυριότεροι λιανοπωλητές στην Κίνα 

 
Τα κυριότερα Convenience Stores και Specialty Stores 

Ο κλάδος λιανικής πώλησης, αυτός των Convenience Stores της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται. 

Convenience Stores και κοινοτικά καταστήματα βρίσκονται σε κέντρα δημόσιων συγκοινωνιών (π.χ. 

σταθμοί μετρό, αεροδρόμια και σιδηροδρομικοί σταθμοί), σε κέντρα αγορών ή διασκορπισμένα σε 

ολόκληρη την πόλη. Σχεδόν κάθε κοινότητα στις μεγάλες πόλεις έχει τουλάχιστον ένα convenience 

store. Οι αποθηκευτικοί χώροι των καταστημάτων αυτών ποικίλλουν σε μέγεθος από 50 έως 150 

τετραγωνικά μέτρα. Τα καταστήματα αυτά απευθύνονται σε νέους αστούς καταναλωτές, κυρίως 

φοιτητές, εργαζόμενους και τουρίστες, ηλικίας 16 έως 40 ετών, εξαιτίας ενός πολυάσχολου τρόπου 

ζωής. Η αγορά λιανικής των Specialty Stores απευθύνεται σε πλούσιους καταναλωτές στην Κίνα. Τα 

καταστήματα είτε βρίσκονται μέσα σε εμπορικά κέντρα στο κέντρο της πόλης είτε κοντά σε εμπορικά 

κέντρα υψηλού επιπέδου. Ο αριθμός των εξειδικευμένων αυτών σούπερ μάρκετ και boutique 

αυξήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Οι καταναλωτές που αγοράζουν από τα καταστήματα αυτά 

εκτιμούν προϊόντα υψηλής ποιότητας που είναι διαθέσιμα σε ήσυχες αγορές (τα convenience stores 

μπορεί να έχουν πολύ κόσμο και να μην είναι καλά διατηρημένα). 
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9. Οι κυριότεροι λιανοπωλητές στη νοτιοδυτική Κίνα 

 

 

 
10. Οι κυριότεροι λιανοπωλητές στη βαρειοανατολική Κίνα 

 

 

 

 

  



182 

 

7 ΙΑΠΩΝΙΑ 

7.1 Εισαγωγικές Επισημάνσεις 

7.1.1 Διεθνείς Συμφωνίες. 

Η Ιαπωνία  είναι μέλος των ακόλουθων Συνθηκών και έχει υπογράψει τις παρακάτω συμφωνίες:  

 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Οικονομική συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού  

 Asia-Pacific Trade Agreement (APTA), previously named Bangkok Agreement, Τελωνειακή 

σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων  

 Σύμβαση TIR, η Ιαπωνία είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του 1959 αλλά δεν έχει 

υπογράψει τη συμφωνία του 1975. 

 International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System 

(HS Convention), Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων 

 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as 

amended) (Revised Kyoto Convention), Διεθνής Σύμβαση για την Απλούστευση και την 

Εναρμόνιση των Τελωνειακών Διαδικασιών (όπως τροποποιήθηκε) 

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

 World Customs Organization (WCO), Παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων 

 World Trade Organization (WTO), Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

 

7.1.2 Συμφωνίες για Προνομιακή Μεταχείριση 

Μια πολυμερής συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ένωσης των χωρών 

της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη του ASEAN (Μπρουνέι 

Νταρουσαλάμ, Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Μυανμάρ, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, 

Βιετνάμ ) και έχει επικυρωθεί από τα περισσότερα από αυτά. Μόνο η Ινδονησία, υπόκειται ακόμη σε 

ξεχωριστή  επικύρωση. Η Ιαπωνία έχει συνάψει επίσης διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με το 

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, τη Χιλή, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, το Μεξικό, το Περού, τις 

Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη. Επιπλέον, η Ιαπωνία έχει συνάψει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης 

(EPA) με την Αυστραλία με τίτλο "Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ιαπωνίας-Αυστραλίας" 

(JAEPA) καθώς και με τη Μογγολία. Τα προϊόντα που είναι προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια των 

εν λόγω συμφωνιών μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης στην Ιαπωνία. 

7.1.3 Έγγραφή (Νηολόγηση) 

Όλοι οι επιχειρηματίες που προτίθενται να ενεργήσουν ως εισαγωγείς πρέπει να δημιουργήσουν μια 

επιχείρηση και να εγγραφούν στο τοπικό Γραφείο Νομικών Υποθέσεων. Γενικά, οι αλλοδαπές 

εταιρείες που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες υποχρεούνται να ιδρύσουν ένα υποκατάστημα ή 

μία θυγατρική εταιρεία. 

7.1.4 Απαιτήσεις υποβολής τελωνειακών πληροφοριών 

Ως μέσο για την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόληψη της τρομοκρατίας, στα τελωνεία της 

Ιαπωνίας απαιτείται η υποβολή εκ των προτέρων, πληροφοριών σχετικά με το σκάφος ή τα 

αεροσκάφη και το φορτωμένο φορτίο, τους επιβάτες και το πλήρωμα. Διαφορετικά χρονικά πλαίσια 
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ισχύουν ανάλογα με τα μέσα μεταφοράς, το είδος των πληροφοριών και τη διαδρομή. Στην ειδική 

περίπτωση φορτίου θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων απαιτείται πρόσθετη ηλεκτρονική υποβολή 

λεπτομερειών εκ των προτέρων, δηλαδή 24 ώρες πριν από την αναχώρηση από το λιμάνι 

φόρτωσης. Η απαίτηση αυτή επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να δεσμεύουν τη φόρτωση και την 

επακόλουθη άφιξη στην Ιαπωνία ανιχνευθέντων φορτίων υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθούν προκαταβολικές πληροφορίες σχετικά με το φορτίο, για τα εισερχόμενα πλοία εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας, οι ιαπωνικές τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον εισαγωγέα μέσω του 

Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS). Κατά συνέπεια, ο μεταφορέας ή 

ο ναυτιλιακός πράκτορας πρέπει να υποβάλει αίτηση για άδεια εκφόρτωσης φορτίου προκειμένου 

να εκτελωνίσει τα εν λόγω εμπορεύματα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της ιαπωνικής 

τελωνειακής νομοθεσίας, ο πλοίαρχος ενός πλοίου ή αεροσκάφους πρέπει να υποβάλει μια 

εσωτερική δήλωση εντός καθορισμένης προθεσμίας μετά την άφιξή του στην Ιαπωνία. Ενώ είναι 

απαραίτητη η έκδοση των παρακάτω εγγράφων: 

 Πληροφορίες σχετικά με το ναυτιλιακό φορτίο εμπορευματοκιβωτίων 

 Δήλωση Εισόδου για τα αεροσκάφη 

 Δήλωση εισόδου για τα πλοία 

 Δηλωτικό (manifest) για τα αεροσκάφη 

 Δηλωτικό (manifest) για τα πλοία 

 Άδεια εκφόρτωσης ναυτιλιακού φορτίου 

7.1.5 Τελωνειακές διαδικασίες και κανονισμοί 

Η Ιαπωνική τελωνειακή νομοθεσία διαχωρίζει μεταξύ τους τις ακόλουθες τελωνειακές διαδικασίες για 

τις εισαγωγές: 

 Απελευθέρωση κυκλοφορίας 

 Τελωνειακή αποθήκευση 

 Προσωρινή εισαγωγή 

 Διαμετακόμιση (transit)  

Συνήθως, οι δηλώσεις εισαγωγής πρέπει να γίνονται αφού τα εισαγόμενα εμπορεύματα έχουν 

μεταφερθεί σε τελωνειακή ζώνη για εκτελωνισμό. 

Εκτός από τη δήλωση τελωνειακής εισαγωγής, απαιτούνται γενικά τα ακόλουθα έγγραφα για τον 

εκτελωνισμό:  

 Τιμολόγιο 

 Φορτωτική ή αεροπορική φορτωτική 

 Κιβωτολόγιο (εάν κρίνεται απαραίτητο) 

 Λογαριασμοί μεταφοράς εμπορευμάτων (εάν κρίνεται απαραίτητο) 

 Πιστοποιητικό Ασφάλισης (εάν κρίνεται απαραίτητο) 

 Σχετικές άδειες, πιστοποιητικά κ.λπ. (εάν τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισαχθούν υπόκεινται 

σε περιορισμούς σύμφωνα με νόμους και κανονισμούς διαφορετικούς από τον τελωνειακό 

νόμο) 

 Λεπτομερής δήλωση σχετικά με τις μειώσεις ή την απαλλαγή από τους δασμούς και τους 

ειδικούς φόρους κατανάλωσης (κατά περίπτωση) 

 Απόδειξη πληρωμής των τελωνειακών δασμών (στην περίπτωση των δασμολογητέων 

αγαθών) 

 Μη προτιμησιακό αποδεικτικό καταγωγής (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις). 
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7.1.6 Εξουσιοδοτημένοι οικονομικοί φορείς (ΑΕΟ) 

Η Ιαπωνία ενέκρινε την έννοια του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις που έχουν εκπονηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (WCO). Ως αποτέλεσμα, οι 

φορείς που εμπλέκονται σε τελωνειακές διαδικασίες όπως οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς, οι τελωνειακοί 

μεσίτες ή οι φορείς εφοδιαστικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στο 

πρόγραμμα ΑΕΟ της Ιαπωνίας και, κατά συνέπεια, να έχουν το πλεονέκτημα των διευκολυνθεισών 

τελωνειακών διαδικασιών. Για παράδειγμα, οι εγκεκριμένοι εισαγωγείς μπορούν να αποδεσμεύσουν 

τα φορτία πριν από την πληρωμή των δασμών, να μειώσουν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις και 

να πληρώσουν περιοδικά τους δασμούς και τους φόρους. 

7.1.7 Δασμολόγηση  

Η Ιαπωνία, έχοντας υπογράψει τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), οι Ιαπωνικές 

τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν τη συναλλακτική αξία ως βάση για τον καθορισμό της 

δασμολογητέας αξίας σύμφωνα με τη Συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VII (τελωνειακή 

αποτίμηση) της GATT του 1994. Γενικά, αυτό σημαίνει ότι ή πληρωτέα τιμή για τα εμπορεύματα που 

πρόκειται να εισαχθούν ορίζεται με βάση την τιμή CIF (Cost, Insurance and Freight). Οι εισαγωγικοί 

δασμοί καταβάλλονται είτε σε βάση ad valorem (σύμφωνα με την αξία) είτε ως συγκεκριμένα 

ποσοστά ή σε ορισμένες περιπτώσεις ως συνδυασμός και των δύο. Εάν η δασμολογητέα αξία δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τη συναλλακτική αξία, οι ακόλουθες τιμές είναι αυτές που θα 

εφαρμοστούν διαδοχικά ως βάση για τον υπολογισμό της, σύμφωνα με τους κανόνες για τον 

καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, βάσει της συμφωνίας εφαρμογής του άρθρου VII (τελωνειακή 

αποτίμηση) της ΓΣΔΕ 1994: 

 Η συναλλακτική αξία πανομοιότυπων αγαθών 

 Η συναλλακτική αξία παρόμοιων αγαθών 

 Η τιμή έκφρασης 

 Η υπολογιζόμενη αξία όσον αφορά την εγχώρια τιμή πώλησης ή το κόστος παραγωγής των 

αγαθών 

 Η αξία που καθορίζεται με κατάλληλη μέθοδο απόκλισης (fall-back method) 

7.1.8 Ζώνες ελεύθερου εμπορίου 

Η μοναδική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών της Ιαπωνίας βρίσκεται στην περιοχή της  Okinawa, κοντά 

στο αεροδρόμιο Naha. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει θεσπίσει τον νόμο περί 

διευκολύνσεων για την προώθηση των εισαγωγών και τη προώθηση των ξένων άμεσων 

επενδύσεων και έτσι δημιούργησε ένα δίκτυο 22 ζωνών πρόσβασης εξωτερικού (FAZ) σε ολόκληρη τη 

χώρα. Οι FAZ βρίσκονται σε λιμάνια ή κοντά σε λιμάνια και αεροδρόμια και έχουν ενσωματωμένες 

διάφορες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις εισαγωγές, με στόχο τη διευκόλυνση τους. Υπάρχουν 

οικονομικά ή και διαδικαστικά κίνητρα όπως φορολογικά για συγκεκριμένο εξοπλισμό που θα 

χρησιμοποιηθεί στις ζώνες αυτές, απαλλαγές από τους φόρους επί της γης ή απλουστευμένες 

διαδικασίες σε περιοχές με δασμούς, όπως η αναστολή πληρωμής των τελωνειακών δασμών και 

των φόρων κατανάλωσης 

7.1.9 Εισαγωγικές ποσοστώσεις 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) μπορεί να εκδίδει ποσοστώσεις 

εισαγωγής για συγκεκριμένα είδη αγαθών. Ως εκ τούτου, ένας εισαγωγέας τέτοιων προϊόντων πρέπει 

να υποβάλει αίτηση για τη κατανομή ποσοστώσεων και για τη σχετική έγκριση εισαγωγής στο METI, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της εντολής ελέγχου εισαγωγικού εμπορίου. Ο αρμόδιος φορέας είναι η 

Διεύθυνση Πολιτικής Ελέγχου του Εμπορίου του ΜΕΤΙ και η επικοινωνία για περισσότερες 

πληροφορίες γίνεται ως εξής: Trade Control Policy Division, Ministry of Economy, Trade and Industry 
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(METI), 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JP-1008901 Tokyo, phone number: +81 3 35011511, fax 

number: +81 3 35801418. 

7.1.10 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα και γενική δυνατότητα 

εισαγωγής των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτά. 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) μπορούν να εφαρμόζονται στο 

έδαφος μιας χώρας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού, της πανίδας και της 

χλωρίδας από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα 

 φυτικά παράσιτα (π.χ. έντομα, βακτήρια, ιούς) 

 τοξίνες ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές 

 πρόσθετα 

 ρυπαντές (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα παρασιτοκτόνων ή κτηνιατρικών φαρμάκων, ξένες 

ύλες). 

Τα μέτρα SPS μπορούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, 

απαιτήσεις και διαδικασίες μιας χώρας ή μιας οικονομικής κοινότητας. 

Η συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (WTO), η οποία αναφέρεται επίσης ως συμφωνία SPS, ορίζει τους κανόνες 

που τα κράτη μέλη του ΠΟΕ είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν όταν εφαρμόζουν τα μέτρα SPS που 

διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των ζώων και την υγεία των 

φυτών. Η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα SPS που ενδέχεται να επηρεάσουν, άμεσα 

ή έμμεσα, το διεθνές εμπόριο. Κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για 

την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων προστασίας. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, οι 

χώρες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα, αλλά οι κανονισμοί τους πρέπει 

να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και διεθνή πρότυπα, δηλαδή τα επιβληθέντα μέτρα πρέπει να 

είναι διαφανή και κατανοητά. Τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να κοινοποιούν εκ των προτέρων το 

περιεχόμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού υγιεινής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, ουσιαστικής 

σημασίας με το περιεχόμενο ενός διεθνούς προτύπου, κατευθυντήριας γραμμής ή σύστασης, για τα 

συγκεκριμένα προϊόντα στον ΠΟΕ εκ των προτέρων. Οι διεθνείς οργανισμοί που εργάζονται για τη 

διεθνή εναρμόνιση των μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των 

Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτικών για την υγεία των ζώων), τη Διεθνή Σύμβαση για την 

Προστασία των Φυτών (IPPC), την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων, την κοινή επιτροπή του Οργανισμού 

Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) για την ασφάλεια των 

τροφίμων. Επιπλέον, η συμφωνία SPS παρέχει τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον 

αφορά την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τα προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των 

τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών. Για τα εμπορεύματα που ενδεχομένως φέρουν 

κινδύνους SPS, εφαρμόζονται γενικά μέτρα εκτίμησης κινδύνου για να εξακριβωθεί εάν το αγαθό είναι 

εισαγόμενο ή όχι. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ζωικά ή φυτικά είδη ή τα προϊόντα που δεν έχουν 

προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο χωρών. Κατά την καθιέρωση 

των υγειονομικών προτύπων που πρέπει να πληρούνται για ένα συγκεκριμένο αγαθό, καθορίζονται 

συνήθως οι ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο είδος μπορεί να εισαχθεί, η 

υποχρεωτική επεξεργασία και απολύμανση των καθορισμένων φυτικών προϊόντων ή ο εμβολιασμός 

συγκεκριμένων ζωικών ειδών έναντι των χαρακτηριστικών ασθενειών τους. Οι όροι αυτοί 

αντικατοπτρίζονται στο αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό.  

7.1.11 Ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

. Οι αποστολές που περιέχουν ζώντα ζώα ή προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να συνοδεύονται 

από Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό για να αποδειχθεί ότι δεν έχουν μολυνθεί και δεν έχουν 
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μεταδοτικές ασθένειες. Μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη πιστοποίηση, εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες 

δεν περιέχονται στο αντίστοιχο Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας. Κατά την άφιξη, ζώντα ζώα και μια 

σειρά προϊόντων ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των ζωικών προϊόντων που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, π.χ. το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας, τα αυγά 

και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τίθενται σε καραντίνα και επιθεωρούνται από την Υπηρεσία 

Καραντίνας Ζώων. Περισσότερες πληροφορίες περίχονται στα παρακάτω έγγραφα: 

 Πιστοποιητικό BSE (Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών) 

 Πιστοποιητικό Περιεκτικότητας σε διοξίνες 

 Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για ζωικά προϊόντα 

 Πιστοποιητικό Καραντίνας/ Εισαγωγής για ζωικά προϊόντα. 

Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας 

(SPS), η αρχή που είναι υπεύθυνη για τους κτηνιατρικούς ελέγχους των ζώντων ζώων και των ζωικών 

προϊόντων στην Ιαπωνία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της, αναφέρονται παρακάτω: Animal 

Health Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Animal Health Affairs Office under the 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JP-1008950 

Tokyo, phone number: +81 3 35028111. 

7.1.12 Φυτά και φυτικά προϊόντα 

Σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία των φυτών, τα φυτά που εισάγονται στην Ιαπωνία 

υπόκεινται σε φυτοϋγειονομική επιθεώρηση κατά την άφιξη είτε εξαιρούνται από την επιθεώρηση. 

Σύμφωνα με τα διατάγματα, οι απαγορεύσεις εισαγωγής ισχύουν για συγκεκριμένα είδη φυτών από 

καθορισμένες χώρες (για περιοχές με οργανισμούς που θεωρούνται επιβλαβείς για το ιαπωνικό 

οικολογικό σύστημα), καθώς και για απομονωμένα παράσιτα, του εδάφους και των φυτών που 

μεταφέρονται στο έδαφος. Τα εμπορεύματα των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται μπορούν να 

εισαχθούν μόνο με άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Αλιείας (MAFF) για ερευνητικούς 

σκοπούς. Σε ειδικές περιπτώσεις, το MAFF ορίζει πρότυπα για την υπό όρους εισαγωγή εισαγόμενων 

φυτών. Αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τις απαιτούμενες μεθόδους αποστείρωσης και τα μέσα 

μεταφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι Ιάπωνες υπάλληλοι-υπέυθυνοι για τα φυτά σε καραντίνα 

ενδέχεται να υποχρεωθούν να ταξιδέψουν στον τόπο εξαγωγής για να παρακολουθήσουν τα μέτρα 

θεραπείας ή / και να διενεργήσουν επιθεωρήσεις πριν από την αποστολή. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν 

ότι μπορεί να απαγορευθεί η εισαγωγή αποστολών από χώρες που είναι απαλλαγμένες από 

επιβλαβείς ουσίες και έχουν την ελευθερία εισαγωγής τους στην Ιαπωνία, εάν επαναφορτωθούν ή 

μεταφερθούν μέσω απαγορευμένων περιοχών. Οι αποστολές φυτών και φυτικών προϊόντων που 

δεν απαγορεύονται κατά την εισαγωγή υπόκεινται κυρίως σε φυτοϋγειονομική επιθεώρηση από τον 

υπεύθυνο φυτοπροστασίας στον λιμένα εισόδου. Για την επιθεώρηση αυτή υποβάλλεται αίτηση και 

οι αποστολές καταχωρούνται σε καθορισμένους λιμένες. Η ιαπωνική νομοθεσία προβλέπει τη 

δυνατότητα εισαγωγής φυτών ή φυτικών προϊόντων χωρίς επιθεώρηση στην περίπτωση προϊόντων 

υψηλής επεξεργασίας, π.χ. ξύλο, έπιπλα, βαμβάκι, τσάι και ορισμένα αποξηραμένα φρούτα. 

Ωστόσο, η φυτοϋγειονομική πιστοποίηση απαιτείται για κάθε αποστολή φυτών και φυτικών 

προϊόντων που φθάνουν στην Ιαπωνία, ανεξάρτητα από την απαίτηση επιθεώρησης. Ορισμένα 

εισαγόμενα φυτικά προϊόντα μπορεί να υπόκεινται σε καραντίνα μετά την είσοδο, π.χ. βολβοί ή 

φυτάρια και θα πρέπει να καλλιεργούνται σε απομονωμένο αγρόκτημα συνήθως για ένα χρόνο και 

να υποβάλλονται σε διάφορες δοκιμές. Επομένως πριν από κάθε αποστολή είναι προφανές ότι θα 

πρέπει να προηγείται επικοινωνία με το MAFF, ώστε να διευκρινίζεται σε ποια κατηγορία ανήκει το 

φορτίο: Plant Protection Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JP-1008950 Tokyo, phone numbers: +81 3 

35028111, 35025978, fax number: +81 3 35023386. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 Πιστοποιητικό εισαγωγής/ καραντίνας για φυτικά προϊόντα 
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 Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό 

 Πιστοποιητικό απολύμανσης 

7.1.13 Χώρα προέλευσης και σήμανση 

Η επισήμανση της χώρας καταγωγής γενικά δεν απαιτείται για την εισαγωγή εμπορευμάτων. 

Ωστόσο, όταν τα εισαγόμενα εμπορεύματα πρόκειται να πωληθούν στην Ιαπωνία, οι εν λόγω 

απαιτήσεις επισήμανσης ενδέχεται να καταστούν υποχρεωτικές, όπως ορίζεται στη σχετική 

νομοθεσία για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Για παράδειγμα, 

απαιτείται για: τα τρόφιμα, τις πρώτες ύλες και τα συστατικά των μεταποιημένων τροφίμων, το κρέας, 

τα ψάρια και τα θαλασσινά προϊόντα, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, π.χ. φρέσκα φρούτα και 

λαχανικά, για τη σόγια, για τα καλλυντικά, για τα ελαστικά, για είδη από γουνοδέρματα και ορισμένα 

ενδύματα, π.χ. τσάντες και αποσκευές από δέρμα και αθλητικά είδη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 

τελωνειακό νόμο, απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή αγαθών που φέρουν ψευδή ή εσφαλμένη 

ετικέτα χώρας προέλευσης. Επιπλέον, η χρήση οποιωνδήποτε άλλων ετικετών, π.χ. η χρήση των 

ονομάτων χωρών ή περιοχών, χρήση μίας σημαίας κ.α., τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τον 

καταναλωτή να υποθέσει ότι ένα αγαθό παράχθηκε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής, 

απαγορεύεται. Η επισήμανση της χώρας προέλευσης στο εμπόρευμα ή και στη συσκευασία του 

πρέπει να αντιστοιχεί στην προέλευση που αναφέρεται στα εμπορικά έγγραφα. Πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι οποιαδήποτε ένδειξη για μια χώρα σχετικά με το ίδιο το εμπόρευμα μπορεί να θεωρηθεί ως 

δήλωση προέλευσης.  

7.1.14 Απαιτήσεις σήμανσης 

Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, απαιτείται από τον νόμο, να φέρουν ετικέτες προκειμένου να 

διατεθούν στην Ιαπωνία. Συνήθως, πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετικέτα τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Περιγραφή του προϊόντος  

 Χώρα προέλευσης 

 Το όνομα και η διεύθυνση του  εισαγωγέα στην Ιαπωνία 

 Λεπτομέρειες για τα συστατικά  του προϊόντος 

 Καθαρό βάρος των εμπορευμάτων 

 Ημερομηνία λήξης (εάν το προϊόν το απαιτεί). 

Όλα τα εισαγόμενα προϊόντα και τα έγγραφα αποστολής πρέπει να παρουσιάζουν στοιχεία βάρους 

και διαστάσεων. Η ιαπωνική γλώσσα  πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις ενώ θετικό 

είναι να συμπεριλαμβάνεται μια αγγλική μετάφραση. 

7.1.15 Ετικέτα τροφίμων και ποτών 

Γενικά, οι ετικέτες των μεταποιημένων τροφίμων πρέπει να παρουσιάζουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ονομασία του προϊόντος 

 Ονόματα των συστατικών (γενικές ονομασίες κατά φθίνουσα σειρά κατά βάρος) και την 

προέλευσή τους (υποχρεωτική για ορισμένα τρόφιμα που ορίζονται στην απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, που περιέχουν συστατικά, η προέλευση των οποίων μπορεί να 

επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος) 

 Χώρα προέλευσης 

 Καθαρό περιεχόμενο (εστραγγισμένο βάρος και συνολική ποσότητα, κατά περίπτωση) 

 Καταληκτική ημερομηνία κατανάλωσης ή  ημερομηνία λήξης 

 Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για την επισήμανση (δηλ. του κατασκευαστή, του 

μεταποιητή, του συσκευαστή, του εισαγωγέα ή του διανομέα) 
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 Οδηγίες αποθήκευσης. 

 Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ενδέχεται να υπάρχουν διάφορες περαιτέρω διατάξεις για συγκεκριμένα 

είδη προϊόντων, π.χ. σε θέματα που αφορούν την  υγεία όπως π.χ. οι αλλεργίες. Επιπλέον, υπάρχουν 

πρότυπα επισήμανσης ποιότητας για τα νωπά τρόφιμα, τα αλιευτικά προϊόντα, τον καφέ και το ρύζι. 

Ορισμένα άλλα τρόφιμα όπως  το μεταλλικό νερό, τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα, τα κατεψυγμένα, 

τα αποστειρωμένα συσκευασμένα τρόφιμα, τα noodles και τα προϊόντα που σχετίζονται με 

αλλεργίες, μπορεί να απαιτείται οι ετικέτες τους να φέρουν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν τα τρόφιμα 

πρόκειται να επισημανθούν ως "βιολογικά", απαιτείται η αντίστοιχη πιστοποίηση. 

Τα αλκοολούχα ποτά πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 Όνομα προϊόντος 

 Κατάλογο των χρησιμοποιούμενων προσθέτων συστατικών 

 Περιεκτικότητα σε αλκοόλ εκφρασμένη σε όγκο 

 Πληροφορίες σχετικά με το αν το ρόφημα είναι ανθρακούχο/ αφρίζων 

Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα 

 ‘Όνομα και διεύθυνση του διανομέα 

 Προειδοποίηση ότι το ποτό δεν πρέπει να καταναλώνεται από ανηλίκους 

 Αναφορά στα πρότυπα προέλευσης και ποιότητας (απαιτείται μόνο για τον οίνο). 

7.1.16 Απαιτήσεις συσκευασίας 

Τα ιαπωνικά φυτοϋγειονομικά μέτρα συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για το υλικό 

συσκευασίας ξύλου (WPM) που παρέχεται στο ISPM Νο. 15. Το WPM που εξάγεται στην Ιαπωνία 

πρέπει να υποστεί θερμική επεξεργασία ή υποκαπνισμό και πρέπει να εμφανίζει το σύμβολο IPPC, τη 

συντομογραφία του εφαρμοζόμενου μέτρου (HT για θερμική επεξεργασία ή MB για υποκαπνισμό με 

μεθυλοβρωμίδιο), τον κωδικό χώρας ISO και τον αύξοντα αριθμό του κατασκευαστή ή του παροχέα 

της απαιτούμενης επεξεργασίας. Το WPM που έχει επισημανθεί με τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται σε 

διαδικασίες καραντίνας εισαγωγής. Η χρήση άχυρου ως υλικού συσκευασίας απαγορεύεται για 

εισαγωγές από καθορισμένες χώρες, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

7.2 Δασμοί-Φόροι-Τέλη απο Ε.Ε. 

Στην προηγούμενη ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ( 2ο παραδοτέο) εξάχθει το συμπέρασμα ότι η 

Αυστραλία αποτελεί μια αγορά στόχο για 9 συνολικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Αυτά είναι τα 

εξής:  

1. Ελαιόλαδο  

2. Μέλι 

3. Βαμβάκι 

4. Σύκα 

5. Κρασί 

6. Αμύγδαλα 

7. Κρεμμύδια 

8. Άλλα Τυριά 

9. Αρωματικά Φυτά 

Στον επόμενο πίνακα συγκεντρώνονται οι δασμοί που επιβάλλει η Ιαπωνία στα 9 προϊόντα για τα 

οποία αποτελεί αγορά στόχο. 
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Α/Α ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΣΜ.ΚΛΑΣΗ ΔΑΣΜΟΣ 

1 Ελαιόλαδο 1509,1510 0% 

2 Μέλι 0409 25,5% επί της τμής CIF 

3 Βαμβάκι 120721 0% 

4 Σύκα 080420 6% επί της τμής CIF 

5 Κρασί 2204 15% επί της τμής CIF   but not less than 67JPY/L, but not 

more than 125 JPY/L. 

6  Αμύγδαλα 080211-212 0% 

7 Κρεμμύδια 071220 9% επί της τμής CIF 

8 Άλλα Τυριά 040690 29,8% επί της τμής CIF 

9 Αρωματικά Φυτά 1212 10,5% επί της τμής CIF 

7.3 Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για την εξαγωγή στην Ιαπωνία 

7.3.1 Πρότερες πληροφορίες που απαιτούνται για ναυτιλιακό φορτίο κοντέινερ 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις ιαπωνικές τελωνειακές αρχές τις λεπτομέρειες του 

φορτίου θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων που πρόκειται να εισαχθεί στην Ιαπωνία. Απαιτείται για 

την αξιολόγηση του κινδύνου και την επιτήρηση των λιμένων. Κατατίθεται εκ των προτέρων από την 

ναυτιλιακή εταιρεία (με πληροφορίες βασιζόμενες στην φορτωτική) ή από τον κοινό μεταφορέα, που 

πρόκειται για ένα σύμβουλο αποστολής ή για ένα μεταφορέα εμπορευμάτων που δεν κατέχει κανένα 

σκάφος, αλλά λειτουργεί ως μεταφορέας εκδίδοντας δικά του φορτωτικά ή αεροπορικά φορτωτικά 

και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις αποστολές. (με πληροφορίες βάσει του τιμολογίου). Η 

καταχώριση του εγγράφου πραγματοποιείται στο ηλεκτρονικό σύστημα των τελωνείων Nippon 

Automated Cargo And Port Consolidated System  (NACCS). Οι πληροφορίες υποβάλλονται 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναχώρηση από τον λιμένα φόρτωσης. Μετά την αξιολόγηση 

των υποβαλλόμενων στοιχείων, μια προειδοποίηση σχετικά με το φορτίο υψηλού κινδύνου εκδίδεται 

συνήθως εντός 24 ωρών, εάν απαιτείται. Αυτό σημαίνει ότι, εάν οι προκαταβολικές πληροφορίες 

είχαν υποβληθεί 24 ώρες πριν από τη φόρτωση, η φόρτωση του εντοπισθέντος φορτίου υψηλού 

κινδύνου μπορεί να μην γίνει μετά την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης. 

 Ελάχιστο περιεχόμενο του εγγράφου: 

 Πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τον παραλήπτη και το συμβαλλόμενο μέλος (όνομα, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και κωδικό χώρας, αντίστοιχα) 

 Περιγραφή των εμπορευμάτων και 6-ψήφιος κωδικός HS 

 Αριθμός πακέτων 

 Συνολικό μεικτό βάρος 

 Σήματα και αριθμοί του φορτίου 

 Κωδικός μεταφορέα και κωδικός τουπλοίου 

 Αριθμός ταξιδιού 

 Λιμάνι φόρτωσης 

 Εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το λιμάνι φόρτωσης  

 Λιμένες προέλευσης και άφιξης 

 Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης στο λιμένα εκφόρτωσης 

 Τόπος παράδοσης 

 Αριθμός φορτωτικής  
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 Αριθμός των κοντέινερ και οι σφραγίδες τους 

 Λεπτομέρειες για κάθε κοντέινερ (μέγεθος, τύπος, ιδιοκτησία, δήλωση για το αν είναι άδεια ή 

πλήρη) 

 Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τα Επικίνδυνα Αγαθά (Κώδικας IMDG) 

 Αναγνωριστικό των Ηνωμένων Εθνών για τα επικίνδυνα εμπορεύματα 

 Δήλωση σχετικά με την ύπαρξη ή την απουσία χαλαρών απαιτήσεων σχετικά με τις προθεσμίες 

κατάθεσης  

 Δήλωση σχετικά με την παρουσία ή την απουσία πληροφοριών σχετικά με τη φορτωτική του 

οχήματος  

Τα κενά εμπορευματοκιβώτια καθώς και τα φορτία διαμετακόμισης (τράνζιτ) απαλλάσσονται από την 

απαίτηση που περιγράφεται για την προκαταβολή πληροφοριών.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο (φυσική καταστροφή, τεχνικό πρόβλημα 

κ.τ.λ.) δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το NACCS, υπάρχει η επιλογή να δοθούν οι απαραίτητες 

πληροφορίες φορτίου μέσω μίας φόρμας, αφού πρώτα προηγηθεί επικοινωνία με τις τελωνειακές 

αρχές της Ιαπωνίας: phone No +81 50 58652376. 

7.3.2 Δηλωτικό (manifest) αεροσκαφών  

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις ιαπωνικές τελωνειακές αρχές την άφιξη ενός 

αεροσκάφους και παρέχει πληροφορίες για το φορτίο, το πλήρωμα και τους επιβάτες και είναι 

απαραίτητο για την τελωνειακή επιτήρηση. Το δηλωτικό  πρέπει να συμπληρωθεί από τον κυβερνήτη, 

ιδιοκτήτη ή τον αερομεταφορέα ή από έναν αντιπρόσωπο του κυβερνήτη, στα ιαπωνικά ή στα 

αγγλικά και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Πληροφορίες φορτίου 

 Δήλωση επιβατών 

 Δήλωση πληρώματος 

Υποβάλλεται στην πρωτότυπη μορφή στον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο. Οι πληροφορίες 

μπορούν επίσης να υποβληθούν με φαξ ή ηλεκτρονικά μέσω του Nippon Automated Cargo and 

Port Consolidated System (NACCS). Γενικά, οι πληροφορίες για το φορτίο πρέπει να υποβάλλονται 

το αργότερο τρεις ώρες πριν από την άφιξη του αεροσκάφους ενώ οι πληροφορίες για το πλήρωμα 

και τους επιβάτες πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 90 λεπτά πριν από την άφιξη. Η διαδικασία 

αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική διάρκεια του ταξιδιού. Δηλαδή, πληροφορίες 

φορτίου για πτήσεις άνω των τριών και λιγότερων από πέντε ωρών πρέπει να υποβάλλονται μία ώρα 

πριν την άφιξη και σε περίπτωση πτήσεων μικρότερων των τριών ωρών, πριν από την άφιξη. Το 

χρονοδιάγραμμα για την υποβολή πληροφοριών για τους επιβάτες και το πλήρωμα είναι 30 λεπτά 

πριν την άφιξη για πτήσεις άνω της μίας ώρας και λιγότερες από δύο ώρες. Εάν το ταξίδι είναι 

μικρότερο από μία ώρα, οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται πριν από την άφιξη. 

Η επικοινωνία για την παραπάνω διαδικασία γίνεται με την εξής υπηρεσία: Japan Customs, Tokyo 

Headquarters, Customs Clearance Division, Tokyo-Kowangodochosha, 2-7-11 Aomi Koto-ku, JP-

1358615 Tokyo, phone number: +81 3 35290700, fax number: +81 3 35996467 

7.3.3 Δηλωτικό (manifest) πλοίων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που κοινοποιεί στις ιαπωνικές τελωνειακές αρχές την άφιξη ενός πλοίου 

και παρέχει πληροφορίες για το φορτίο, το πλήρωμα και τους επιβάτες και είναι απαραίτητο για την 

τελωνειακή επιτήρηση. Το δηλωτικό συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του 

σκάφους ή τον πράκτορα του πλοίαρχου ή του πλοιοκτήτη στα ιαπωνικά ή στα αγγλικά. Το έγγραφο 

πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
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 πληροφορίες φορτίου 

 λίστα επιβατών 

 λίστα πληρώματος. 

Υποβάλλεται το πρωτότυπο έγγραφο στον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο. Οι πληροφορίες 

μπορούν επίσης να υποβληθούν με φαξ ή ηλεκτρονικά μέσω του Nippon Automated Cargo and 

Port Consolidated System (NACCS). Γενικά, οι πληροφορίες για το φορτίο πρέπει να υποβληθούν το 

αργότερο 24 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους. Οι πληροφορίες για το πλήρωμα και τους 

επιβάτες πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την άφιξη. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση εισαγωγών από 

καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές, οι απαιτούμενες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται δώδεκα 

ώρες πριν από την άφιξη ή οποιαδήποτε στιγμή πριν την άφιξη, ανάλογα με την περιοχή. 

Η επικοινωνία για την παραπάνω διαδικασία γίνεται με την υπηρεσία: Japan Customs, Tokyo 

Headquarters, Customs Clearance Division, Tokyo-Kowangodochosha, 2-7-11 Aomi Koto-ku, JP-

1358615 Tokyo, phone number: +81 3 35290700, fax number: +81 3 35996467.  

7.3.4 Δήλωση εισόδου αεροσκάφους 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που παρέχει λεπτομέρειες για ένα αεροσκάφος, το ταξίδι του και την  

άφιξή του στην Ιαπωνία, το οποίο είναι απαραίτητο για την τελωνειακή επιτήρηση. Το έγγραφο 

συμπληρώνεται από τον κυβερνήτη, τον ιδιοκτήτη ή τον αερομεταφορέα ή από έναν αντιπρόσωπο 

του κυβερνήτη  στα ιαπωνικά ή στα αγγλικά. Υποβάλλεται το πρωτότυπο έγγραφο στον αρμόδιο 

τελωνειακό υπάλληλο ενώ οι πληροφορίες μπορούν επίσης να υποβληθούν με φαξ ή ηλεκτρονικά 

μέσω του Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS). Η επικοινωνία για την 

παραπάνω διαδικασία γίνεται με την εξής υπηρεσία: Japan Customs, Tokyo Headquarters, Customs 

Clearance Division, Tokyo-Kowangodochosha, 2-7-11 Aomi Koto-ku, JP-1358615 Tokyo, phone 

number: +81 3 35290700, fax number: +81 3 35996467 

7.3.5 Δήλωση εισόδου πλοίου 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που παρέχει λεπτομέρειες για ένα πλοίο, το ταξίδι του και την άφιξή του 

στην Ιαπωνία. Απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση. Η δήλωση συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο 

ή τον πλοιοκτήτη του σκάφους ή τον αντιπρόσωπο του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτη στα ιαπωνικά ή 

στα αγγλικά και υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα έντυπα: 

 Δήλωση φορτίου  

 Δήλωση πλοίου 

 Λίστα πληρώματος  

 Λίστα επιβατών  

 Δήλωση των επιβατών του πληρώματος 

 Ναυτική δήλωση υγείας 

Υποβάλλεται το πρωτότυπο έγγραφο και παραδίδεται στον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο εντός 24 

ωρών από την άφιξη. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να υποβληθούν με φαξ ή ηλεκτρονικά μέσω 

του Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS). Η επικοινωνία για την 

παραπάνω διαδικασία γίνεται με την υπηρεσία: Japan Customs, Tokyo Headquarters, Customs 

Clearance Division, Tokyo-Kowangodochosha, 2-7-11 Aomi Koto-ku, JP-1358615 Tokyo, phone 

number: +81 3 35290700, fax number: +81 3 35996467.  
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7.3.6 Δήλωση εισαγωγής στο τελωνείο 

Πρόκειται για το επίσημο έγγραφο εκτελωνισμού και συμπληρώνεται από τον εισαγωγέα στα 

Ιαπωνικά. Υποβάλλεται εις τριπλούν, είτε πριν είτε κατά την άφιξη. Μπορεί επίσης να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά μέσω του Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS). Η 

υπεύθυνη αρχή για αυτήν την διαδικασία είναι η: Japan Customs, Tokyo Headquarters, Customs 

Clearance Division, Tokyo-Kowangodochosha, 2-7-11 Aomi Koto-ku, JP-1358615 Tokyo, phone 

number: +81 3 35290700, fax number: +81 3 35996467. 

Οι εισαγωγείς μπορούν να χρησιμοποιούν την ιαπωνική απλοποιημένη τελωνειακή διασάφηση, η 

οποία θα τους επιτρέψει να κάνουν τη δήλωση και να πληρώσουν για τη μεταφορά μετά τον 

εκτελωνισμό. Για να γίνει αυτό, οι εισαγωγείς πρέπει να λάβουν έγκριση και έναν τίτλο για τα προϊόντα 

τους από το τοπικό τελωνείο. Ως περαιτέρω τελωνειακή διευκόλυνση, οι εισαγωγείς που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα της Ιαπωνίας (ΑΕΟ) μπορούν να συντομεύσουν 

σημαντικά τον χρόνο επεξεργασίας στις τελωνειακές αρχές.  

7.3.7 Εμπορικό τιμολόγιο 

Αποτελεί το έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής και είναι απαραίτητο για τον 

εκτελωνισμό. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα για το έγγραφο και αυτό συμπληρώνεται στα 

αγγλικά ή στα ιαπωνικά. Συνήθως υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο, αλλά μπορούν να ζητηθούν 

επιπλέον αντίγραφα,από τις ιαπωνικές αρχές  για λόγους που σχετίζονται με την εισαγωγή.  

Ελάχιστα στοιχεία που απαιτούν οι Ιαπωνικές αρχές: 

1. Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη 2. Όνομα και διεύθυνση του αγοραστή, εάν δεν είναι ο 

παραλήπτης 

3. Τοποθεσία και ημερομηνία έκδοσης 4. Αριθμός και τύπος των δεμάτων 

5. Ακριβής περιγραφή των εμπορευμάτων 6. Ποσότητα αγαθών 

7. Τιμές μονάδας και ποσά 8. Τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τον 

προσδιορισμό της αξίας 

9. Λιμάνι εισόδου 10. Υπογραφή 

11. Περισσότερες λεπτομέρειες σύμφωνα με τις διεθνείς 

εμπορικές πρακτικές: 

12. Όνομα και διεύθυνση του πωλητή 

13. Αριθμός τιμολογίου 14. Χώρα προέλευσης 

15. Πληροφορίες μεταφοράς 16. Όροι παράδοσης και πληρωμής 

7.3.8 Κιβωτολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της αποστολής, χρησιμεύει ως βάση για την 

τελωνειακή διαχείριση των εμπορευμάτων και απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Το Κιβωτολόγιο 

συντάσσεται από τον εξαγωγέα στα αγγλικά ή στα ιαπωνικά σύμφωνα με τις συνήθεις 

επιχειρηματικές πρακτικές, και περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες του περιεχομένου των συσκευασιών, την 

περιγραφή των εμπορευμάτων, των σημάτων και των αριθμών, ενώ υποβάλλεται εις τριπλούν. 

7.3.9 Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκεικται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί την μη προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο για τον εκτελωνισμό ή να ζητηθεί από τον εισαγωγέα. Είναι, 

ωστόσο, υποχρεωτικό για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. μεταξωτό ύφασμα. Το πιστοποιητικό 

υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Τα πιστοποιητικά μη προτιμησιακής καταγωγής εκδίδονται συνήθως 

από το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, αυτή η ευθύνη μπορεί να 

ανατεθεί και σε άλλους φορείς, όπως Υπουργεία ή τελωνειακές αρχές και πάντα πρέπει να 

υποβάλλεται το πρωτότυπο έγγραφο.  
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7.3.10 Αεροπορική φορτωτική 

Πρόκειται για έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 

αεροπορικώς και αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του 

μεταφορέα. Απαιτείται για εκτελωνισμό και προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του. 

Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο εναρμονίζεται με τις ισχύουσες 

συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην πράξη οδηγεί σε 

τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων και συνήθως εκδίδεται στα 

αγγλικά. Η αεροπορική φορτωτική αποτελείται από ένα σύνολο αντιτύπων, εκ των οποίων τρία είναι 

πρωτότυπα και τα υπόλοιπα είναι αντίγραφα. Το πρώτο πρωτότυπο, συνήθως πράσινο, τηρείται 

από τον μεταφορέα, το δεύτερο (κόκκινο) προορίζεται για τον παραλήπτη και το τρίτο (μπλε) είναι για 

τους σκοπούς του φορτωτή. Το τέταρτο έντυπο (αντίγραφο), συνήθως κίτρινο, είναι απόδειξη 

παραλαβής, τα επιπλέον αντίγραφα, συνήθως λευκά, μπορεί να απαιτούνται στα αεροδρόμια 

αναχώρησης και προορισμού. Μια αεροπορική φορτωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για  

πολλαπλή μεταφόρτωση αγαθών.  

7.3.11 Φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια 

θαλάσσης. Αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής των εμπορευμάτων από το μεταφορέα. Επιπλέον, 

χρησιμεύει ως σύμβαση μεταφοράς που υποχρεώνει τον μεταφορέα να παραδώσει τα εμπορεύματα 

στον παραλήπτη. Η φορτωτική είναι τίτλος αγαθών, ο κύριος του οποίου είναι ο κύριος των αγαθών. 

Εάν τα εμπορεύματα αποστέλλονται δια θαλάσσης χωρίς τίτλο αγαθών, αντί των εμπορευμάτων 

χρησιμοποιείται δελτίο θαλάσσης και είναι απαραίτητο για τον εκτελωνισμό. Το έγγραφο 

προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά του ως καθαρό ή ακάθαρτο έγγραφο. Δεν 

απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο εναρμονίζεται με τις ισχύουσες 

συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην πράξη οδηγεί σε 

τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων. Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά σε 

τρεις πλήρεις σειρές εκ των οποίων η κάθε μία, περιέχει ένα πρωτότυπο και πολλά αντίγραφα. Η 

καθαρή φορτωτική δηλώνει ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε καλή τάξη και κατάσταση, ενώ 

η ακάθαρτη φορτωτική δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που ελήφθησαν είναι κατεστραμμένα ή κακής 

ποιότητας ("g.b.o."). Εάν εκδοθεί μια ακάθαρτη φορτωτική, η τράπεζα χρηματοδότησης μπορεί να 

αρνηθεί να αποδεχθεί τα έγγραφα του αποστολέα.  

7.3.12 Πιστοποιητικό ασφάλισης 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει υπογραφεί σύμβαση για την ασφάλιση των 

αγαθών. Πολλές φορές απαιτείται για τον εκτελωνισμό και προετοιμάζεται από την ασφαλιστική 

εταιρεία του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα στα αγγλικά. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το 

έγγραφο και αυτό υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο. 

7.4 Διεθνείς εμπορικές  εκθέσεις στην Ιαπωνία 

Ετησίως γίνονται πάρα πολλές εμπορικές εκθέσεις στην Ιαπωνία, ο πιο ασφαλής και πρακτικός 

τρόπος για να ενημερώνεται κάποιος έμπορος/υποψήφιος εξαγωγέας είναι η παρακολούθηση των 

παρακάτω πλατφορμών-βάσεις δεδομένων, οι οποίες παρέχουν όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζεται κάποιος. 

 http://www.smts.jp/en/index.html 

 https://www.jma.or.jp/foodex/en/ 

 http://www.wineandgourmetjapan.com/ 

 http://olivejapan.com/en/olivemarche 

 http://www.olive-kansai.com/en/ 

http://www.smts.jp/en/index.html
https://www.jma.or.jp/foodex/en/
http://www.wineandgourmetjapan.com/
http://olivejapan.com/en/olivemarche
http://www.olive-kansai.com/en/
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7.5 Λίστα εκτελωνιστών Ιαπωνίας 

Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να πραγματοποιηθούν σωστά και χωρίς 

προβλήματα εξαγωγές στην Ιαπωνία, αλλά και γενικότερα να πραγματοποιηθούν σωστά και 

σύμφωνα με τα πρότυπα της χώρας οι εκτελωνισμοί είναι απαραίτητη η συνεργασία με ένα τοπικό 

γραφείο εκτελωνισμού. Παρακάτω παρατίθεται o επίσημος διαδικτυακός τόπος των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον κομμάτι του εκτελωνισμού προϊόντων προς την χώρα. Κατά την είσοδο 

στον ιστότοπο γίνεται η επιλογή των επιθυμητών προς εξαγωγή προϊόντων από μία λίστα και μετά 

από την αναζήτηση προκύπτει η λίστα των εταιριών εκτελωνισμού για τα επιλεγμένα προϊόντα. 

 http://www.tsukangyo.or.jp/sh/list_e.php 

7.6 Δίκτυα διανομής στην Ιαπωνία 

7.6.1 Λίστα μεγάλων διανομέων στην Ιαπωνία 

Στην Ιαπωνία η διανομή των καταναλωτικών προϊόντων πραγματοποιείται μέσω ενός άρτια 

οργανωμένου δικτύου. Υπάρχουν τεράστιες αλυσίδες καταστημάτων οι οποίες ουσιαστικά 

αποτελούν το σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τη λιανική πώληση. Παρακάτω παρατίθεται ένας 

πίνακας με τις 10 μεγάλες εταιρίες  λιανικής πώλησης στην Ιαπωνία. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 Seven & I Holdings Company, Ltd. Convenience/Forecourt Store 

2  Aeon Company, Ltd. Hypermarket/Supermarket/Superstore 

3 The Dalei, Inc. Hypermarket/Supercenter/Superstore 

4  Life Corp. Supermarket 

5  Helwado Company, Ltd. Hypermarket/Supercenter/Superstore 

6 Valor Company, Ltd. Supermarket 

7 The Maruetsu, Inc. Supermarket 

8 Fuji Co. Ltd. Hypermarket/Supercenter/Superstore 

9 Izumiya Company Ltd. Hypermarket/Supercenter/Superstore 

10  UNY Company Ltd. Convenience/Forecourt Store 

Στη συνέχεια παρατίθενται μικρότεροι αλλά εξίσου δυναμικοί διανομείς τροφίμων αλλά και ειδών 

delicatessen στη χώρα, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρώτη επαφή για έναν 

Έλληνα έμπορο ή παραγωγό.  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Camel Coffee 
Co.Ltd (Kaldi) 

+81354324131 
https://www.kaldi.co.jp/eng_form/form
.php 

http://www.kaldi.co.jp/english/ 

Costco Hall Sale 

Japan Co. Ltd. 
+81357318000 info@costco.co.jp www.costco.co.jp/p/?lang=en 

Daimaru Stores 

Co. Ltd 
+81120234560 https://dmall.jp/ex/inq.php http://www.daimaru.co.jp/ 

Dean & Deluca Co. 

Ltd 
+81357710460 https://www.deandeluca.co.jp/contact/ https://www.deandeluca.co.jp/ 

Delicatessen&Co.  contact3@deli.co.jp http://www.deli.co.jp/ 

Ito Yokado Co.Ltd. +81362382558 k1-sasou@iy.7andi.co.jp www.itoyokado.co.jp 

Kinokuniya 

International Co. 

Ltd. 

+81359468566 

http://net-

kinokuniya.jp/web/store/InquiryForm.a

spx 

www.super-

kinokuniya.jp/store/international/ 

Kobe Bussan Co. 

Ltd 
+81120808348 

commodity_trading@kobebussan.co.jp 

info@kobebussan.co.jp 

http://www.kobebussan.co.jp/english/ind

ex.html 

Maruetsu, Inc. 81335901793 https://www.maruetsu.co.jp/form/inde www.maruetsu.co.jp/ 

http://www.tsukangyo.or.jp/sh/list_e.php
https://www.kaldi.co.jp/eng_form/form.php
https://www.kaldi.co.jp/eng_form/form.php
http://www.kaldi.co.jp/english/
http://www.costco.co.jp/p/?lang=en
https://dmall.jp/ex/inq.php
https://www.deandeluca.co.jp/contact/
https://www.deandeluca.co.jp/
mailto:contact3@deli.co.jp
http://www.deli.co.jp/
mailto:k1-sasou@iy.7andi.co.jp
http://www.itoyokado.co.jp/
http://net-kinokuniya.jp/web/store/InquiryForm.aspx
http://net-kinokuniya.jp/web/store/InquiryForm.aspx
http://net-kinokuniya.jp/web/store/InquiryForm.aspx
http://www.super-kinokuniya.jp/store/international/
http://www.super-kinokuniya.jp/store/international/
mailto:commodity_trading@kobebussan.co.jp
mailto:commodity_trading@kobebussan.co.jp
http://www.kobebussan.co.jp/english/index.html
http://www.kobebussan.co.jp/english/index.html
https://www.maruetsu.co.jp/form/index.php
http://www.maruetsu.co.jp/
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x.php 

Matsuya Ginza Co. 

Ltd 
+81335671211 

http://www.matsuya.com/matsuya/inq

uire/ginza.html 
http://www.matsuya.com 

Matsuzakaya Store 

Co. Ltd. 
+81338345671 https://dmall.jp/ex/inq.php http://www.matsuzakaya.co.jp/ 

Meidi-Ya Co. Ltd. +81332711118 http://www.meidi-ya.co.jp/contact/ www.meidi-ya.co.jp/ 

National Azabu 

Supermarket Co. 

Ltd. 

+81334423181  
www.national-

azabu.com/e_corporate.html 

Nissin World 

Delicatessen 

Co.Ltd. 

+81335834586 
https://www.nissin-world-

delicatessen.jp/contact/ 
www.nissinham.co.jp/nwd/index.html 

Odakyu Ox Co. 

Ltd. 
+81334398181 

https://www.odakyu-

ox.net/company/mail/mail.html 
www.odakyu-ox.net 

Queen’S Isetan 

Co. Ltd. 
+81333521111 

https://isetan.mistore.jp/store/gaisho/f

orm/contact/gaisho.form 

www.queens.jp/english/english_index.ht

ml 

Seijo Ishii Co. Ltd. +81453292350 https://www.seijoishii.co.jp/contact/ www.seijoishii.co.jp 

Seiyu Co. Ltd. +81335987000 onlinegift@the-seiyu.com www.seiyu.co.jp/ 

Shell Garden Co. 

Ltd. 
+81362137910 m-otaki@garden.co.jp  http://www.garden.co.jp/ 

Takara Shoji Co. 

Ltd 
+81332566911 takara-shoji.co.ltd@tskk.co.jp http://www.tskk.co.jp/ 

Tobu Store Co. 

Ltd. 
+81359225303 info-mail@tobustore.co.jp www.tobustore.co.jp/ 

Tokyu Store Co. 

Ltd. 
+81337142361 

https://www.tokyu-store.co.jp/cgi-

bin/contact/form.cgi 
www.tokyu-store.co.jp/ 

7.6.2 Food Bloggers  

Η Ιαπωνία αποτελεί πρωτοπόρo χώρα στο τομέα της τεχνολογίας. Το ίδιο και οι Ιάπωνες, για τους 

οποίους η τεχνολογία αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Είναι κρίσιμο για ένα 

μεμονωμένο επιχειρηματία ή για μία εταιρεία που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα και 

συγκεκριμένα στον κλάδο των τροφίμων,να έχει εικόνα των τάσεων που υπάρχουν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Για τον λόγο αυτό παρατίθενται κάποια δημοφιλή food blogs της Ιαπωνίας 

που μπορούν να δώσουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις των διατροφικών 

συνηθειών των Ιαπώνων, ώστε να μπορεί να χαραχθεί μια επιτυχημένη εμπορική πολιτική. 

 http://www.cookinginjapan.com/ 

 http://kyotofoodie.com/ 

 http://www.justhungry.com/ 

 http://www.humblebeanblog.com/ 

 http://sushiday.com/ 

 http://www.lovelylanvin.com/ 

 https://www.lafujimama.com/ 

 http://www.citymarketcuisine.com/ 

 http://www.thepudcasts.com/ 

 http://bohnenhase.blogspot.gr/ 

7.7 Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας για την Ιαπωνία 

7.7.1 Κυβερνητικές υπηρεσίες 

 Υπουργείο Οικονομίας της Ιαπωνίας: http://www.mof.go.jp/english/ 

 Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας: http://www.mofa.go.jp/ 

 Οργανισμός Εμπορίου Ιαπωνίας: https://www.jetro.go.jp/en/ 

 Ελληνική Πρεσβεία στην Ιαπωνία: https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/japan.html 

 Αντιπροσωπεία της Ε.Ε στην Ιαπωνία: https://eeas.europa.eu/delegations/japan_en 

 Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα: http://www.gr.emb-japan.go.jp  

http://www.matsuya.com/matsuya/inquire/ginza.html
http://www.matsuya.com/matsuya/inquire/ginza.html
http://www.matsuya.com/
https://dmall.jp/ex/inq.php
http://www.meidi-ya.co.jp/contact/
http://www.meidi-ya.co.jp/
http://www.national-azabu.com/e_corporate.html
http://www.national-azabu.com/e_corporate.html
https://www.nissin-world-delicatessen.jp/contact/
https://www.nissin-world-delicatessen.jp/contact/
http://www.nissinham.co.jp/nwd/index.html
https://www.odakyu-ox.net/company/mail/mail.html
https://www.odakyu-ox.net/company/mail/mail.html
http://www.odakyu-ox.net/
https://isetan.mistore.jp/store/gaisho/form/contact/gaisho.form
https://isetan.mistore.jp/store/gaisho/form/contact/gaisho.form
http://www.queens.jp/english/english_index.html
http://www.queens.jp/english/english_index.html
https://www.seijoishii.co.jp/contact/
http://www.seijoishii.co.jp/
mailto:onlinegift@the-seiyu.com
http://www.seiyu.co.jp/
mailto:m-otaki@garden.co.jp
http://www.garden.co.jp/
mailto:takara-shoji.co.ltd@tskk.co.jp
http://www.tskk.co.jp/
mailto:info-mail@tobustore.co.jp
http://www.tobustore.co.jp/
https://www.tokyu-store.co.jp/cgi-bin/contact/form.cgi
https://www.tokyu-store.co.jp/cgi-bin/contact/form.cgi
http://www.tokyu-store.co.jp/
http://www.cookinginjapan.com/
http://kyotofoodie.com/
http://www.justhungry.com/
http://www.humblebeanblog.com/
http://sushiday.com/
http://www.lovelylanvin.com/
https://www.lafujimama.com/
http://www.citymarketcuisine.com/
http://www.thepudcasts.com/
http://bohnenhase.blogspot.gr/
http://www.mof.go.jp/english/
http://www.mofa.go.jp/
https://www.jetro.go.jp/en/
https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/japan.html
https://eeas.europa.eu/delegations/japan_en
http://www.gr.emb-japan.go.jp/
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7.7.2 Επιμελητήρια και άλλοι φορείς. 

 Ελληνο-Ιαπωνικός Σύνδεσμος Φιλίας: https://grjpn-association.gr/ 

 Ιαπωνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: http://www.tokyo-cci.or.jp/english/ 

 Ελληνική Κοινότητα της Ιαπωνίας: http://www.japan-greece-society.jp/ 

 Επιχειρηματικός Οδηγός Ιαπωνίας: http://www.japan-greece-business.gr/ 

8 Αυστραλία 

8.1 Εισαγωγικές Επισημάνσεις 

8.1.1 Διεθνείς Συμφωνίες. 

Η Αυστραλία είναι μέλος των ακόλουθων Συνθηκών και έχει υπογράψει τις παρακάτω συμφωνίες: 

 ASEAN Regional Forum (ARF), Περιφερειακό Φόρουμ της ASEAN 

 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Οικονομική συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού  

 Commonwealth of Nations, Κοινοπολιτεία των Εθνών 

 Customs Convention on the Temporary Admission of Goods (A.T.A. Convention), Τελωνειακή 

σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων 

 Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) 

 International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System 

(HS Convention), Διεθνής Σύμβαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων 

 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as 

amended) (Revised Kyoto Convention), Διεθνής Σύμβαση για την Απλούστευση και την 

Εναρμόνιση των Τελωνειακών Διαδικασιών (όπως τροποποιήθηκε) 

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

 World Customs Organization (WCO), Παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων 

 World Trade Organization (WTO), Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

 

8.1.2 Συμφωνίες για Προνομιακή Μεταχείριση 

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (FTA) με την 

Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 

ASEAN – Αυστραλίας - Νέας Ζηλανδίας (AANZFTA) τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2010. Σε ισχύ έχει 

τεθεί μερική συμφωνία μεταξύ της Αυστραλίας και των κρατών μελών της Περιφερειακής Συμφωνίας 

Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας (SPARTECA), η οποία περιλαμβάνει τις νήσους Κουκ, Φίτζι, 

Κιριμπάτι, Μάρσαλ, Μικρονησία, Ναουρού, Νέα Ζηλανδία, Νιούε, Παπούα Νέο Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι 

Σολομώντα, Τόνγκα, Τουβαλού, Βανουάτου. Επιπλέον, η Αυστραλία έχει συνάψει διμερείς 

προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες με τη Χιλή, την Κίνα (επίσης γνωστή ως ChAFTA), την Ιαπωνία 

(επίσης αναφέρεται ως JAEPA), τη Μαλαισία, τη Νέα Ζηλανδία (επίσης αναφερόμενη ως ANZCERTA), 

τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα ως KAFTA), την Παπούα-Νέα Γουινέα (επίσης αποκαλούμενη 

PATCRA), την Ταϊλάνδη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα καταγωγής 

κατά την έννοια των ανωτέρω συμφωνιών μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης στην 

https://grjpn-association.gr/
http://www.tokyo-cci.or.jp/english/
http://www.japan-greece-society.jp/
http://www.japan-greece-business.gr/
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Αυστραλία. Επιπλέον, ο αυστραλιανός δασμολογικός κανονισμός προβλέπει προτιμησιακούς 

δασμολογικούς συντελεστές για το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Επιπλέον, υπάρχουν προτιμησιακά 

ποσοστά για τα προϊόντα που κατάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες. Τα εμπορεύματα που 

προέρχονται από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και από το Ανατολικό Τιμόρ είναι επιλέξιμα για είσοδο 

χωρίς δασμούς. 

8.1.3 Έγγραφή (Νηολόγηση) 

Όλες οι τοπικές και ξένες εταιρείες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στην Αυστραλιανή Επιτροπή Αξιών 

και Επενδύσεων (ASIC). Μετά την επιτυχή εγγραφή, οι υποψήφιοι λαμβάνουν έναν Αυστραλιανό 

Αριθμό Εταιρείας (ACN) και ένα Πιστοποιητικό Εγγραφής. Επιπλέον, πρέπει να επισυνάπτεται μία 

φορολογική καταχώρηση στην Αυστραλιανή Υπηρεσία Φορολογίας (ATO). Οι επιχειρηματικές 

οντότητες και οι οργανώσεις εγγράφονται στο Αυστραλιανό Επιχειρησιακό Μητρώο (ABR) και 

αποκτούν έναν Αυστραλιανό Επιχειρησιακό Αριθμό (ABN) ο οποίος τις αναγνωρίζει στην Κυβέρνηση 

και στην Κοινότητα. Οι εισαγωγείς με ετήσιο κύκλο εργασιών 75.000 AUD ή παραπάνω απαιτείται 

επιπλέον να υποβάλουν αίτηση για καταχώριση Φόρου Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) στην ATO. 

Εγγραφή εταιρείας 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρηματικές οντότητες έχουν εγγραφεί στην 

Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ASIC) και έχουν λάβει στη συνέχεια Αυστραλιανό Αριθμό 

Εταιρείας (ACN). Αυτό το έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γραφείο Φορολογίας 

της Αυστραλίας (ATO) και απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την εγκατάσταση. Η αίτηση για την 

εγγραφή γίνεται από τον εισαγωγέα στην: Australian Securities and Investments Commission (ASIC), 

PO Box 4000, AU-Gipps land Mail Centre VIC 3841, phone number: +61 3 51773988, fax number: +61 

3 51773999. Η αίτηση συμπληρώνεται στα αγγλικά και υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο, είτε 

ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως. Η εγγραφή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Ο 

χρόνος ολοκλήρωσης της εγγραφής δεν είναι συγκεκριμένος και απαιτείται τέλος 469 AUD για 

δημόσιες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχικό κεφάλαιο και 387 AUD για δημόσιες 

εταιρείες περιορισμένες με εγγύηση ενώ η περίοδος ισχύος της εγγραφής είναι απεριόριστη. 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα παρακάτω: 

 Απόδειξη πληρωμής του τέλους επεξεργασίας 

 Γραπτή έγκριση από τον προβλεπόμενο διευθυντή, το γραμματέα και τα μέλη, 

 Αντίγραφο του καταστατικού, αν υπάρχει 

 Άλλα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν  από την ASIC κατά περίπτωση 

Εγγραφή στο γραφείο φορολογίας της Αυστραλίας (ATO) 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι οι εισαγωγείς έχουν εγγραφεί στο Αυστραλιανό 

Επιχειρησιακό Μητρώο (ABR). Μετά την επιτυχή εγγραφή, ένας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, 

δηλ. ένας Αυστραλιανός Αριθμός Επιχείρησης (ABN, για επιχειρηματικές οντότητες και οργανισμούς) 

ή ένας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (TFN, για ιδιώτες), εκδίδεται. Η εγγραφή είναι απαραίτητη για 

την πραγματοποίηση του εκτελωνισμού και της εγκατάστασης. Η αρμόδια αρχή για την εγγραφή και 

την έκδοση του εγγράφου TFN είναι η: Australian Taxation Office (ATO), GPO Box 9845, AU-Sydney 

NSW 9845, phone Number: +61 2 137226, 132866, ενώ η αρμόδια αρχή για το ABN είναι η : Australian 

Business Register (ABR), GPO Box 9977, AU-Hobart TAS 700 (post), or 913 Whitehorse Road, AU-Box 

Hill VIC 3128 (courier), phone Number: +61 2 62161111. Δεν απαιτείται ειδική έντυπη μορφή, και οι 

αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ως εξής:  

 Για το TFN, τα απαιτούμενα δεδομένα εισάγονται στα αγγλικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 

ATO, στη διεύθυνση https://smarteform.com.au. 

https://smarteform.com.au/
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 Για το ABN, τα απαιτούμενα δεδομένα εισάγονται στην αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή του ABR, στη διεύθυνση https://abr.gov.au. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών και 

δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας ενώ η περίοδος ισχύος είναι απεριόριστη. Όλες οι αλλαγές στα 

δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση πρέπει να κοινοποιούνται στην ATO εντός 28 ημερών. 

8.1.4 Τελωνειακές διαδικασίες 

Ο Αυστραλιανός Τελωνειακός Νόμος διαφέρει μεταξύ των ακόλουθων τύπων τελωνειακών 

διαδικασιών: 

 Απελευθέρωση για οικιακή κατανάλωση 

 Αποθήκευση 

 Μεταφόρτωση 

 Προσωρινή εισαγωγή 

 Επανεισαγωγή 

 Εξαγωγή. 

8.1.5 Εκτελωνισμός 

Όλα τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Αυστραλία ελέγχονται από τα τελωνεία. Ο επίσημος 

εκτελωνισμός ισχύει για αποστολές δια θαλάσσης ή αεροπορικώς ή για αποστολές ταχυδρομικώς 

αξίας μεγαλύτερης των 1.000 AUD. Μπορεί να ζητηθεί άτυπη εκκαθάριση για αποστολές αξίας ίσης ή 

κατώτερης των ορίων αυτών και για προσωπικά αντικείμενα. Γενικά, όλα τα αρχεία ελέγχου που 

δημιουργούνται από το Τμήμα Μετανάστευσης και Προστασίας των Συνόρων 

(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εμπορικών εγγράφων) πρέπει να διατηρούνται για περίοδο 

τουλάχιστον πέντε ετών. Οι τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν τέλος επιστροφής εξόδων για την 

επεξεργασία των καταχωρίσεων. Αυτές οι δαπάνες εξαρτώνται από το αν η καταχώριση υποβάλλεται 

χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Τα αγαθά που εισέρχονται στην Αυστραλία μπορούν να προσελκύσουν 

φόρους τελωνειακών δασμών ή / και φόρους αγαθών και υπηρεσιών (GST) και άλλους φόρους και 

τέλη. Οι δασμολογικοί συντελεστές ποικίλλουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος 

των εμπορευμάτων και η χώρα καταγωγής. Ο εκτελωνισμός μπορεί να διευθετηθεί από τον ιδιοκτήτη 

ή τον τελωνειακό διαμεσολαβητή, ο οποίος συνήθως χρεώνει τέλη για την υπηρεσία του. 

8.1.6 Ολοκληρωμένο Σύστημα Δήλωσης Φορτίου ( ICS) 

Όλες οι δηλώσεις εισαγωγής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Δήλωσης Φορτίου (ICS) ή στο τελωνείο της Αυστραλίας (όπου ο τελωνειακός 

υπάλληλος εισάγει τα υποβληθέντα δεδομένα στο ICS). Το ICS απαιτεί προηγούμενη εγγραφή. Η 

ηλεκτρονική επικοινωνία με τις τελωνειακές αρχές είναι δυνατή με μια τελωνειακή διαδραστική 

εγκατάσταση ή ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI). Οι πελάτες πρέπει να αποκτήσουν ένα 

ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιμεύει ως ηλεκτρονική υπογραφή. Η εγγραφή στο ICS γίνεται ως 

εξής: η αίτηση αποστέλλεται στο: Department of Immigration and Border Protection, 6 Chan Street, 

AU-Belconnen ACT 2617, phone number: +61 2 62641111, fax number: +61 2 62256970. Η αίτηση 

υποβάλλεται στα αγγλικά και σε ένα αντίγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

clientserviceschsia@customs.gov.au. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι πέντε ημέρες αν υποβληθεί 

ταχυδρομικώς και δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας ενώ η περίοδος ισχύος της εγγραφής είναι 

απεριόριστη. 

 

 

https://abr.gov.au/
mailto:clientserviceschsia@customs.gov.au
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8.1.7 Τέλη εκτελωνισμού 

Η δασμολογητέα αξία καθορίζεται συνήθως με βάση την τιμή της συναλλαγής, μετατρεπόμενη σε 

AUD κατά την συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς, προσαυξημένη με τα τέλη που δεν 

περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, όπως τα έξοδα μεταφοράς, διακίνησης ή ασφάλισης. Εάν 

η τιμή αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως βάση της δασμολογητέας αξίας, οι τελωνειακές αρχές 

χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης. 

8.1.8 Αποθήκευση 

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Αυστραλία είναι δυνατόν να διατηρηθούν σε εγκεκριμένη 

αποθήκη, όπου τίθενται υπό τελωνειακή επιτήρηση. Το πλεονέκτημα μιας εγκεκριμένης αποθήκης 

είναι ότι ο φόρος δεν καταβάλλεται μέχρις ότου τα αγαθά να είναι έτοιμα να παραδοθούν και να 

χρησιμοποιηθούν εντός της Αυστραλίας ενώ η διάρκεια της αποθήκευσης δεν περιορίζεται. 

8.1.9 Απαιτήσεις υποβολής αναφορών για τα αεροσκάφη, τα πλοία και το 

φορτίο τους. 

Η άφιξη όλων των πλοίων και αεροσκαφών πρέπει να ανακοινώνεται στις τελωνειακές αρχές εντός 

συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ανεξάρτητα από το εάν το φορτίο θα εκφορτωθεί στην 

Αυστραλία ή όχι. Το φορτίο, είτε μεταφέρεται δια θαλάσσης είτε αεροπορικώς, πρέπει επίσης να 

δηλώνεται εκ των προτέρων. Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται τα εξής:  

 Έκθεση  της Αναμενόμενης Άφιξης για Σκάφη και Θαλάσσιες Μεταφορές 

 Έκθεση της Αναμενόμενης Άφιξης για Αεροσκάφη και Αερομεταφορές 

 Έκθεση θαλάσσιου φορτίου 

 Έκθεση λίστας θαλάσσιων φορτίων 

 Έκθεση αεροπορικών μεταφορών 

8.1.10 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά (SPS) μέτρα και γενική δυνατότητα  

εισαγωγής των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αυτά. 

Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS) εφαρμόζονται στο έδαφος μιας 

χώρας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού, της πανίδας και της χλωρίδας 

για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα 

 φυτικά παράσιτα (π.χ. έντομα, βακτηρίδια, ιούς) 

 τοξίνες ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές 

 πρόσθετα 

 ρύπους (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα παρασιτοκτόνων ή κτηνιατρικών φαρμάκων, ξένες 

ύλες) 

Τα μέτρα SPS μπορούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, 

απαιτήσεις και διαδικασίες μιας χώρας ή μιας οικονομικής κοινότητας. 

Η συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (WTO), η οποία αναφέρεται επίσης ως συμφωνία SPS, ορίζει τους κανόνες 

που τα κράτη μέλη του ΠΟΕ είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν όταν εφαρμόζουν τα μέτρα SPS που 

διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των ζώων και την υγεία των 

φυτών. Η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα SPS που ενδέχεται να επηρεάσουν, άμεσα 

ή έμμεσα, το διεθνές εμπόριο. Κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για 

την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων προστασίας. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, οι 

χώρες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα, αλλά οι κανονισμοί τους πρέπει 
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να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και διεθνή πρότυπα, δηλαδή τα επιβληθέντα μέτρα πρέπει να 

είναι διαφανή και κατανοητά. Τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να κοινοποιούν εκ των προτέρων το 

περιεχόμενο ενός προτεινόμενου κανονισμού υγιεινής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, είτε νέου είτε 

όχι ουσιαστικής σημασίας με το περιεχόμενο ενός διεθνούς προτύπου, κατευθυντήριας γραμμής ή 

σύστασης, για τα συγκεκριμένα προϊόντα στον ΠΟΕ εκ των προτέρων. Οι διεθνείς οργανισμοί που 

εργάζονται για τη διεθνή εναρμόνιση των μέτρων SPS περιλαμβάνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό για 

την Υγεία των Ζώων (OIE, πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτικών για την υγεία των ζώων), τη Διεθνή 

Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC), την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων, την κοινή επιτροπή 

του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) για την 

ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον, η συμφωνία SPS παρέχει τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες 

χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τα προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια 

των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών. Για τα εμπορεύματα που ενδεχομένως φέρουν 

κινδύνους SPS, εφαρμόζονται γενικά μέτρα εκτίμησης κινδύνου για να εξακριβωθεί εάν το αγαθό είναι 

εισαγόμενο ή όχι. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ζωικά ή φυτικά είδη ή τα προϊόντα που δεν έχουν 

προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο χωρών. Κατά την καθιέρωση 

των υγειονομικών προτύπων που πρέπει να πληρούνται για ένα συγκεκριμένο αγαθό, καθορίζονται 

συνήθως, οι ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο είδος μπορεί να εισαχθεί, η 

υποχρεωτική επεξεργασία και απολύμανση των καθορισμένων φυτικών προϊόντων ή ο εμβολιασμός 

συγκεκριμένων ζωικών ειδών έναντι των χαρακτηριστικών ασθενειών τους. Οι όροι αυτοί 

αντικατοπτρίζονται στο αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό.  

8.1.11 Ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Η βάση δεδομένων των συνθηκών εισαγωγής του Τμήματος Γεωργίας και Υδάτινών Πόρων, περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες όρους εισαγωγής ζώων και ζωικών προϊόντων που 

πρόκειται να εισαχθούν στην Αυστραλία. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει η βάση δεδομένων BICON 

(Biosecurity import conditions database). Σε γενικές γραμμές, οι εισαγωγείς ζώων και προϊόντων 

ζωικής προέλευσης πρέπει να λάβουν άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινών 

Πόρων. Η εν λόγω αρχή μπορεί να ζητήσει Κτηνιατρικά Υγειονομικά Πιστοποιητικά ως απόδειξη ότι τα 

προϊόντα αυτά δεν έχουν μολυνθεί και δεν φέρουν καμία λοιμώδη νόσο. Παρακάτω παρατίθενται σε 

λίστα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται:  

 Άδεια εισαγωγής γεωργικών προϊόντων 

 Άδεια εισαγωγής βιολογικού υλικού 

 Άδεια εισαγωγής για αναπαραγωγικά υλικά 

 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για ζωικά προϊόντα 

 Δήλωση του κατασκευαστή. 

Σε περιπτώσεις καραντίνας, το Τμήμα Γεωργίας και Υδάτινών Πόρων επιβάλλει εκτιμήσεις κινδύνου. Η 

Αυστραλία μπορεί να θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις ή να απαγορεύσει πλήρως την εισαγωγή 

αγαθών από ορισμένες χώρες ανάλογα με την κατάσταση της νόσου στη χώρα εξαγωγής. 

Υπεύθυνη αρχή είναι το Τμήμα Γεωργίας και Υδάτινών Πόρων της Αυστραλίας: Department of 

Agriculture and Water Resources, Chief Veterinary Officer, GPO Box 858, AU-Canberra ACT 2601, 

phone number: +61 2 62723933, fax number: +61 2 6272 5161. 

8.1.12 Φυτά και φυτικά προϊόντα 

Γενικά, η βάση δεδομένων για τις συνθήκες εισαγωγής (BICON) του Τμήματος Γεωργίας και Υδάτινων 

Πόρων έχει καταγεγραμμένα τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που έχουν άδεια εισαγωγής στην 

Αυστραλία. Επιπλέον, η BICON περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς όρους εισαγωγής, οι 

οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων και το Τμήμα Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων 

εκτιμά τον κίνδυνο ζιζανίων και ασθενειών πριν από την προσθήκη τους στον κατάλογο των 
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επιτρεπόμενων ειδών. Συνήθως, τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα μπορούν να εισαχθούν μόνο με 

άδεια εισαγωγής που εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα, το οποίο μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά για 

την αποστολή, όπως Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό ή απόδειξη υποκαπνισμού. Η επικοινωνία με 

την αρμόδια αρχή για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο μπορεί γίνει ως εξής: Department of Agriculture 

and Water Resources, Australian Chief Plant Protection Office, GPO Box 858, AU-Canberra ACT 

2601, phone number: +61 2 62723933, fax number: +61 2 62725835. 

8.1.13 Απαιτήσεις συσκευασίας 

Κάθε αποστολή ναυτιλιακής εταιρείας πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Συσκευασίας, η οποία 

πρέπει να παρέχεται ως χωριστό έγγραφο ή ως ένδειξη στο Κιβωτολόγιο ή στο Εμπορικό Τιμολόγιο. 

Οι αποστολές που εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή είναι μεταφορτώσεις, αποστολές 

προσωπικών αντικειμένων, αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβώτια χύδην και 

εμπορευματοκιβώτια υγρών. Μπορούν επίσης να εξαιρούνται τα κατεψυγμένα δοχεία, εφόσον 

συνοδεύονται από δήλωση ότι η θερμοκρασία -18 ° C ή λιγότερο διατηρείται επί τουλάχιστον επτά 

ημέρες. Εάν τα ίδια ή παρόμοια εμπορεύματα με τα ίδια υλικά συσκευασίας εισάγονται τακτικά, το 

Τμήμα Γεωργίας και Υδάτινών Πόρων μπορεί να επιτρέψει την υποβολή ετήσιας Δήλωσης 

Συσκευασίας αντί για ενιαίες δηλώσεις για κάθε αποστολή. Επιπλέον, απαιτείται μια δήλωση σχετικά 

με την καθαριότητα του κοντέινερ, υποδεικνύοντας ότι καθαρίστηκε και επιθεωρήθηκε πριν από τη 

φόρτωση και βρέθηκε απαλλαγμένο από ρύπους. Όσον αφορά το υλικό συσκευασίας ξύλου, το 

Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινών Πόρων εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο για τα Φυτοϋγειονομικά 

Μέτρα ISPM 15 από το 2004 και δέχεται ξύλινα υλικά συσκευασίας που φέρουν σήμανση σύμφωνα 

με το ISPM 15 από όλες τις χώρες. Όσον αφορά τα μέτρα περί καραντίνας, συνιστάται να 

προσκομιστεί επιπλέον πιστοποιητικό που να αποδεικνύει το χειρισμό στο εξωτερικό ενάντια σε 

ξυλοφάγα έντομα. Όλες οι εισαγόμενες συσκευασίες ξυλείας και το υπόστρωμα φορτίου πρέπει να 

έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εκτός από το κόντρα πλακέ και τον καπλαμά, τα οποία δεν 

θεωρείται ότι ενέχουν κίνδυνο. Επίσης όλα οι ξύλινες συσκευασίες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες 

από τον φλοιό. Από την 1η Ιουλίου 2010, η Αυστραλία ενέκρινε την αναθεωρημένη έκδοση του  ISPM 

15 που επιτρέπει ανοχή για μικρά κομμάτια φλοιού. 

8.1.14 Απαιτήσεις σήμανσης 

Όλες οι περιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στα αγγλικά με σαφή, ανθεκτικά και ευανάγνωστα 

γράμματα. Οι ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται σε προεξέχουσα θέση, π.χ. στην εξωτερική 

συσκευασία του αγαθού. Όλες ανεξαιρέτως οι σημάνσεις ή ετικέτες πρέπει να περιέχουν ακριβείς και 

συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές. Οποιεσδήποτε δηλώσεις 

ποσότητας πρέπει να αναφέρονται σε αποδεκτές μονάδες μέτρησης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 

2016 για το Εμπόριο (Περιγραφές Εμπορίου), ορισμένα εμπορεύματα δεν μπορούν να εισαχθούν 

χωρίς τις προβλεπόμενες εμπορικές περιγραφές, δηλ. ένδειξη της χώρας / των χωρών προέλευσης ή 

/και της κατασκευής και της πραγματικής περιγραφής των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση προ 

συσκευασμένων προϊόντων, οι απαιτούμενες πληροφορίες υποβάλλονται είτε απευθείας στη 

συσκευασία είτε σε ετικέτα που είναι προσαρτημένη στη συσκευασία. Σε περίπτωση άλλων αγαθών, 

οι πληροφορίες αυτές παρέχονται με τη μορφή κύριας ετικέτας ή εμπορικής επωνυμίας 

(συμπεριλαμβανομένου σήματος, συσκευασίας, ονόματος, λέξης, γράμματος, αριθμού ή συμβόλου 

και συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά). 

8.2 Δασμοί-Φόροι-Τέλη από Ε.Ε. 

Στην προηγούμενη ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ( 2ο παραδοτέο) εξάχθει το συμπέρασμα ότι η 

Αυστραλία αποτελεί μια αγορά στόχο για 8 συνολικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Αυτά είναι τα 

ακόλουθα:  

 Επιτραπέζια Ελιά 
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 Ελαιόλαδο 

 Μέλι 

 Άλλα Τυριά 

 Σύκα 

 Αρωματικά Φυτά 

 Κρασί 

 Αμύγδαλα 

8.2.1 Γενικά  

Οι δασμοί τους οποίους επιβάλλει η Αυστραλία υπολογίζονται στη FOB τιμή του προϊόντος και 

ανέρχονται σε γενικές γραμμές σε 5%. Έναντι των εισαγομένων προϊόντων ορισμένων 

αναπτυσσόμενων χωρών ή χωρών με τις οποίες η Αυστραλία έχει συνάψει Συμφωνίες Ελευθέρου 

Εμπορίου οι δασμοί δύναται να είναι χαμηλότεροι. Τα μοναδικά προϊόντα στα οποία επιβάλλονται 

υψηλότεροι δασμοί είναι τα κλωστοϋφαντουργικά συμπεριλαμβανομένων και των υποδημάτων (TCF) 

7%-15%. Επίσης θα πρέπει να σημειωθούν και ορισμένοι δασμοί επί εισαγόμενων ποσοστώσεων που 

επιβάλλει η Αυστραλία π.χ. στα γαλακτοκομικά όπου σε ποσότητες μέχρι 11.500 τόνους επιβάλλεται 

τέλος 96 Α$ ανά τόνο και για επιπλέον ποσότητες το τέλος ανέρχεται σε 1.220 Α$/τόνο. Στο τελικό 

κόστος του εισαγόμενου προϊόντος θα πρέπει να συνυπολογισθεί και ο φόρος προστιθέμενης αξίας 

GST (Goods and Services Tax), της τάξεως του 10%, που επιβάλλεται κατά κανόνα επί της πώλησης 

αγαθών και υπηρεσιών (αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες προϊόντων οι οποίες υπόκεινται 

σε GST περιέχονται στην σχετική ιστοσελίδα της Εφορίας (http://www.ato.gov.au). Επίσης 

αξιοσημείωτοι είναι οι ειδικότεροι φόροι τους οποίους η Αυστραλία επιβάλλει στη χονδρική πώληση 

του κρασιού (Wine Equalization Tax WET 29%) Σημειώνεται ότι ο εν λόγω φόρος επιστρέφεται στους 

εγχώριους παραγωγούς οίνου, γεγονός που και αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση έναντι των 

εισαγόμενων προϊόντων της κατηγορίας και στη λιανική πώληση των αυτοκινήτων από κάποια 

συγκεκριμένη τιμή και πάνω (Luxury Tax).  

8.2.2 2.2  Δασμοί για τα 8 ελληνικά προϊόντα για τα οποία  η Αυστραλία  

αποτελεί χώρα στόχο. 

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΣΜ.ΚΛΑΣΗ ΔΑΣΜΟΣ 

1 Επιτραπέζια έλια 070992 0%  

2 Ελαιόλαδο 1509,1510 0% 

3 Μέλι 0409 0%  

4 Άλλα τυρία 040690 1,22 AUD/kg 

5 Ξηρά σύκα 08042080 0% 

6 Αρωματικά φυτά 1211 0%  

7 Κρασί  2204 5% Of FOB value  

8 Αμύγδαλα 080211,080212 5% Of FOB value  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι τιμές που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές, 

διότι για το κάθε ένα από τα παραπάνω προϊόντα υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες που 

διαφοροποιούν τις τιμές των δασμών, π.χ. εξαρτώνται από τη μορφή του προϊόντος δηλαδή αν έχει 

υποστεί κάποια επεξεργασία, ποια περίοδο του έτους γίνεται η εξαγωγή κτλ.  

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi&hsco

de=2204&countryid=AU 

http://www.ato.gov.au/
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8.3 Έγγραφα γενικών απαιτήσεων για την εξαγωγή στην Αυστραλία 

8.3.1 Αναφορά επικείμενης άφιξης αεροσκάφους και φορτίου μέσω 

αερομεταφοράς. 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που παρέχει στις αυστραλιανές τελωνειακές αρχές λεπτομέρειες σχετικά με 

την αναμενόμενη άφιξη αεροσκάφους που βρίσκεται σε πτήση εκτός της Αυστραλίας. Αυτή η έκθεση 

είναι το πρώτο έγγραφο που πρέπει να υποβληθεί για την αναφορά αεροσκαφών των φορτίων 

εισαγωγής. Απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση, ανεξάρτητα από το εάν το αεροσκάφος 

εκφορτώνει το φορτίο στην Αυστραλία και υποβάλλεται στα αγγλικά. Εάν το αεροσκάφος δεν 

αποδεσμεύσει φορτίο, το έγγραφο μπορεί να υποβληθεί χειρόγραφα στους τελωνειακούς 

υπαλλήλους του αερολιμένα εισόδου. Σε άλλη περίπτωση, η έκθεση μπορεί να υποβληθεί μόνο 

ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος φορτίου (ICS). Το έγγραφο υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα ημέρες πριν και όχι λιγότερο από τρεις ώρες πριν από την εκτιμώμενη 

ώρα άφιξης στο πρώτο αεροδρόμιο της Αυστραλίας. Εάν το τελευταίο υπερπόντιο αεροδρόμιο 

απέχει λιγότερο από τρεις ώρες, η έκθεση πρέπει να υποβληθεί μία ώρα πριν από την άφιξη ή εντός 

συντομότερου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές. 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται: 

 Αριθμός πτήσης 

 Αερολιμένας αναχώρησης 

 Αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης 

 Πρώτο αεροδρόμιο άφιξης στην Αυστραλία 

 Αεροδρόμια άφιξης στην Αυστραλία 

  Προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης σε κάθε αεροδρόμιο 

 Δήλωση σχετικά με το εάν το αεροσκάφος μεταφέρει φορτίο με σκοπό να ξεφορτώσει 

 Λεπτομέρειες του υπεύθυνου για την εκφόρτωση του φορτίου 

8.3.2 Αναφορά επικείμενης άφιξης πλοίου και φορτίου μέσω θαλάσσης. 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που παρέχει στις αυστραλιανές τελωνειακές αρχές λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την αναμενόμενη άφιξη ενός σκάφους από το εξωτερικό. Η έκθεση αυτή είναι το πρώτο 

έγγραφο που πρέπει να υποβληθεί στην αναφορά των πλοίων για την εισαγωγή εμπορευμάτων. 

Απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση, ανεξάρτητα από το εάν το σκάφος θα εκφορτώσει φορτίο 

στην Αυστραλία. Η έκθεση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο του σκάφους στα αγγλικά. Εάν το 

σκάφος δεν αποδεσμεύει φορτίο, το έγγραφο μπορεί να υποβληθεί χειρόγραφα στους τελωνειακούς 

υπαλλήλους του λιμένα εισόδου. Σε άλλη περίπτωση, η έκθεση μπορεί να υποβληθεί μόνο 

ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος φορτίου (ICS). Η έκθεση πρέπει να υποβληθεί το 

πολύ σε δέκα ημέρες και όχι λιγότερο από 96 ώρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στο πρώτο 

λιμάνι της Αυστραλίας. Εάν το ταξίδι από τον τελευταίο υπερπόντιο λιμένα είναι μικρότερο των 96 

ωρών, το έγγραφο πρέπει να κατατεθεί είτε 24 ώρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης είτε εντός 

συντομότερου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές. 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται: 

 Αριθμός σκάφους 

 Αριθμός ταξιδιού 

 Λιμένας αναχώρησης 

 Αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης 

 Πρώτος λιμένας άφιξης στην Αυστραλία 

 Επόμενοι λιμένες άφιξης στην Αυστραλία 
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 Προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης σε κάθε λιμένα 

 Δήλωση σχετικά με το εάν το σκάφος μεταφέρει φορτίο με σκοπό την εκφόρτωση 

 Όνομα και διεύθυνση του ναυλωτή 

 Λεπτομέρειες του υπεύθυνου για την εκφόρτωση του φορτίου 

8.3.3 Αναφορά προ-άφιξης των πλοίων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινών Πόρων  για την 

άφιξη ενός σκάφους στην Αυστραλία. Το έγγραφο είναι απαραίτητο για πλοία συνολικού μήκους 25 

μέτρων και άνω που φθάνουν στην Αυστραλία από το εξωτερικό ή τα οποία έρχονται σε επαφή με 

υπερπόντια πλοία ή θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση ενώ η 

αναφορά γίνεται από τον πλοίαρχο του σκάφους στα αγγλικά. Υποβάλλεται στην εξής διεύθυνση: 

Department of Agriculture and Water Resources, Maritime National Coordination Centre (MNCC), 

GPO Box 63, AU-Export Park SA 5950, phone number: +61 8 82016185, fax number: +61 8 82016176. Η 

υποβολή πραγματοποείται ηλεκτρονικά ή εάν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή, μέσω φαξ 

τουλάχιστον 12 ώρες και μέχρι 96 ώρες πριν από την άφιξη του σκάφους στην Αυστραλία. 

8.3.4 Αναφορά αεροπορικού φορτίου 

Πρόκειται για ένα έγγραφο με το οποίο ενημερώνονται οι τελωνειακές αρχές της Αυστραλίας για τα 

αεροπορικά φορτία που μεταφέρονται με αεροσκάφος που φθάνει στην Αυστραλία. Στην αλυσίδα 

αναφοράς φορτίου αερομεταφορών, το έγγραφο αυτό πρέπει να υποβληθεί μετά την επικείμενη 

έκθεση άφιξης για τα αεροσκάφη και το φορτίο και απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση. Η έκθεση 

υποβάλλεται από τον ανταποκριτή φορτίου (αεροπορική εταιρεία, ναυλωτή ή μεταφορέα 

εμπορευμάτων) στα αγγλικά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος 

φορτίου (ICS). Πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στο 

πρώτο λιμάνι της Αυστραλίας. Εάν η πτήση από το τελευταίο υπερπόντιο αεροδρόμιο είναι μικρότερη 

των δύο ωρών, οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν βραχύτερο χρονοδιάγραμμα. 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται: 

 Αριθμός πτήσης 

 Αερολιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης 

 Αερολιμένας τελικού προορισμού 

 Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα 

 Το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη 

 Αριθμός αερογραμμής 

 Περιγραφή των εμπορευμάτων 

8.3.5 Αναφορά θαλάσσιου φορτίου 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές της Αυστραλίας για θαλάσσια 

φορτία που μεταφέρονται με πλοίο που φθάνει στην Αυστραλία. Στην αλυσίδα αναφοράς των 

θαλάσσιων μεταφορών φορτίου, το έγγραφο αυτό πρέπει να υποβληθεί μετά την επικείμενη έκθεση 

άφιξης για τα πλοία και τη θαλάσσια μεταφορά φορτίου. Απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση και 

πρέπει να υποβληθεί από τον υπεύθυνο φόρτωσης (πλοιοκτήτης σκάφους, ναυλωτή ή μεταφορέα 

εμπορευμάτων) στην αγγλική γλώσσα. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου 

συστήματος φορτίου (ICS) και πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εκτιμώμενη 

ώρα άφιξης στο πρώτο λιμάνι της Αυστραλίας. Εάν το ταξίδι από το τελευταίο υπερπόντιο λιμάνι 

είναι μικρότερο των 48 ωρών, οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν βραχύτερο χρονοδιάγραμμα. 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται: 

 Αριθμός σκάφους 
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 Αριθμός ταξιδιού 

 Λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης 

 Λιμένα τελικού προορισμού 

 Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα 

 Το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη 

 Τύπος φορτίου Αριθμό φορτωτικής 

 Περιγραφή των εμπορευμάτων 

8.3.6 Λίστα αναφοράς θαλασσίων φορτίων 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που ενημερώνει τις αυστραλιανές τελωνειακές αρχές για ορισμένα είδη 

θαλάσσιων εμπορευμάτων (κενά εμπορευματοκιβώτια της ναυτιλιακής εταιρείας κτλ.) που 

εκφορτώθηκαν από πλοίο που φθάνει στην Αυστραλία. Το έγγραφο είναι απαραίτητο για την 

απελευθέρωση φορτίου που δεν υπόκειται σε επίσημη δήλωση τελωνειακών εισαγωγών. Στην 

αλυσίδα αναφοράς των θαλάσσιων μεταφορών φορτίου, πρέπει να υποβληθεί μετά την Έκθεση για 

την επικείμενη άφιξη των πλοίων και των θαλάσσιων φορτίων. Το έγγραφο απαιτείται για την 

τελωνειακή επιτήρηση και η έκθεση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο φόρτωσης (πλοιοκτήτης 

σκάφους, ναυλωτή ή μεταφορέα εμπορευμάτων) στα αγγλικά, μέσω του ολοκληρωμένου 

συστήματος φορτίου (ICS). Κατατίθεται στον πρώτο λιμένα άφιξης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από 

την εκτιμώμενη ώρα άφιξης. Μια ξεχωριστή αναφορά πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 24 ώρες 

πριν από την εκτιμώμενη άφιξη σε κάθε επόμενο λιμένα εκφόρτωσης της Αυστραλίας. Εάν το ταξίδι 

είναι λιγότερο από 48 ώρες από το τελευταίο λιμάνι στο εξωτερικό και 24 ώρες από τον προηγούμενο 

λιμένα της Αυστραλίας, οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν βραχύτερα χρονικά περιθώρια.  

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται: 

 Αριθμός σκάφους 

 Αριθμός ταξιδιού 

 Λιμένα φόρτωσης και εκφόρτωσης 

 Λιμένα τελικού προορισμού 

 Κωδικός φορτίου (C = καμποτάζ · E = κενό · X = εξαγωγή) 

 Αριθμός φορτωτικής, αριθμός κοντέινερ ή αριθμός αναφοράς κράτησης 

 Αριθμός πακέτων 

8.3.7 Τελική αναφορά άφιξης αεροπλάνου και φορτίου. 

Πρόκειται για ένα ένα έγγραφο που παρέχει στις αυστραλιανές τελωνειακές αρχές στοιχεία σχετικά με 

την τελική  άφιξη αεροσκαφών και αεροπορικών φορτίων. Η έκθεση αυτή είναι το τελευταίο έγγραφο 

που πρέπει να υποβληθεί για την αναφορά εισαγωγής των φορτίων των αεροσκαφών. Απαιτείται για 

την τελωνειακή επιτήρηση και η έκθεση εκδίδεται από τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στα 

αγγλικά. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το έγγραφο μπορεί να υποβληθεί με μη αυτόματο τρόπο 

στους τελωνειακούς υπαλλήλους του λιμένα εισόδου. Κανονικά, η αναφορά υποβάλλεται μόνο 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ολοκληρωμένου Φορτίου (ICS). Υποβάλλεται εντός τριών ωρών 

από την άφιξη του αεροσκάφους στην Αυστραλία σε κάθε αεροδρόμιο της Αυστραλίας ή πριν από 

την εκκαθάριση στο συγκεκριμένο σημείο. 

 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται: 

 Αριθμός πτήσης 

 Αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης 

 Πραγματική ημερομηνία και ώρα άφιξης 



206 

 

 Αεροδρόμιο άφιξης 

 Όνομα και διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης του  αεροσκάφους 

8.3.8 Τελική αναφορά άφιξης πλοίου και φορτίου. 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που παρέχει στις αυστραλιανές τελωνειακές αρχές λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την τελική άφιξη των πλοίων και των θαλάσσιων φορτίων. Η έκθεση αυτή αποτελεί το 

τελευταίο έγγραφο που πρέπει να υποβληθεί για την αναφορά των πλοίων για την εισαγωγή 

εμπορευμάτων. Απαιτείται για την τελωνειακή επιτήρηση και η έκθεση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο 

του σκάφους στα αγγλικά. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το έγγραφο μπορεί να υποβληθεί με μη 

αυτόματο τρόπο στους τελωνειακούς υπαλλήλους του λιμένα εισόδου. Κανονικά, η αναφορά 

υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ολοκληρωμένου Φορτίου (ICS) και πρέπει να 

υποβληθεί εντός 24 ωρών από την άφιξη του σκάφους στην Αυστραλία. 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται: 

 Αριθμός σκάφους 

 Αριθμός ταξιδιού 

 Όνομα και η διεύθυνση του κύριου αντιπροσώπου 

 Λιμένας άφιξης 

 Η ημερομηνία και η ώρα άφιξης 

 Αριθμός εγκατάστασης 

 Κωδικός αγκυροβόλησης 

 Όνομακαι διεύθυνση του διαχειριστή του σκάφους 

8.3.9 Δήλωση της εισαγωγής στο τελωνείο 

Πρόκειται για ένα επίσημο έντυπο για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων που προορίζονται για 

οικιακή κατανάλωση. Το έγγραφο περιέχει επίσης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

αξιολόγηση της δασμολογητέας αξίας της αποστολής. Οι δηλώσεις πλήρους εισόδου απαιτούνται 

για αποστολές ύψους άνω των 1.000 AUD. Η δήλωση συμπληρώνεται από τον εισαγωγέα ή έναν 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (υπάλληλο του ιδιοκτήτη ή τελωνειακό μεσίτη) στην αγγλική γλώσσα. 

Το έγγραφο μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές: 

 μη αυτόματη υποβολή (χειρόγραφη): Το έγγραφο υπογράφεται από τον εισαγωγέα ή τον 

αντιπρόσωπό του και υποβάλλεται στο τελωνείο εισόδου. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι διενεργούν 

τον έλεγχο ταυτότητας (EOI) και εισάγουν τα δεδομένα στο ολοκληρωμένο σύστημα φορτίου 

(ICS). 

 ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ICS: Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω του τελωνειακού 

διαδικτυακού τόπου ή μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI). Προκειμένου να 

επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις τελωνειακές αρχές, οι πελάτες οφείλουν να αγοράσουν ένα 

ψηφιακό πιστοποιητικό (εάν είναι απαραίτητο, περισσότερα) από διαπιστευμένη αρχή 

πιστοποίησης. Επί του παρόντος, μόνο η VeriSign Australia (υπό την  Symantec Australia) είναι 

εξουσιοδοτημένη να εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά (Symantec Australia, P.O. BOX 3092, AU-

South Melbourne VIC 3205, phone number: +61 3 96745500, fax number: +61 3 96745574). 

Για την υποβολή της δήλωσης τελωνειακής εισαγωγής, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής, 

απαιτείται ένας αριθμός αναγνώρισης ο οποίος αποκτάται μέσω εγγραφής του ενδιαφερόμενου 

“ως πελάτη” στο ολοκληρωμένο σύστημα φορτίου. Η αίτηση για την απόκτηση του αριθμού 

αναγνώρισης γίνεται στα αγγλικά, δεν απαιτεί κάποιο τέλος και δεν έχει χρονικό περιορισμό χρήσης.  
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8.3.10 Εμπορικό τιμολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής και είναι απαραίτητο για τον 

εκτελωνισμό. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το έγγραφο και αυτό συντάσσεται στα αγγλικά. 

Εάν το τιμολόγιο συντάσσεται σε άλλη γλώσσα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν αγγλική 

μετάφραση από πρόσωπο που ορίζεται από το τελωνείο με έξοδα του κατόχου του τιμολογίου, ενώ 

υποβάλλεται στο πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο.  

Ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα εμπορικό τιμολόγιο για να πραγματοποιηθεί ο 

εκτελωνισμός: 

 Το όνομα και η διεύθυνση του πωλητή 

 Το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη 

 Το όνομα και η διεύθυνση του αγοραστή, εάν δεν είναι ο παραλήπτης 

 Την ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων 

 Την ποσότητα των αγαθών 

 Το νόμισμα πώλησης 

 Τους όρυς πώλησης 

 Τις συμφωνίες που υπάρχουν και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της 

τιμής πώλησης των προϊόντων (π.χ. έκπτωση κ.λπ.) 

 Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύπτουν από τη συναλλαγή (π.χ. κόστος εργασίας για τη 

συσκευασία, το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης κλπ.) 

Πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται από το φορολογικό γραφείο της Αυστραλίας: 

 Αυστραλιανός αριθμός επιχείρησης (ABN) καθώς και όλων των εμπλεκόμενων  

 Τιμές μονάδας και ποσά 

 Δήλωση όσον αφορά τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST), το ποσό που απαιτείται να 

πληρωθεί και από ποιον  

 Ημερομηνία έκδοσης 

Περισσότερες λεπτομέρειες σύμφωνα με τη διεθνή εμπορική πρακτική: 

 Τόπος έκδοσης 

 Αριθμός τιμολογίου 

 Χώρα προέλευσης 

 Πληροφορίες Μεταφοράς 

 Όροι παράδοσης και πληρωμής 

 Σήματα και αριθμοί, αριθμός και τύπος των δεμάτων 

Για κάθε αποστολή απαιτείται μια Δήλωση Συσκευασίας. Μπορεί να παρέχεται ως χωριστό έγγραφο 

ή ως ένδειξη στη συσκευασία ή στο Εμπορικό Τιμολόγιο. Οι εισαγωγείς υποχρεούνται να διατηρούν 

εμπορικά έγγραφα σχετικά με τη συναλλαγή για πέντε έτη από την ημερομηνία εισόδου. Τα έγγραφα 

αυτά ενδέχεται να απαιτούνται για σκοπούς τελωνειακού ελέγχου. Η μη τήρηση αυτής της απαίτησης 

μπορεί να οδηγήσει σε χρηματική ποινή. 

8.3.11 Κιβωτολόγιο 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της αποστολής και χρησιμεύει ως βάση για 

την τελωνειακή μεταχείριση των εμπορευμάτων. Μπορεί να απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Εάν το 
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Εμπορικό Τιμολόγιο περιέχει όλες τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται συνήθως στο 

Κιβωτολόγιο, δεν απαιτείται ξεχωριστό Κιβωτολόγιο. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το 

έγγραφο. Το Κιβωτολόγιο συντάσσεται από τον εξαγωγέα στα αγγλικά σύμφωνα με τις συνήθεις 

επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του περιεχομένου των 

συσκευασιών, της περιγραφής των εμπορευμάτων, των σημάτων και των αριθμών. 

8.3.12 Δήλωση συσκευασίας 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει λεπτομέρειες για το φορτίο και τα υλικά συσκευασίας. 

Απαιτείται για: τα πλήρη εμπορευματοκιβώτια (μεμονωμένος προμηθευτής FCL), τα 

εμπορευματοκιβώτια FCL με πολλαπλές φορτωτικές που προορίζονται για τον ίδιο τόπο φόρτωσης 

(FCX), τα εμπορευματοκιβώτια λιγότερου φορτίου (LCL) και τα εμπορευματοκιβώτια εμπορευμάτων 

όλων των τύπων (FAK). Μπορεί να παρέχεται ως ξεχωριστό έγγραφο ή ως έγκριση, π.χ. στο 

Κιβωτολόγιο ή στο Εμπορικό Τιμολόγιο. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή και πρέπει να κατατίθεται 

σε επιστολόχαρτο της ναυτιλιακής εταιρείας στα αγγλικά. Το έγγραφο υποβάλλεται στον αξιωματικό 

του τελωνείου στο λιμένα εισόδου. Η αρμόδια εθνική αρχή είναι το Τμήμα Γεωργίας και Υδάτινών 

Πόρων: GPO Box 858, AU-Canberra ACT 2601, phone number: +61 2 62723933. 

Τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να έχει είναι:  

 Αριθμός πλοίου 

 Αριθμός ταξιδιού 

 Άριθμός του κοντέινερ 

 Ημερομηνία έκδοσης 

 Δήλωση σχετικά με τη χρήση απαγορευμένων υλικών συσκευασίας (π.χ. άχυρο, μπαμπού, 

τύρφη, σανός, χρησιμοποιημένα χαρτοκιβώτια φρούτων) 

 Δήλωση σχετικά με τη χρήση της συσκευασίας ξυλείας · εάν έχει χρησιμοποιηθεί συσκευασία 

ξυλείας, πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα επιπλέον της Δήλωσης Συσκευασίας: 

 Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο για τα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα 

(ISPM) 15 (μπορεί επίσης να γίνει με φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό) 

 Πιστοποιητικό θεραπείας/ χειρισμού, π.χ. Πιστοποιητικό Απολύμανσης (δεν γίνεται αποδεκτό για 

θεραπεία ISPM 15) 

 Δήλωση σχετικά με το εάν η συσκευασία ξυλείας περιέχει φλοιό 

8.3.13 Πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που πιστοποιεί την μη προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται μόνο εάν το ζητήσει ο εισαγωγέας ή για άλλους λόγους. Το πιστοποιητικό 

υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Τα πιστοποιητικά μη προτιμησιακής καταγωγής εκδίδονται συνήθως 

από το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, αυτή η ευθύνη μπορεί να 

ανατεθεί και σε άλλους φορείς, όπως Υπουργεία ή τελωνειακές αρχές. 

8.3.14 Απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την προτιμησιακή καταγωγή των προς εισαγωγή 

προϊόντων. Απαιτείται μόνο εάν ζητηθεί προτιμησιακή μεταχείριση βάσει συμφωνίας γενικότερα ή 

συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Τα εμπορεύματα μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης 

εάν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή η προτιμησιακή καταγωγή έχει παραχωρηθεί μετά από επαρκείς 

επεξεργασίες ή μεταποιήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής του προϊόντος. Η 

απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής υποβάλλεται από τον εξαγωγέα. Οι επίσημες αποδείξεις 

προέλευσης συνήθως εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Σε περίπτωση που οι άτυπες 

αποδείξεις προέλευσης προβλέπονται από τους σχετικούς κανόνες καταγωγής, αυτές συντάσσονται 
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από τον εξαγωγέα. Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής μπορεί να αντικαταστήσει το 

πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής, με την επιφύλαξη αποδοχής από τις τελωνειακές αρχές 

της χώρας εισαγωγής. 

8.3.15 Αεροπορική φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 

αεροπορικώς και αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του 

μεταφορέα. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και προετοιμάζεται από τον μεταφορέα ή τον πράκτορά 

του. Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις ισχύουσες 

συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην πράξη οδηγεί σε 

τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα των χρησιμοποιούμενων εντύπων, συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά. Η 

αεροπορική φορτωτική αποτελείται από ένα σύνολο αντιτύπων, εκ των οποίων τρία είναι πρωτότυπα 

και τα υπόλοιπα είναι αντίγραφα. Το πρώτο πρωτότυπο, συνήθως πράσινο, τηρείται από τον 

μεταφορέα, το δεύτερο (κόκκινο) προορίζεται για τον παραλήπτη και το τρίτο (μπλε) είναι για τους 

σκοπούς του φορτωτή. Το τέταρτο έντυπο (αντίγραφο), συνήθως κίτρινο, είναι απόδειξη 

παραλαβής, τα επιπλέον αντίγραφα, συνήθως λευκά, μπορεί να απαιτούνται στα αεροδρόμια 

αναχώρησης και προορισμού. Μια αεροπορική φορτωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

πολλαπλή μεταφόρτωση αγαθών. 

8.3.16 Φορτωτική 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιέχει τις λεπτομέρειες της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια 

θαλάσσης. Αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Επιπλέον, 

χρησιμεύει ως σύμβαση μεταφοράς που υποχρεώνει τον μεταφορέα να παραδώσει τα εμπορεύματα 

στον παραλήπτη. Η φορτωτική είναι τίτλος αγαθών, ο κύριος του οποίου είναι ο κύριος των αγαθών. 

Εάν τα εμπορεύματα αποστέλλονται δια θαλάσσης χωρίς τίτλο αγαθών, αντί των εμπορευμάτων 

χρησιμοποιείται δελτίο θαλάσσης και απαιτείται για εκτελωνισμό. Το έγγραφο προετοιμάζεται από τον 

μεταφορέα ή τον πράκτορά του ως καθαρή ή ακάθαρτη φορτωτική. Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, 

υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αντιστοιχεί στις ισχύουσες συμβάσεις όσον αφορά τόσο τη 

μορφή όσο και το περιεχόμενο, γεγονός που στην πράξη οδηγεί σε τυποποίηση σε μεγάλη κλίμακα 

των χρησιμοποιούμενων εντύπων. Συνήθως εκδίδεται στα αγγλικά και σε τρία πλήρη αντίτυπα, το 

καθένα από τα οποία περιέχει ένα πρωτότυπο και πολλά αντίγραφα. Η καθαρή φορτωτική δηλώνει 

ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε προφανή καλή κατάσταση, ενώ η ακάθαρτη φορτωτική 

δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που ελήφθησαν είναι κατεστραμμένα ή κακής ποιότητας ("g.b.o."). Εάν 

εκδοθεί μια ακάθαρτη φορτωτική, η τράπεζα χρηματοδότησης μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί τα 

έγγραφα του αποστολέα. 

8.4 Τρόποι πληρωμής στις συναλλαγές και νόμισμα 

Το νόμισμα πληρωμής μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα. Τα τραπεζογραμμάτια και τα ποσά σε νόμισμα 

της Αυστραλίας ή σε ξένο νόμισμα μπορούν να εισάγονται χωρίς περιορισμούς, αλλά εάν το ποσό 

είναι μεγαλύτερο από 10.000 AUD ή ισοδύναμης αξίας, είναι απαραίτητο να υποβληθεί δήλωση στις 

αυστραλιανές τελωνειακές αρχές, δηλαδή στο Τμήμα Μετανάστευσης και Προστασίας των Συνόρων.  

Οι βασικοί τρόποι πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές στην Αυστραλία είναι οι εξής: 

8.4.1 Πληρωμή με την παραλαβή 

O πωλητής-εξαγωγέας αποστέλλει τα εμπορεύματα μαζί με τα πρωτότυπα φορτωτικά έγγραφα 

(φορτωτική, τιμολόγιο, κιβωτολόγιο, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έγγραφα ναύλωσης κ.λπ.) και ο 

αγοραστής-εισαγωγέας καταθέτει το αντίτιμο στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή-εξαγωγέα 

εντός του συμφωνηθέντος χρόνου (μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο) από την παραλαβή των 
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εμπορευμάτων. Αυτός ο τρόπος πληρωμής ενέχει το μικρότερο κίνδυνο για τον αγοραστή-

εισαγωγέα και το μεγαλύτερο για τον πωλητή-εξαγωγέα. 

8.4.2 Έναντι Εγγράφων,  D/P document against payment 

Όταν τα εμπορεύματα φορτωθούν για αποστολή ο πωλητής-εξαγωγέας μεταβιβάζει τα φορτωτικά 

έγγραφα στην τράπεζα του. Η τελευταία στέλνει μια σειρά φωτοτυπίες των φορτωτικών εγγράφων 

μαζί με τις σχετικές οδηγίες παραλαβής του εμπορεύματος στην τράπεζα του αγοραστή-εισαγωγέα 

και αυτός ειδοποιείται σχετικά για τις περαιτέρω ενέργειες. Όταν ο αγοραστής-εισαγωγέας λάβει τις 

οδηγίες παραλαβής των εμπορευμάτων με τις αντίστοιχες φωτοτυπίες των φορτωτικών εγγράφων 

και συμφωνήσει, προβαίνει στην πληρωμή τους.  Μόνο μετά από κατάθεση του ποσού που 

αντιστοιχεί στην αξία των εμπορευμάτων, η τράπεζα του αγοραστή-εισαγωγέα επιστρέφει τα 

πρωτότυπα φορτωτικά έγγραφα, και έτσι γίνεται κύριος του εμπορευμάτων και προβαίνει στον 

εκτελωνισμό τους. 

8.4.3 Επιβεβαιωμένη ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση (LC), με τη διαμεσολάβηση των 

τραπεζών αγοραστή και πωλητή. 

Ο πωλητής-εξαγωγέας παραδίδει τα εμπορεύματα μόνο όταν ειδοποιηθεί γραπτώς από την τράπεζα 

του αγοραστή-εισαγωγέα ότι «ανοίχθηκε πίστωση», και παίρνει τη φορτωτική, την οποία και 

προσκομίζει στην τράπεζά του μαζί με το τιμολόγιο και τα υπόλοιπα φορτωτικά έγγραφα, για να 

εισπράξει το ποσό που δικαιούται. Στη συνέχεια τα έγγραφα στέλνονται στην τράπεζα του αγοραστή-

εισαγωγέα και αυτή τα παραδίδει στον πελάτη της αφού πρώτα πληρώσει το χρέος του. Ο τρόπος 

πληρωμής αυτός ενδείκνυται όταν η μεταφορά του εμπορεύματος γίνεται δια θαλάσσης και η 

ποσότητα του φορτίου είναι μεγάλη. Αποτελεί τον επωφελέστερο και για τα δύο μέρη τρόπο 

πληρωμής, γι’ αυτό και είναι ο συνηθέστερος. Τα πλεονεκτήματα της ανέκκλητης ενέγγυας πίστωσης 

έγκεινται στο ότι ο πωλητής με το άνοιγμα της πίστωσης είναι σίγουρος ότι θα πληρωθεί επειδή η 

τράπεζα εγγυάται την πληρωμή και ο αγοραστής είναι σίγουρος ότι θα του αποσταλούν τα 

εμπορεύματα επειδή δεν μπορεί ο πωλητής να εισπράξει τα χρήματα αν δεν στείλει πρώτα τα 

εμπορεύματα. (Ο εκδότης της φορτωτικής ακολουθεί κατά γράμμα και αριθμό της οδηγίες που 

υπάρχουν στην ενέγγυα πίστωση). Από πλευράς της, δε, η τράπεζα του αγοραστή –πελάτη της 

διασφαλίζεται έναντι του κινδύνου να μην πληρωθεί από αυτόν, έχοντας το δικαίωμα να πουλήσει τα 

εμπορεύματα και να εισπράξει τα χρήματά της. Το βασικό μειονέκτημα, από την άλλη πλευρά, είναι 

ότι υπάρχει επιπρόσθετο κόστος που προσαυξάνεται στο τελικό κόστος εισαγωγής. 

8.4.4 Προκαταβολική πληρωμή όλου ή μέρους του τιμήματος 

Αυτός ο τρόπος πληρωμής ενέχει το μικρότερο κίνδυνο για τον πωλητή και το μεγαλύτερο για τον 

αγοραστή. Απαιτείται εμπιστοσύνη και αποδεδειγμένη φερεγγυότητα και αξιοπιστία του πωλητή. 

Επιπλέον, απαιτείται η ύπαρξη ρευστότητας εκ μέρους του αγοραστή. Ο τρόπος αυτός πληρωμής 

είναι συνηθέστερος στις μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες, όπου υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης. 

Η μέση μηνιαία  ισοτιμία AUS $ = 0,6 Ευρώ. 

8.5 Διεθνείς εμπορικές  εκθέσεις στην Αυστραλία 

Ετησίως γίνονται πάρα πολλές εμπορικές εκθέσεις στην Αυστραλία, ο πιο ασφαλής και πρακτικός 

τρόπος για να ενημερώνεται κάποιος έμπορος/υποψήφιος εξαγωγέας είναι η παρακολούθηση των 

παρακάτω πλατφορμών των δύο μεγαλύτερων διοργανωτών εμπορικών εκθέσεων στην Αυστραλία. 

 EXHIBITION & EVENT ASSOCIATION OF AUSTRALASIA 

PO Box 952 CHATSWOOD NSW 2057Suite 16, Level 11 809 Pacific Highway 

CHATSWOOD NSW 2067 

T +61 2 9413 9520 F +61 2 8088 1325 
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www.eeaa.com.au 

 DIVERSIFIED EXHIBITIONS AUSTRALIA 

424 St Kilda Road MELBOURNE Victoria 3004 

T 03 9261 4500 

F 03 9261 4545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 

www.divexhibitions.com.au 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων που πραγματοποιείται ετησίως 

στην Αυστραλία είναι η : “FINE FOOD AUSTRALIA”  

(https://finefoodaustralia.com.au/).  

8.6  Λίστα εκτελωνιστών στην Αυστραλία 

Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να πραγματοποιηθούν σωστά και χωρίς 

προβλήματα εξαγωγές στην Αυστραλία, αλλά και γενικότερα να πραγματοποιηθούν σωστά και 

σύμφωνα με τα πρότυπα της χώρας οι εκτελωνισμοί είναι απαραίτητη η συνεργασία με ένα τοπικό 

γραφείο εκτελωνισμού. Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική λίστα Γραφείων εκτελωνισμού στην 

Αυστραλία. 

BROKER TEL. NUMBER ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

MDL Customs & Compliance 

Customs Brokers - Sydney, NSW 2000 
(02) 9146 4744 www.mdlcustomsbroker.webstarts.com 

Henning Harders (Australia) Pty Ltd 
Customs Brokers - Sydney, NSW 2000 

(02) 8302 0400 www.harders.com.au 

Lighthouse Agencies Pty Ltd 

Customs Brokers - Sydney, NSW 2000 
(02) 4388 9552 www.lighthouseagencies.com.au 

J.N. Allen & Co. Pty. Ltd. 
Customs Brokers - Sydney, NSW 2000 

(02) 9262 2722 www.jnallen.com.au 

Thai Medical 

Customs Brokers - Sydney, NSW 2000 
(02) 8006 1094 www.thaimedicalvacation.com 

Sydney Coach Terminal 
Customs Brokers - Sydney, NSW 2000 

(02) 9281 9366 www.sydneycoachterminal.com.au 

Hermes P R Pty Ltd 

Transport Companies & Freight Forwarding 

Agents - Barangaroo, NSW 2000 

(02) 9661 4499 www.prhermes.com.au/ 

Air Sea Freight Australia 

Transport Companies & Freight Forwarding 

Agents - Ultimo, NSW 2007 

(02) 8540 9961 www.airseafreightaust.com.au/ 

8.7 Δίκτυα διανομής στην Αυστραλία 

8.7.1 Λίστες διανομέων τροφίμων και ποτών (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο) στην 

Αυστραλία. 

Στην Αυστραλία η διανομή των καταναλωτικών προϊόντων πραγματοποιείται μέσω ενός τεράστιου 

δικτύου λόγω του μεγέθους της χώρας. Υπάρχουν τεράστιες αλυσίδες καταστημάτων οι οποίες 

ουσιαστικά αποτελούν το σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τη λιανική πώληση. Παρακάτω 

παρατίθεται ένας πίνακας με τις 9 μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών 

στην Αυστραλία. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 Coles www.coles.com.au 

2 Woolworths Limited www.woolworthsgroup.com.au 

3 Foodland Supermarkets www.foodlandsa.com.au 

http://www.eeaa.com.au/index.php
http://www.divexhibitions.com.au/
https://finefoodaustralia.com.au/
tel:0291464744
tel:0283020400
tel:0243889552
tel:0292622722
tel:0280061094
tel:0292819366
tel:0296614499
tel:0285409961
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4 IGA www.iga.com.au 

5 Wesfarmers www.wesfarmers.com.au 

6 Costco www.costco.com.au 

7 Aldi www.aldi.com.au 

8 Foodworks www.foodworks.com.au 

9 7 Eleven www.7eleven.com.au 

Είναι προφανές ότι η επίτευξη συνεργασίας με έναν από τους παραπάνω διανομείς για την αγορά 

της Αυστραλίας θα αποτελούσε το ιδανικό σενάριο για τον οποιοδήποτε παραγωγό, ο στόχος 

βέβαια αυτός είναι αρκετά δύσκολος διότι οι αλυσίδες αυτές έχουν πλήθος καταστημάτων και 

επομένως οι όγκοι και οι ποσότητες των  προϊόντων που έχουν ανάγκη είναι δύσκολο να καλυφθούν 

από Έλληνα παραγωγό ή έμπορο λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που υπάρχουν σε 

διαθέσιμες ποσότητες. Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με μικρότερα καταστήματα (διανομής) 

που λειτουργούν κυρίως σε τοπικό επίπεδο και θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πρώτη επαφή 

ενός Έλληνα παραγωγού με την αγορά της συγκεκριμένης χώρας  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΑ 

ALPHA FOOD 

STORE 

029098 

1111 

info@alpharestaurant.com.au; 

eat@alpharestaurant.com.au 

www.alpharestaurant.c

om.au 

Κατάστημα του Ομίλου Hellenic 

Club. 

BARRENJOEY 

HOUSE 

029974 

4001 
info@barrenjoeyhouse.com.au 

http://barrenjoeyhouse

.com.au 

Τυπικό Αυστραλιανό 

Ντελικατέσσεν,στο Palm Spring, 

βορείως του Σύδνεϋ. 

BLACKWATTLE 

DELI 

029660 

6998 
info@blackwattledeli.com.au 

http://www.blackwattle

deli.com.au 

Εμπορεύεται χειροποίητα τυριά 

από όλον τον κόσμο. 

BOTTEGA DEL 

VINO 

029331 

8333 
info@bottegadelvino.com.au 

http://www.bottegadel

vino.com.au 
Ιταλικό ντελικατέσσεν 

FINE WINE FINE 

FOOD 

029630 

5148 
catering@finewinefinefood.com.au 

http://www.finewinefo

od.com.au 
Ντελικατέσεν 

FOODIES DELI 

CAFÉ PTY LTD. 

029583 

1111 
info@foodiesdelicafe.com.au 

http://www.foodiesdeli

cafe.com.au 

Καφέ Ντελικατέσσεν στο νότιο 

Σύδνεϋ. 

FORMAGGI 

OCELLO 

029357 

7878 
carmelo@ocello.com.au www.ocello.com.au 

Ιταλικό ντελικατέσσεν 

(εξαιρετική ποικιλία Ευρωπαϊκών 
και Αυστραλιανών τυριών). 

PENSHURST 

DELI 

029580 

7556 
info@penshurstdeli.com.au 

http://www.penshurstd

eli.com.au 

Ελληνικό καφέ-ντελικατέσσεν με 

τρόφιμα Ελληνικά και Ιταλικά. 

SOUTHGATE 

DELI 
 cbdsylvania@bigpond.com 

www.southgatesylvania

.com.au 

Ελληνικό ντελικατέσσεν εντός 

του εμπορικού κέντρου 

Southgate, το νότιο Σύδνεϋ. 

THE ESSENTIAL 

INGREDIENT 

029557 

2388 

info@essentialingredient.com.au; 

sales@essentialingredient.com.au 

www.essentialingredien

t.com.au 

Αλυσίδα ντελικατέσσεν 

 

THOMAS DUX 

(WOOLWORTH) 

029326 

9130 

http://thomasdux.com.au/about/c

ontact 

http://www.thomasdux

.com.au 

Αλυσίδα ντελικατέσσεν του 

ομίλου Woolworths. 

FINE GOURMET 

DELI 

039557 

8965 
dmitridriker@optusnet.com.au 

http://www.dlishdeligh

ts.com.au 

ειδικεύονται σε υψηλής 

ποιότητας γκουρμέ φαγητό από 

ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών 
χωρών 

KING & 

GODFREE DELI 

039347 

1619 
info@kingandgodfree.com 

http://www.kingandgo

dfree.com 
Iταλο-Ισπανικό ντελικατέσσεν. 

CAPAREZZA 

DELI CAFÉ 

088221 

6202,  
espresso@caparezza.com.au 

http://www.caparezza.

com.au 

Εξαιρετικό Ιταλικό 

ντελικατέσσεν της Αδελαϊδας. 

THE 

MELBOURNE 

DELI 

039898 

2351,  
info@themelbournedeli.com.au 

http://www.themelbou

rnedeli.com.au 

παρέχουν δημοφιλή τυριά και 

μικρά αγαθά από όλα τα έθνη, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, της Ιταλίας, των Κάτω 
Χωρών, της Ελβετίας. 

8.7.2 Food Blogs 

Πλέον όλος ο πλανήτης κινείται στους ρυθμούς των social media και του διαδικτύου, οι καταναλωτές 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτά. Η Αυστραλία δεν αποτελεί εξαίρεση, πολύ σημαντική είναι 

η μελέτη των νέων τάσεων και συνηθειών στον αγροδιατροφικό τομέα που δημιουργούνται, διότι με 

αυτό τον τρόπο ένα έμπορος-παραγωγός χαράζει την εμπορική και προωθητική πολιτική του σε 

κάθε χώρα-περιοχή. Παρακάτω παρατίθενται τα πιο διάσημα food blogs στην Αυστραλία.  

mailto:costa.dine@hotmail.com
mailto:costa.dine@hotmail.com
mailto:info@essentialingredient.com.au
mailto:info@essentialingredient.com.au
http://barrenjoeyhouse.com.au/
http://barrenjoeyhouse.com.au/
http://www.blackwattledeli.com.au/
http://www.blackwattledeli.com.au/
mailto:info@bottegadelvino.com.au
http://www.bottegadelvino.com.au/
http://www.bottegadelvino.com.au/
mailto:catering@finewinefinefood.com.au
http://www.finewinefood.com.au/
http://www.finewinefood.com.au/
mailto:info@foodiesdelicafe.com.au
http://www.foodiesdelicafe.com.au/
http://www.foodiesdelicafe.com.au/
mailto:costa.dine@hotmail.com
mailto:info@penshurstdeli.com.au
http://www.penshurstdeli.com.au/
http://www.penshurstdeli.com.au/
mailto:cbdsylvania@bigpond.com
mailto:info@essentialingredient.com.au
mailto:info@essentialingredient.com.au
mailto:dmitridriker@optusnet.com.au
mailto:dmitridriker@optusnet.com.au
http://thomasdux.com.au/about/contact
http://thomasdux.com.au/about/contact
http://www.thomasdux.com.au/
http://www.thomasdux.com.au/
mailto:dmitridriker@optusnet.com.au
mailto:info@kingandgodfree.com
http://www.kingandgodfree.com/
http://www.kingandgodfree.com/
mailto:espresso@caparezza.com.au
http://www.caparezza.com.au/
http://www.caparezza.com.au/
mailto:info@themelbournedeli.com.au
http://www.themelbournedeli.com.au/
http://www.themelbournedeli.com.au/
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 http://www.gatherandfeast.com/ 

 https://georgeats.com/ 

 www.andybowdypastry.com 

 www.sproutedkitchen.com 

 www.cookrepublic.com 

 http://www.whatkatieate.com/ 

 http://www.notquitenigella.com/ 

 www.recipetineats.com 

 https://souvlakiforthesoul.com/ 

 http://melanielionello.com/ 

 http://www.mykitchenstories.com.au/ 

 https://bellyrumbles.com/ 

8.8 Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας για την Αυστραλία 

8.8.1 Κυβερνητικές υπηρεσίες 

 Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων 

http://www.customs.gov.au/ 

 Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων 

 http://www.agriculture.gov.au 

 Εθνική Τράπεζα Αυστραλίας 

http://www.nba.com.au/ 

 Υπουργείο Οικονομίας  

http://www.treasury.gov.au/ 

8.8.2 Επιμελητήρια-Πρεσβεία 

 Ελληνό-Αυστραλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

https://hacci.com.au 

 Ελληνική Πρεσβεία στην Αυστραλία 

https://www.mfa.gr/australia/presveia 

 

  

http://www.gatherandfeast.com/
https://georgeats.com/
http://www.andybowdypastry.com/
http://www.sproutedkitchen.com/
http://www.cookrepublic.com/
http://www.whatkatieate.com/
http://www.notquitenigella.com/
http://www.recipetineats.com/
https://souvlakiforthesoul.com/
http://melanielionello.com/
http://www.mykitchenstories.com.au/
https://bellyrumbles.com/
http://www.customs.gov.au/
http://www.nba.com.au/
http://www.treasury.gov.au/
https://hacci.com.au/
https://www.mfa.gr/australia/presveia
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9 Free Trade Zone Στην Ε.Ε. 

Η εσωτερική αγορά αγαθών είναι μια από τις επιτυχίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και αποτελεί 

μείζονα καταλύτη για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Μετά την έναρξη ισχύος της 

συνθήκης της Λισαβόνας, η συνθήκη ΕΚ τροποποιήθηκε και μετονομάστηκε σε συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων (πρώην άρθρα 28–30 ΕΚ) δεν τροποποιήθηκαν, αλλά έλαβαν τη νέα αρίθμηση 

άρθρα 34–36 ΣΛΕΕ.  

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι μια από τις επιτυχίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 

Έχει συμβάλει στην οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και 

επιχειρήσεων και αποτελεί τον πυρήνα των πολιτικών της ΕΕ. Η σημερινή εσωτερική αγορά επιτρέπει 

σε περισσότερους από 490 εκατομμύρια κατοίκους να αγοράζουν και να πωλούν με ευκολία 

προϊόντα στα 27 κράτη μέλη. Παρέχει στους καταναλωτές μεγάλη δυνατότητα επιλογής προϊόντων 

και τους επιτρέπει να κάνουν τις αγορές τους με βάση την καλύτερη διαθέσιμη προσφορά. 

Ταυτόχρονα, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι συμφέρουσα και για τις επιχειρήσεις. 

Σχεδόν το 75% των συναλλαγών στο εσωτερικό της ΕΕ αφορά τα εμπορεύματα. Η εσωτερική 

ευρωπαϊκή αγορά που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες επιτρέπει στις επιχειρήσεις της ΕΕ 

να δημιουργήσουν ένα ισχυρό οικοδόμημα σε ένα ελεύθερο, πολύμορφο και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Αυτή η εσωτερική ισχύς δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει στις επιχειρήσεις της ΕΕ τους πόρους που χρειάζονται για να 

επιτύχουν και σε άλλες παγκόσμιες αγορές. Μια εσωτερική αγορά αγαθών η οποία λειτουργεί 

σωστά έχει, λοιπόν, καθοριστική σημασία για τη σημερινή και τη μελλοντική ευημερία της ΕΕ σε μια 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Από νομική άποψη, η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εμπορευμάτων αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς. Είναι μια από τις οικονομικές ελευθερίες που θέσπισε η συνθήκη ΕΚ. Τα άρθρα 28 έως 30 

της συνθήκης ΕΚ όρισαν το πεδίο και το περιεχόμενο αυτής της αρχής, απαγορεύοντας τους 

αδικαιολόγητους περιορισμούς στο εσωτερικό της ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο. Σήμερα, η εσωτερική 

αγορά υπερβαίνει τα όρια αυτών των τριών άρθρων της Συνθήκης. Η εναρμονισμένη νομοθεσία σε 

πολλούς τομείς έχει διασαφηνίσει το νόημα της εσωτερικής αγοράς και έχει οριοθετήσει την αρχή της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών με συγκεκριμένους όρους για συγκεκριμένα προϊόντα. Παρ’ 

όλα αυτά, παραμένει αναλλοίωτη η θεμελιώδης λειτουργία της αρχής της Συνθήκης ως 

ακρογωνιαίου λίθου και διχτυού ασφαλείας για την εσωτερική αγορά. 

9.1 Οι Διατάξεις της Συνθήκης 

9.1.1 Άρθρο 34 ΣΛΕΕ 

Το οποίο αφορά τις εισαγωγές στο εσωτερικό της ΕΕ και απαγορεύει τους «ποσοτικούς 

περιορισμούς καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος» μεταξύ των κρατών μελών. 

9.1.2 Άρθρο 35 ΣΛΕΕ 

Το οποίο αφορά τις εξαγωγές από ένα κράτος μέλος προς ένα άλλο και παρομοίως απαγορεύει 

«τους ποσοτικούς περιορισμούς επί των εξαγωγών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου 

αποτελέσματος». 

9.1.3 Άρθρο 36 ΣΛΕΕ 

Το οποίο προβλέπει παρεκκλίσεις όσον αφορά τις προβλεπόμενες στα άρθρα 34 και 35 ΣΛΕΕ 

ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, οι οποίες είναι αιτιολογημένες για συγκεκριμένους λόγους. 
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9.2   Παράθεση εισαγωγάων-διανομέων σε χώρες στόχους εντός Ε.Ε. 

Σε προηγούμενη μελέτη, όπου καταγράφηκαν οι χώρες-στόχοι για κάθε ένα από τα αγροτικά 

προϊόντα που αφορούν το καλάθι της Περιφέρεαις της στερεάς Ελλάδας, εξήχθει το συμπέρασμα ότι 

εντός ΕΕ οι ενδιαφέρουσες χώρες εμπορικά για τα Ελληνικά προϊόντα είναι οι εξής:  

1. Γερμανία: (είναι προσιτή αγορά για όλα τα προϊόντα που μελετήσαμε).  

2. Ολλανδία: (για όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην βαμβακιού και αμυγδάλων). 

3. Ηνωμένο Βασίλειο: (για όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην βαμβακιού και κηπευτικών 

(καρότα, μαρούλια κτλ.) 

4. Βέλγιο: (για όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην βαμβακιού, οσπρίων, αμυγδάλων, 

κρεμμυδιών και καρότων).  

5. Γαλλία:( για όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην βαμβακιού, οσπρίων, αμυγδάλων, 

κρεμμυδιών και καρότων). 

6. Ιταλία: (για όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην οσπρίων, κηπευτικών, βουτύρου και 

αρωματικών φυτών). 

7. Σουηδία: (για όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην  βαμβακιού, σύκων, οσπρίων κηπευτικών και 

αρωματικών φυτών). 

8. Ισπανία: (όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην βαμβακιού βαμβάκι, οσπρίων, αμυγδάλων, 

κηπευτικών, αρωματικών φυτών). 

9. Κύπρος: (όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην επιτραπέζιων ελιών, βαμβακιούι, καρότων, 

λάχανων). 

Ακολουθούν και άλλες χώρες - στόχοι για λιγότερα προϊόντα: 

10. Πολωνία: (όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην βαμβακιού,οσπρίων, κελυφωτού φυστικιού, 

αμύγδαλων, ξερών κρεμμυδιών, γιαουρτιού, βουτύρου, προίόντων βουτυρόγαλου, 

αρωματικών φυτών, γλυκάνισου) 

11. Ρουμανία: (όλα τα εξετεζόμενα προϊόντα πλην βαμβακιού, καρυδιών, καρότων και 

γογγυλίων, γιαουρτιού, προϊόντων βουτυρόγαλου, αρωματικών φυτών και γλυκάνισου) 

12. Πορτογαλία: (μόνο για βαμβάκι, κελυφωτό φυστίκι, προϊόντα βουτυρόγαλου, σπανάκι/ 

τετραγόνες) 

13. Δανία: (μόνο για μέλι, σπανάκι/ τεραγόνες, βούτυρο, προϊόντα βουτυρόγαλου, άλλα τυριά) 

14. Ουγγαρία: (μόνο για ξερά κρεμμύδια, λάχανα/ κουνουπίδια, σπανάκι/ τετραγόνες, άλλα 

τυριά, γλυκάνισος) 

15. Τσεχία: (μόνο για ελαιόλαδο, μέλι, σύκα, κρασί, καρότα και γογγύλια, λάχανα / κουνουπίδια, 

άλλα τυριά) 

Δίπλα σε κάθε χώρα υπάρχουν τα προϊόντα, που σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης που 

εκπονήθηκε κατά το 2ο παραδοτέο, έχουν τις καλύτερες προοπτικές στη συγκεκριμένη αγορά. Στη 

συνέχεια, παρατίθενται πίνακες ανά χώρα (με την παραπάνω σειρά) με σημαντικούς εισαγωγείς-

διανομείς-delicatessen κ.λπ., με τους οποίους οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να έρθουν σε επαφή 

με σκοπό συνεργασία για την προώθηση των προϊόντων τους. 
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9.3 Γερμανία 

A/A 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΗ EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 
Ariston Fine 

Food GmbH 
Bad Nauheim vc@ariston-fine-food.com 

http://www.ariston-fine-

food.com/ 

διανομή σε 
καταστήματα 

delikatessen σε όλη τη 

Γερμανία 

2 

Bernhard 

Möllers GmbH & 

Co KG 

Köln info@moellers-online.de  
http://www.moellers-

online.de 

χονδρεμπόριο, διανομή 
σε εστιατόρια στη 

Ρηνανία, cash + carry 

στην Κολωνία 

3 Bos Food GmbH Meerbusch m.jarczewski@bosfood.de https://www.bosfood.de/ 

διανομή σε εστιατόρια 

(προμηθευτής γνωστών 
γερμανών 

αρχιμαγείρων) / online 

shop 

4 
Deligreece 

GmbH 
Wiesbaden info@deligreece.com  http://www.deligreece.com/ 

διανομή σε 

καταστήματα 
delikatessen και κάβες 

5 

Die Olive – und 

mehr GmbH & 

Co. KG. 

Bingen/Rhein info@olive.de  http://www.olive.de/ 

κατάστημα 

delikatessen, 

partyservice 

6 Feinkost Bauer Bonn info@feinkost-bauer.de  
http://www.feinkost-

bauer.de 

κατάστημα 

delikatessen, 

partyservice 

7 
GALERIA 

Kaufhof GmbH 
Köln service@galeria-kaufhof.de 

http://www.galeria-

kaufhof.de/ 
πολυκατάστημα 

8 
H.Wilk GmbH & 

Co. KG 
Höxter info@wilk-delikatessen.de 

http://www.wilk-

delikatessen.de 

διανομή σε 

καταστήματα 

delikatessen 

9 
Hagen Grote 
GmbH 

Krefeld service@hagengrote.de www.hagengrote.de  

πωλήσεις μέσω 

καταλόγου, online shop 
/ και ετικέτα Hagen 

Grote 

10 In Vino Veritas Willich info@i-v-v-weinhandel.de 
http://www.i-v-v-

weinhandel.de/ 
κάβα 

11 

KARSTADT 

Feinkost 

Verwaltungs 

GmbH - Perfetto 

Köln  http://www.perfetto.info πολυκατάστημα 

12 
Kölner 

Weinkeller 
Köln info@koelner-weinkeller.de  

http://www.koelner-

weinkeller.de 

κάβα της Rewe Group, 

online shop 

13 
Kreta-Food 

GmbH & Co. KG 
Lehrte info@kreta-food.com http://www.kreta-food.com/ 

ιδιωτική ετικέτα για 

discounter (ALDI-Nord, 

Spar-Austria, Hofer KG, 

Aldi-Swiss, Aldi- 

Niederlande, Norma) 

14 
Mediterrane 

Lebensmittel 
Düsseldorf 

info@mediterrane-

lebensmittel.de   

http://www.mediterrane-

lebensmittel.de/ 
κατάστημα delikatessen 

15 

METIPOTA, Inh. 

Stefanos 
Goudetsidis 

Velbert info@metipota.de  http://www.metipota.de online shop 

16 
Mövenpick Wein 

GmbH 
Dortmund info@moevenpick-wein.de 

https://www.moevenpick-

wein.de/ 
14 κάβες στη Γερμανία 

17 
Nikolaos 

Skamagas 

Monheim am 

Rhein 
info@skamagas.de  http://www.skamagas.de 

διανομή σε 

καταστήματα 

delikatessen, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια 

18 Nikolaou GmbH Düsseldorf info@nikolaou-feinkost.de 
http://www.nikolaou-

feinkost.de/ 

διανομή σε 

καταστήματα, 

εστιατόρια 

20 nur Gutes Nordhorn 
stephan@uhlenbusch.de, 

nurgutes@genussland.de 
http://www.genussland.de 

κατάστημα 

delikatessen, online 

shop 

21 Olivenölkontor Uslar info@olivenoelkontor.de  
http://www.olivenoelkontor.
de/ 

online shop 

22 Olivinos Düsseldorf info@olivinos.de  http://www.olivinos.de/ 

κατάστημα 

delikatessen, online 

shop 

23 Proastio-Shop Düsseldorf info@proastio.de http://www.proastio-shop.de 
κατάστημα delikatessen 

(Bochum), online shop 

24 

Rila Feinkost-

Importe GmbH 

und Co. KG 

Stemwede-

Levern 
kontakt@rila.de http://www.rila.de 

διανομή σε 

supermarket 

25 
Simeion, Feinste 
Kost aus 

Düsseldorf 
 

info@feinste-kost-aus-
griechenland.de  

http://www.feinste-kost-aus-
griechenland.de/ 

διανομή σε 
καταστήματα 

mailto:vc@ariston-fine-food.com
http://www.ariston-fine-food.com/
http://www.ariston-fine-food.com/
mailto:info@moellers-online.de
mailto:info@deligreece.com
mailto:info@olive.de
mailto:info@feinkost-bauer.de
mailto:info@wilk-delikatessen.de
http://www.wilk-delikatessen.de/
http://www.wilk-delikatessen.de/
mailto:service@hagengrote.de
http://www.hagengrote.de/
mailto:info@i-v-v-weinhandel.de
http://www.i-v-v-weinhandel.de/
http://www.i-v-v-weinhandel.de/
http://www.perfetto.info/
mailto:info@koelner-weinkeller.de
mailto:info@mediterrane-lebensmittel.de
mailto:info@mediterrane-lebensmittel.de
mailto:info@metipota.de
mailto:info@moevenpick-wein.de
mailto:info@skamagas.de
mailto:info@nikolaou-feinkost.de
http://www.genussland.de/
mailto:info@olivenoelkontor.de
mailto:info@olivinos.de
http://www.olivinos.de/
mailto:info@proastio.de
http://www.proastio-shop.de/
mailto:kontakt@rila.de
http://www.rila.de/
mailto:info@feinste-kost-aus-griechenland.de
mailto:info@feinste-kost-aus-griechenland.de
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Griechenlan delikatessen 

26 

Südlandhaus 

Horst 

Beiderwieden 

GmbH & Co. KG 

Mannheim kontakt@suedlandhaus.de http://www.suedlandhaus.de κατάστημα delikatessen 

27 
Weinkontor 

Freund GmbH 
Borgholzhausen 

kontakt@weinkontor-

freund.de 

http://www.weinkontor-

freund.de/ 

διανομή σε κάβες, 

καταστήματα 

delikatessen 

28 

Wolfram Berge 

GmbH & Co. KG, 

Importhaus für 

Delikatessen 

Nümbrecht 
n.hahn@delikatessen-

berge.de  

http://www.delikatessen-

berge-shop.de 

κατάστημα 

delikatessen, διανομή 

σε delikatessen 

καταστήματα, online 

shop 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 KaDeWe Berlin +49-30-2121 0 
info@kadewe.de, 

alexander.frank@kadewe.de 
www.kadewe.de 

2 
Galeries 

Lafayette 
Berlin +49-30 209480 

berlin@galerieslafayette.de, 

mpetre@galerieslafayette.de 

www.galerieslafayettebe

rlin.de/gourmet/ 

3 
Robert Lindner 

GmbH & Co. KG 
Berlin +49-30 71091-0 info@lindner-esskultur.de 

www.lindner-

esskultur.de/ 

4 
Bio Company 

GmbH 
Berlin +49-30-28098100 info@bio-deli.de www.bio-deli.de 

5 
Rogacki GmbH 

& Co 
Berlin +49-30-3438250 info@rogacki.de www.rogacki.de  

6 

Pikilia 

Feinkostfachge

sselschaft 

Berlin +49-30-43200424 pikilia.berlin@gmail.com  

7 
IMEX LYKOS 

GmbH 
Berlin +49-30-3989590 mail@imex-lykos.de www.imex-lykos.de 

8 Alsterhaus 

 

Hamburg 

 

+49-40 359010 wein@alsterhaus.de 
www.alsterhaus.de/en/g

ourmet/ 

9 
Mutterland 
GmbH 

Hamburg +49-40-28407978 stammhaus@mutterland.de  www.mutterland.de 

10 
Oschätzchen 

Hamburg 
Hamburg +49-40-35004780 

info@oschätzchen.com, 

antjeganschow@oschatzchen

.com  

www.oschaetzchen.com/ 

11 
Delikant 

Feinkost GmbH 
Hamburg +49-40-40186701 info@delikant.de  www.delikant.de  

12 

Dunekacke & 

Wilms Nachf. 

GmbH & Co KG 

Hamburg +49-40-6965150 g-w@dunekacke.de www.dunekacke.com   

13 
Violas Gewürze 
& Delikatessen 

Hamburg +49-40-46072676 
info@violas.de, 
j.meier@violas.de 

www.violas.de 

14 
METEORA 

GmbH 
Hamburg +49-40-7316666 info@meteora-hamburg.de 

www.meteora-

hamburg.de 

15 

Meyer Catering 

& Service 

GmbH 

Frankfurt am 
Main 

+49-69-615095 

info@meyer-frankfurt.de, 

kowalski@meyer-

frankfurt.de 

www.meyer-frankfurt.de 

16 
Metzgerei & 

Feinkost Ebert 

Frankfurt am 

Main 
+49-69-1338710 info@ebert-feinkost.de www.ebert-feinkost.de 

17 

VENOS 
Lebensmittelha

ndelsgesellsch

aft m.b.H 

Frankfurt am 

Main 
+49-69-9710130 info@venos.de www.venos.de 

18 
Frische 

Paradies KG 

Frankfurt am 

Main 
+49-69-3510260 info@frischeparadies.de www.frischeparadies.de 

19 
Gourmondo 

Hannover +49-511-96159138 info@gourmondo.de www.gourmondo.de 

20 
Service-Bund 

GmbH & Co. KG 
Lübeck +49-451 499520 info@noSpamservicebund.de www.servicebund.de 

21 
ATLAS FOOD 

GMBH 
Bremen +49-421-394440 info@atlas-food.de www.atlas-food.de 

22 GE-LO GmbH Bremen +49-421-8728860 info@ge-lo.de www.ge-lo.de 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 
Frische Paradies 

Niederreuther GmbH 
0049 89 76710 

marktleitung-muenchen@frischeparadies.de, 

rwalter@frischeparadies.de, 

mraase@frischeparadies.de,  

http://www.frischeparadies.de 

2 Alois Dallmayr KG 0049 89 2135-0 stefan.weiss@dallmayr.de http://www.dallmayr.de 

mailto:kontakt@suedlandhaus.de
mailto:kontakt@weinkontor-freund.de
mailto:kontakt@weinkontor-freund.de
mailto:n.hahn@delikatessen-berge.de
mailto:n.hahn@delikatessen-berge.de
mailto:info@lindner-esskultur.de
http://www.rogacki.de/
mailto:mail@imex-lykos.de
mailto:wein@alsterhaus.de
http://www.alsterhaus.de/en/gourmet/
http://www.alsterhaus.de/en/gourmet/
mailto:stammhaus@mutterland.de
http://www.mutterland.de/
mailto:info@oschätzchen.com
mailto:info@oschätzchen.com
mailto:info@oschätzchen.com
http://www.oschaetzchen.com/
mailto:info@delikant.de
http://www.delikant.de/
mailto:g-w@dunekacke.de
http://www.dunekacke.com/
mailto:info@violas.de
mailto:info@violas.de
http://www.violas.de/
mailto:info@meteora-hamburg.de
http://www.meteora-hamburg.de/
http://www.meteora-hamburg.de/
http://www.meyer-frankfurt.de/
http://www.ebert-feinkost.de/
mailto:info@atlas-food.de
http://www.atlas-food.de/
mailto:info@ge-lo.de
http://www.ge-lo.de/
mailto:marktleitung-muenchen@frischeparadies.de
mailto:marktleitung-muenchen@frischeparadies.de
mailto:marktleitung-muenchen@frischeparadies.de
http://www.frischeparadies.de/
mailto:stefan.weiss@dallmayr.de
http://www.dallmayr.de/
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9.4 Ολλανδία 

3 
Feinkost 

QuintEssenz 
0049 89 36 10 09 01 gourmet@shop-quintessenz.de 

http://www.shop-

quintessenz.de 

4 
Feinkost Käfer 

GmbH 
0049 89 4168 867 m.eckes@feinkost-kaefer.de http://www.feinkost-kaefer.de/ 

5 
Thomas 

Niederreuther GmbH 
0049 89 863007-0 office@niederreuther.de www.niederreuther.de 

6 delikatEssen 0049 911 202 9132 info@delikatessen-nuernberg.de www.delikatessen-nuernberg.de 

7 
Fritz Harrer 

Delikatessen 
0049 911524022 fritz-harrer@t-online.de www.harrer-nuernberg.de 

8 Heiss  GmbH 0049 8053 40450 info@feinkost-heiss.de www.feinkost-heiss.de 

9 Gourmondo GmbH 0049 511 9615 9138 info@gourmondo.de www.gourmondo.de 

10 Ammer Feinkost 0049 9421/71885 info@ammer.de www.ammer.de 

11 Faber Feinkost 0049 971-699356-11 info@faber-feinkost.de www.faber-feinkost.de 

12 
Schindler 

Delikatessen 
0049 8151 - 446 889-0  info@schindler-delikatessen.de 

http://www.schindler-

delikatessen.de 

13 Sellando GmbH +49 9561853 310 info@mondogusto.de www.mondogusto.de 

14 Schuhbeck 0049 89 21 6690 w.drossinou@schuhbeck.de www.schuhbeck.de 

15 
EMA Marketing- und 
Vertriebsagentur 

GmbH 

+49 89 6133548 info@essig-oel.de  www.ema-delikatessen.de 

16 
Monti Feinkost 

GmbH 

0049 89 76 70 28 

68/78 
 info@feinkost-monti.de http://www.feinkost-monti.de 

17 

Käsespezialitäten 

und Feinkost 

Fürmetz 

0049 89 74 42 99 98 info@käse-fürmetz.de http://www.käse-fürmetz.de 

18 
Culina 

Feinkostvertrieb 
0049 9352 5004287 info@culina-delikatessenvertrieb.de 

http://www.culina-

delikatessenvertrieb.de 

19 
Ingolstädter 
Gourmet 

00498 41 9 31 91 78 info@ingolstaedter-gourmet.de 
http://www.ingolstädter-
gourmet.de 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 
Gastrovino 

Hoofdkantoor 

180 631 440 

 
info@gastrovino.nl www.gastrovino.nl 

Αλυσίδα, 60 

καταστήματα 

2 De Kaasspecialist 356 024 321 info@dekaasspecialist.nl www.dekaasspecialist.nl 
Αλυσίδα, 54 

καταστήματα 

3 
De Zuivelhoeve 

Borne 
742 668 818 henk.brok@home.nl www.zuivelhoeve-borne.nl 

Αλυσίδα, 27 

καταστήματα 

4 
Kaatje Jans (VB 

Vers) 
765 034 852 info1@vbvers.nl www.kaatjejans.nl 

Αλυσίδα, 25 

καταστήματα 

5 
Den Hollander 

Kaasspecialiteiten 
348 400 014 info@kaasenzo.nl www.kaasenzo.nl 

Αλυσίδα, 20 

καταστήματα 

6 
Kastino/ 

Alexanderhoeve 
348 411 211 info@alexanderhoevekaas.nl www.alexanderhoevekaas.nl 

Αλυσίδα, 18 

καταστήματα 

7 
Tromp Kaas 

Franchise 
858 771 496 r.tromp@trompkaas.nl www.kaashuistromp.nl 

Αλυσίδα, 14 

καταστήματα 

8 
Neuteboom Kaas-

Verswereld 
715 763 518 

info@neuteboomverswereld.

nl 

www.neuteboomverswereld.

nl 
Αλυσίδα, 6 καταστήματα 

9 
Brauer Special Food 

Import 
345 681 907 info@braverfood.nl www.braverfood.nl 

Χονδρέμπορος 

Delicatessen 

10 Delicious 713 311 133  www.delicious-food.nl 
Χονδρέμπορος 

Delicatessen 

11 Gusto NL 135 361 564 info@gustonl.nl www.gustonl.nl 
Χονδρέμπορος 

Delicatessen 

12 Culiterranee 418 632 138 info@culiterranee.nl www.culiterranee.nl 
Χονδρέμπορος 

Delicatessen 

13 

TerrraSana 

Natuurvoeding 

Leimuiden 

172 503 333 info@terrasana.com www.terrasana.com 
Χονδρέμπορος 

Delicatessen 

14 
Voets specialiteiten 

 

735 496 881 

 

info@voetsspecialiteiten.nl 

 
www.voetsspecialiteiten.nl 

Χονδρέμπορος 

Delicatessen 

15 
Volfood 

Versgroothandel 
342 452 030 info@volfood.nl www.volfood.nl 

Χονδρέμπορος 

Delicatessen 

16 
Stichting Kaas- en 

Delicatessenwinkels 
348 419 771 info@kdwn.nl 

www.foodspecialiteitenwinkel

s.nl 

Χονδρέμπορος 

Delicatessen 

17 Caulils Delicatessen 204 120 027 info@caulils.com www.caulils.com Κατάστημα 

mailto:gourmet@shop-quintessenz.de
http://www.shop-quintessenz.de/
http://www.shop-quintessenz.de/
mailto:m.eckes@feinkost-kaefer.de
http://www.feinkost-kaefer.de/
mailto:office@niederreuther.de
http://www.niederreuther.de/
mailto:info@delikatessen-nuernberg.de
http://www.delikatessen-nuernberg.de/
mailto:fritz-harrer@t-online.de
http://www.harrer-nuernberg.de/
mailto:info@feinkost-heiss.de
http://www.feinkost-heiss.de/
mailto:info@gourmondo.de
http://www.gourmondo.de/
mailto:info@ammer.de
http://www.ammer.de/
mailto:info@faber-feinkost.de
http://www.faber-feinkost.de/
mailto:info@schindler-delikatessen.de
http://www.schindler-delikatessen.de/
http://www.schindler-delikatessen.de/
mailto:info@mondogusto.de
mailto:w.drossinou@schuhbeck.de
http://www.schuhbeck.de/
mailto:info@essig-oel.de
http://www.ema-delikatessen.de/
mailto:info@feinkost-monti.de
http://www.feinkost-monti.de/
mailto:info@käse-fürmetz.de
http://www.käse-fürmetz.de/
tel:+4993525004287
mailto:info@culina-delikatessenvertrieb.de
http://www.culina-delikatessenvertrieb.de/
http://www.culina-delikatessenvertrieb.de/
mailto:info@ingolstaedter-gourmet.de
http://www.ingolstädter-gourmet.de/
http://www.ingolstädter-gourmet.de/
mailto:info@gastrovino.nl
http://www.gastrovino.nl/
mailto:info@dekaasspecialist.nl
http://www.dekaasspecialist.nl/
mailto:henk.brok@home.nl
http://www.zuivelhoeve-borne.nl/
mailto:info1@vbvers.nl
http://www.kaatjejans.nl/
mailto:info@kaasenzo.nl
http://www.kaasenzo.nl/
mailto:info@alexanderhoevekaas.nl
http://www.alexanderhoevekaas.nl/
mailto:r.tromp@trompkaas.nl
http://www.kaashuistromp.nl/
mailto:info@neuteboomverswereld.nl
mailto:info@neuteboomverswereld.nl
http://www.neuteboomverswereld.nl/
http://www.neuteboomverswereld.nl/
mailto:info@braverfood.nl
http://www.braverfood.nl/
http://www.delicious-food.nl/
mailto:info@gustonl.nl
http://www.gustonl.nl/
mailto:info@culiterranee.nl
http://www.culiterranee.nl/
mailto:info@terrasana.com
http://www.terrasana.com/
mailto:info@voetsspecialiteiten.nl
http://www.voetsspecialiteiten.nl/
mailto:info@volfood.nl
http://www.volfood.nl/
mailto:info@kdwn.nl
http://www.foodspecialiteitenwinkels.nl/
http://www.foodspecialiteitenwinkels.nl/
mailto:info@caulils.com
http://www.caulils.com/
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9.5 Ηνωμένο Βασίλειο 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

18 Gransjean Wijnen 703 503 980 anne-wies@wijnspijs.com www.gransjean.nl Κατάστημα 

19 JWO Lekkernijen 206 231 804 jwgustav@hotmail.com www.jwo-lekkernijen.nl Κατάστημα 

20 De Kaasspeciaalzaak 703 631 819 info@kaasspeciaalzaak.nl www.kaasspeciaalzaak.nl Κατάστημα 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 
Cafe Deli Wholesale 

Limited 

+44 (0)20 8664 

8899 
info@cafedeliwholesale.co.uk http://cafedeliwholesale.co.uk 

2 
Community Foods 

Ltd 

+44 (0)20 8208 

2966 
 sales@communityfoods.co.uk http://www.communityfoods.co.uk 

3 
Deli Continental 

Limited 

+44 (0)115 961 

5705 
info@deliconti.co.uk http://www.deliconti.co.uk/ 

4 
Dinos & Sons 
Continental Foods 

Ltd 

+44 (0)208 808 

2427 

info@dinosfood.co.uk or 

sales@dinosfood.co.uk 
www.dinosfood.co.uk 

5 Grace Foods UK Ltd 
+44 (0)1707 

322332 
customer.services@gracefoods.co.uk http://www.gracefoodsukgroup.com 

6 
Hider Food Imports 

Limited 

+44 1482 

561137 
mail@hiderfoods.co.uk http://www.hiderfoods.co.uk 

7 
Kendricks Tea & 

Coffee 

+44 (0)1903 

245585 

kendricks@mistral.co.uk 

 

http://www.kendricks.co.uk/ 

 

8 
Maltby & Greek 

Wholesale Limited 

+44 (0) 20 7993 

4548 (Mobile: 

+44 (0) 

7881951985) 

info@maltbyandgreek.com www.maltbyandgreek.com 

9 Mercanta Limited 
+44 (0) 208 439 

7778 
 http://coffeehunter.com/ 

10 
Oakleaf European 
Limited 

+44 1202 
393311 

grace.cottrill@oakleaf-european.co.uk http://www.oakleaf-european.co.uk 

11 Odysea Limited 
+44 (0)20 7608 

1841 
info@odysea.com www.odysea.com 

12 
R.H.Amar & Co 

Limited 

+44 1494 

530200 
info@rhamar.com http://www.rhamar.com 

13 Shelton Imports Ltd 
+44 7517 

071849 
trade@sheltonimports.co.uk http://sheltonscoffee.co.uk/ 

14 
Smith's Coffee 

Company Limited 

+44 (0)1442 

234257 
sales@naturalcoffee.co.uk http://www.smithscoffee.co.uk/ 

15 
The Good Food 

Network 

+44 (0)20 8466 

7170 
info@thegoodfoodnetwork.co.uk http://www.thegoodfoodnetwork.co.uk 

16 
The Life Goddess 

Store Street Limited 

+44 20 7637 

2401 
info@thelifegoddess.com http://thelifegoddess.com/ 

17 
Vestey Group 

Limited 

+44 (0)20 8655 

6920 
 http://www.vesteyfoods.com 

18 York Gift Hampers 
+44 (0)1759 

302149 
hampers@yorkgifthampers.com www.yorkgifthampers.com 

19 
Zorba Delicacies 

Limite 

+44 01495 

301999 
Sales@zorbafoods.co.uk www.zorbafoods.co.uk  

A/

A 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 Harrods Limited +44 2078938444 

paul.oshaughnessy@harrods.com, 

Jane.Keating@harrods.com, 

Clare.Welton@harrods.com, 

annalise.quest@harrods.com 

http://www.harrods.com/harrodsst

ore/ 

2 
Selfridges Retail 

Limited 

+44 113 369 8040, 

+44 800 123 400 
foodbuyers@selfridges.co.uk 

http://www.selfridges.com/GB/en/

cat/foodhall/ 

3 

Fortnum & Mason 

Public Limited 

Company 

+44 (0) 207 734 8040  
Jonathan.miller@fortumandmason.co

.uk 

http://www.fortnumandmason.co

m/ 

4 

THE WHOLE FOODS 

MARKET (Fresh & 

Wild Limited) 

+44 2073686100   

+44 2073684500 

 

denny.lin@wholefoods.com, 

ben.woodgate@wholefoods.com 

www.wholefoodsmarket.com  

5 
Harvey Nichols and 

Company Limited 
+44 20 7235 5000  

contactknightsbridge@harveynichols.

com 

 

www.harveynichols.com 

6 
Partridges of Sloane 
Street Limited 

+44 (0)20 7730 0651 
+44 (0)20 7730 7102 

enquiries@partridges.co.uk http://www.partridges.co.uk 

mailto:anne-wies@wijnspijs.com
http://www.gransjean.nl/
mailto:jwgustav@hotmail.com
http://www.jwo-lekkernijen.nl/
mailto:info@kaasspeciaalzaak.nl
http://www.kaasspeciaalzaak.nl/
mailto:info@cafedeliwholesale.co.uk
http://cafedeliwholesale.co.uk/
mailto:enquiries@communityfoods.co.uk
http://www.communityfoods.co.uk/
mailto:info@dinosfood.co.uk
mailto:info@dinosfood.co.uk
http://www.dinosfood.co.uk/
mailto:customer.services@gracefoods.co.uk
http://www.gracefoodsukgroup.com/
mailto:mail@hiderfoods.co.uk
http://www.hiderfoods.co.uk/
mailto:kendricks@mistral.co.uk
mailto:info@maltbyandgreek.com
http://www.maltbyandgreek.com/
mailto:grace.cottrill@oakleaf-european.co.uk
http://www.oakleaf-european.co.uk/
http://www.odysea.com/
mailto:info@rhamar.com
http://www.rhamar.com/
mailto:trade@sheltonimports.co.uk
http://sheltonscoffee.co.uk/
mailto:sales@naturalcoffee.co.uk?subject=Website%20Enquiry%20-%20Assistance%20Required
mailto:info@thegoodfoodnetwork.co.uk
http://www.thegoodfoodnetwork.co.uk/
mailto:info@thelifegoddess.com
http://thelifegoddess.com/
http://www.vesteyfoods.com/
mailto:hampers@yorkgifthampers.com
mailto:Sales@zorbafoods.co.uk
http://www.zorbafoods.co.uk/
mailto:paul.oshaughnessy@harrods.com
mailto:paul.oshaughnessy@harrods.com
mailto:paul.oshaughnessy@harrods.com
mailto:paul.oshaughnessy@harrods.com
http://www.harrods.com/harrodsstore/
http://www.harrods.com/harrodsstore/
mailto:foodbuyers@selfridges.co.uk
http://www.selfridges.com/GB/en/cat/foodhall/
http://www.selfridges.com/GB/en/cat/foodhall/
mailto:Jonathan.miller@fortumandmason.co.uk
mailto:Jonathan.miller@fortumandmason.co.uk
http://www.fortnumandmason.com/
http://www.fortnumandmason.com/
http://www.wholefoodsmarket.com/
mailto:contactknightsbridge@harveynichols.com
mailto:contactknightsbridge@harveynichols.com
http://www.harveynichols.com/
mailto:enquiries@partridges.co.uk
http://www.partridges.co.uk/
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9.6 Βέλγιο 

 

9.7 Γαλλία 

+44 (0)20 7730 7103 

7 
Maltby & Greek 
Wholesale Limited 

+44 (0) 20 7993 4548 

(Mobile: +44 (0) 

7881951985) 

info@maltbyandgreek.com www.maltbyandgreek.com 

8 
Sawers (1982) 

Limited 
+44 2890 322021 sawersltd@gmail.com http://www.sawersbelfast.com/ 

9 Lewis & Cooper +44 1609 772880 sales@lewisandcooper.co.uk  www.lewisandcooper.co.uk 

10 Fresh Basil Limited +44 1773 828882 info@freshbasil.co.uk www.freshbasil.co.uk 

11 MacFarlane’s +44 20-8673 5373 info@macfarlanesdeli.co.uk http://www.macfarlanesdeli.co.uk/ 

12 
Chandos Delicatessen 

Limited 
+44 1225 314418 info@chandosdeli.com www.chandosdeli.com 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 ROB S.A. 
+322-7610185, 

7610144 

bastian.vanhamme@rob

-brussels.be 

www.rob-

brussels.be 

Πρόκειται για  μεγάλο και καθιερωμένο 

κατάστημα delicatessen των Βρυξελλών, 

με σχέδια επέκτασης και σε άλλες πόλεις 

2 
Delitraiteur 

S.A. 

+3271-204211, 

204220 
info@delitraiteur.be www.delitraiteur.be 

Πρόκειται για μεγάλη αλυσίδα 36 

καταστημάτων delicatessen, του ομίλου 

Louis Delhaize 

3 ISPC 
+329-2415111, 

3218857 
phoeks@ispc.be www.ispc.be 

Μεγάλος διανομέας με κατάστημα 

delicatessen, που προμηθεύει 

αποκλειστικά επιχειρήσεις του κλάδου 

horeca 

4 
Delhaize 

Belgium 

+322-4122402, 

4122707 
mverleye@delhaize.be www.delhaize.be 

Μεγάλη λιανεμπορική αλυσίδα του 

Βελγίου, μητρική της ΑΒ Βασιλόπουλος, 

με ισχυρά τμήματα delicatessen σε 

πολλά καταστήματά της 

5 
Carrefour 

Belgium 

+322-7292737, 

7292806 

Dimitri_Verdeyen@carre

four.com 
www.carrefour.eu 

Μεγάλη λιανεμπορική αλυσίδα του 
Βελγίου, θυγατρική της ομώνυμης 

γαλλικής, με ισχυρά τμήματα 

delicatessen σε πολλά καταστήματά της, 

ιδιαίτερα του τύπου GB Express 

6 Cora & Match +3271-258883  

www.cora.be, 

www.supermarche-

match.be 

Μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες του 
ομίλου Louis Delhaize, με ισχυρά 

τμήματα delicatessen σε πολλά 

καταστήματά τους (κυρίως η δεύτερη). 

Επαφή μπορεί να ληφθεί μαζί τους και 

δια της αλυσίδας Delitraiteur 

7 CRU +322-6860020 overijse@cru.be www.cru.be 

Μεγάλο κατάστημα delicatessen του 

βελγικού λιανεμπορίου, του  ομίλου 

Colruyt. 

8 Upignac S.A. +3281-512005 
commandes@upignac.be

, contact@upignac.be 

commandes@upign
ac.be, 

contact@upignac.b

e 

Αλυσίδα καταστημάτων delicatessen, 

εξειδικευμένων σε foie gras, προϊόντα 

κρέατος & πολυτελή προϊόντα 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 Lafayette Gourmet 00331.40.23.52.32 
clecharpentier@galeries-

lafayette.com 

http://www.galerieslafayette.com/c/gou

rmet  

2 
La Grande Epicerie-
Bon Marché 

00331.44.39.57.73 aintonti@la-grande-epicerie.fr http://www.lagrandeepicerie.com 

3 MARIAGE FRÈRES 00331.43.47.18.54 info@mariagefreres.com http://www.mariagefreres.com  

4 
Société ALBERT 

MÉNÈS 
00331.56.68.85.50 contact@albertmenes.fr http://www.albertmenes.fr/  

5 Petrossian 00331.44.89.67.53 frederique.cordier@petrossian.fr  www.petrossian.fr 

6 HEDIARD 00331.43.12.88.88 laurence.defarges@hediard.fr  http://www.hediard.fr/ 

7 
COMTESSE DU 

BARRY 
00331.47.57.91.57 

levallois.perret@comtessedubarry.

com 
http://www.comtessedubarry.com/ 

8 OLIVIERS & CO 00334.92.70.83.39 info@oliviers-co.com  http://www.oliviers-co.com/  

9 
Galeries 

Gourmandes 
00331.56.68.85.50 hadjez@galeries-gourmandes.fr 

http://www.lesboutiquesdupalais.com/

W/do/centre/fiche-boutique-GALERIES-

GOURMANDES  

mailto:info@maltbyandgreek.com
http://www.maltbyandgreek.com/
mailto:sawersltd@gmail.com
http://www.sawersbelfast.com/
mailto:sales@lewisandcooper.co.uk
http://www.lewisandcooper.co.uk/
mailto:info@freshbasil.co.uk
http://www.freshbasil.co.uk/
mailto:info@macfarlanesdeli.co.uk
http://www.macfarlanesdeli.co.uk/
mailto:info@chandosdeli.com
http://www.chandosdeli.com/
mailto:bastian.vanhamme@rob-brussels.be
mailto:bastian.vanhamme@rob-brussels.be
http://www.rob-brussels.be/
http://www.rob-brussels.be/
mailto:info@delitraiteur.be
http://www.delitraiteur.be/
mailto:phoeks@ispc.be
http://www.ispc.be/
mailto:mverleye@delhaize.be
http://www.delhaize.be/
http://www.carrefour.eu/
http://www.cora.be/
http://www.cora.be/
http://www.cora.be/
mailto:overijse@cru.be
http://www.cru.be/
mailto:clecharpentier@galeries-lafayette.com
mailto:clecharpentier@galeries-lafayette.com
http://www.galerieslafayette.com/c/gourmet
http://www.galerieslafayette.com/c/gourmet
mailto:aintonti@la-grande-epicerie.fr
http://www.lagrandeepicerie.com/
mailto:info@mariagefreres.com
http://www.mariagefreres.com/
mailto:contact@albertmenes.fr
http://www.albertmenes.fr/
mailto:frederique.cordier@petrossian.fr
http://www.petrossian.fr/
mailto:laurence.defarges@hediard.fr
http://www.hediard.fr/
mailto:levallois.perret@comtessedubarry.com
mailto:levallois.perret@comtessedubarry.com
http://www.comtessedubarry.com/
mailto:info@oliviers-co.com
http://www.oliviers-co.com/
mailto:hadjez@galeries-gourmandes.fr
http://www.lesboutiquesdupalais.com/W/do/centre/fiche-boutique-GALERIES-GOURMANDES
http://www.lesboutiquesdupalais.com/W/do/centre/fiche-boutique-GALERIES-GOURMANDES
http://www.lesboutiquesdupalais.com/W/do/centre/fiche-boutique-GALERIES-GOURMANDES
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9.8 Ιταλία 

 

9.9 Σουηδία 

10 FRUIT GOURMET 00335 53 20 22 20 info@fruitgourmet.com http://www.fruitgourmet.com 

11 LA VIE CLAIRE 00339.63.06.84.47 bsoury@lavieclaire.com  http://www.lavieclaire.com  

12 
LE COMPTOIR DE 

MESSENIE 
00333.89.44.19.87 info@comptoir-messenie.fr http://comptoir.messenie.free.fr/  

13 
MONOPRIX 

GOURMET 
0033.1.78.99.90.00 djegoumazeaud@monoprix.fr http://www.monoprix.fr 

14 Le Relais Gourmet 0033 1 47 07 62 91 
http://www.lerelaisgourmet.fr/con

tactez-votre-traiteur/ 
www.lerelaisgourmet.fr  

15 DUCS DE GASCOGNE 0033 5 62 67 24 24 contact@ducsdegascogne.com http://www.ducsdegascogne.com 

16 
LE GOURMET 

PARISIEN 
0033 1 30 18 17 17 

contact@compagniedesdesserts.co

m 
http://www.gourmetparisien.com 

17 

FGD - FRANCE 

GOURMET 

DIFFUSION 

0033 3 85 20 97 30 contact@ventealapropriete.com http://www.ventealapropriete.com 

18 QUAI SUD 0033 4 94 00 60 20 info@quaisud.fr  http://www.quaisud.fr 

19 
C.V.G. - LE CLUB DES 

VINS GOURMETS 
0033 3 88 27 50 50 frederic_meunier@carrefour.com http://www.promocash.com/ 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 

CASTRONI – 

TORREFAZIONE 

AUGUSTA 

0039 06 91 08 686 
info@castronigroup.it 

 
http://www.castroni.it/ 

2 AMORETTI SpA 0039 0521 825224 info@amoretti.it http://www.amoretti.it/ 

3 Selecta S.p.a. 0039 0425 766366 commerciale@selectaspa.it http://www.selectaspa.it/ 

4 Cornali Divino 0039  035 373129 info@cornalidivino.it 
http://www.cornalidivino.it/sito/index.p

hp/chi-siamo 

5 CATERING 2000 srl 0039 06 5259924 catering2000srl@libero.it  http://www.catering2000.com/ 

6 
GMA Import 

Specialità 
0039 081 5369600 gma@gmasrl.it  http://www.gmasrl.it/it/azienda/ 

7 
Paolo Atti & Figli 

s.r.l. 
0039 051-220425 info@paoloatti.com http://paoloatti.com/contatti.php 

8 La Tradizione 0039 06 39720349 latradizione@latradizione.it http://www.latradizione.it/ 

9 
Salumeria Volpetti 

Srl 
0039 06 5742352 info@volpetti.com http://www.volpetti.com/home 

10 

GASTRONOMIA 

FRANCHI 

BENEDETTO 

0039 06 6874651 ricevimenti@franchi.it http://www.franchi.it/ 

11 
Formaggeria 
Limata 

0039 06 44244121- 
0039 06 44202276 

formaggerialimata@libero.it http://www.formaggerialimata.com 

12 GARGANI PARIOLI 0039  06 8078264 info@gargani.eu http://www.gargani.eu/ 

13 Il Tagliere S.r.l. 0039 049 8961956 info@iltagliere.it http://www.iltagliere.it/ 

14 Salumeria Roscioli 0039 06 6875287 info@salumeriaroscioli.com http://www.salumeriaroscioli.com 

15 Perla srl 0039 0185 283849 perlasrl@certificazioneposta.it http://www.perlasrl.it/ 

16 La Salumeria 0039 040 361470 
http://www.lasalumeria.eu/contatt

i.html 
http://www.lasalumeria.eu/ 

17 
Luigi Danesin Sas 
di Danesin A. & C.  

0039 0422 540625 info@danesin.it   http://www.danesin.it/ 

18 
BOUTIQUE 
DELL'ALIMENTARE 

0039 0432 957048 info@boutiquealimentare.it  
http://www.boutiquealimentare.it/bouti
que.html 

19 
Bottega di 

Oselladore 
0039 0424 540152 info@oselladorecaffe.it http://www.oselladore.it 

20 CRISTALDI S.N.C 0039 095 316422 info@cristaldi.it http://www.cristaldi.it/ 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. EMAIL 

1 Gourmet Food Stockholm 0046 8 600 52 00 info@gourmetfood.se 

2 Urban Deli Stockholm 0046 8 425 500 20 info@urbandeli.org 

mailto:info@fruitgourmet.com
http://www.fruitgourmet.com/
mailto:bsoury@lavieclaire.com
http://www.lavieclaire.com/
mailto:info@comptoir-messenie.fr
http://comptoir.messenie.free.fr/
mailto:djegoumazeaud@monoprix.fr
http://www.monoprix.fr/
http://www.lerelaisgourmet.fr/contactez-votre-traiteur/
http://www.lerelaisgourmet.fr/contactez-votre-traiteur/
http://www.lerelaisgourmet.fr/
mailto:%20contact@ducsdegascogne.com
http://www.ducsdegascogne.com/
mailto:contact@compagniedesdesserts.com
mailto:contact@compagniedesdesserts.com
http://www.gourmetparisien.com/
mailto:contact@ventealapropriete.com
http://www.ventealapropriete.com/
mailto:info@quaisud.fr
http://www.quaisud.fr/
mailto:frederic_meunier@carrefour.com
http://www.promocash.com/
mailto:info@castronigroup.it
http://www.castroni.it/
mailto:info@amoretti.it
http://www.amoretti.it/
mailto:commerciale@selectaspa.it
http://www.selectaspa.it/
mailto:info@cornalidivino.it
http://www.cornalidivino.it/sito/index.php/chi-siamo
http://www.cornalidivino.it/sito/index.php/chi-siamo
mailto:catering2000srl@libero.it
http://www.catering2000.com/
mailto:gma@gmasrl.it
http://www.gmasrl.it/it/azienda/
mailto:info@paoloatti.com
http://paoloatti.com/contatti.php
mailto:latradizione@latradizione.it
http://www.latradizione.it/
mailto:info@volpetti.com
http://www.volpetti.com/home
mailto:ricevimenti@franchi.it
http://www.franchi.it/
mailto:formaggerialimata@libero.it
http://www.formaggerialimata.com/
mailto:info@gargani.eu
http://www.gargani.eu/
mailto:info@iltagliere.it
http://www.iltagliere.it/
mailto:info@salumeriaroscioli.com
http://www.salumeriaroscioli.com/
mailto:perlasrl@certificazioneposta.it
http://www.perlasrl.it/
http://www.lasalumeria.eu/contatti.html
http://www.lasalumeria.eu/contatti.html
http://www.lasalumeria.eu/
mailto:info@danesin.it
http://www.danesin.it/
mailto:info@boutiquealimentare.it
http://www.boutiquealimentare.it/boutique.html
http://www.boutiquealimentare.it/boutique.html
mailto:info@oselladorecaffe.it
http://www.oselladore.it/
mailto:info@cristaldi.it
http://www.cristaldi.it/
mailto:info@gourmetfood.se
mailto:info@urbandeli.org
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9.10  Ισπανία 

3 
Delikatess 

Grabbarna 
Linköping 0046 459 830 00 info@delikatessgrabbarna.se 

4 Bosphorus Stockholm 0046 8 619 00 40 info@bosphorus.se 

5 Carolines Kök Stockholm 0046 8 747 14 40 info@carolineskok.se 

6 Kallskänks Gourmé Växjö 0046 470 70 35 90 info@kallskanksgourme.se 

7 
Delimundo 

(Stockholm) 
Stockholm 0046 8 530 30 333 info@delimundo.se 

8 Sthlm New Deli Stockholm 0046 8 227601 info@sthlmnewdeli.com 

9 Haga Deli Stockholm 0046 8 319695 hagadeli@telia.com 

10 Bon Bon Deli Stockholm 0046 8 22 17 10 deli@restaurangbonbon.se 

11 Ekko Gourmet Malmö 0046 73 600 46 60 info@ekkogourmet.com 

12 
P&B Delikatesser 

och Goda Presenter 
Stockholm 0046 8 6004740 info@pobdelikatess.se 

13 Husmans Deli Stockholm 0046 8 553 404 80 info@husmansdeli.se 

14 
Lisa Elmqvist 
Delikatesser 

Stockholm 0046 8 553 404 00 johan@lisagruppen.se 

15 Albert & Jack's Stockholm 0046 8 611 50 01 info@albertjacks.se 

16 Spis & Deli Halmstad 0046 35 10 30 30 info@spisdeli.se 

17 En Deli Haga Eko Gothenburg 0046 31 711 57 95 info@endelihaga.se 

18 Pikadeli Gothenburg 0046 31 886 488 info@picadeli.se 

19 Salt & Sill Tjörn 0046 30467 34 80 info@saltosill.se 

20 Din Deli Ulricehamn 0046 321 125 10 info@dindeli.com 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 El Corte Ingles S.A. 003491 4018500 clientes@elcorteingles.es www.elcorteingles.es 

2 Lavinia 003491 6503392 clientes@lavinia.com www.lavinia.es 

3 Gold Gourmet 003491 4020363 goldgourmet@goldgourmet.com http://www.goldgourmet.es/ 

4 
Pastelerías 

Mallorca 
003491 4100020 clien@pasteleria-mallorca.com http://www.pasteleria-mallorca.com/ 

5 
Mantequerías 

Bravo  
003491 5758072 info@mantequeriasbravo.com www.bravo1931.com/ 

6 De Sýbaris 003491 1260003 mariajose.isidro@desybaris.es www.desybaris.es/ 

7 Cuenllas 003491 5473133 cuenllasgourmet@gmail.com www.cuenllas.es/ 

8 Peña Delicatessen 003491 4571467 pdelicatessen@pdelicatessen.com www.pdelicatessen.com/ 

9 Can Ravell 003493 4575114 direccio@ravell.com http://www.ravell.com/es 

10 
La Fuente Lorenzo 

S.A. 
003493 2011513 lafuente@lafuente.es http://lafuente.es/ 

11 Colmado Múrria 003493 2155789 queviures@jmurria.com http://www.murria.cat/ 

12 Marídame 003493 6242757 info@marida.me www.marida.me 

13 
La Cuina d'en 
Garrriga 

003493 2157215 info@lacuinadengarriga http://www.lacuinadengarriga.com/ 

14 Mary's Market  003493 4875786 info@marysmarket.es http://www.marysmarket.es/ 

15 Degustam 003493 3684831 pedidos@degustam.com http://www.degustam.com 

16 
La Bandejita del 

Gourmet 
003491 5764545 info@alvarezseleccion.com www.alvarezseleccion.com 

17 
Comercial Oleicola 

Siglo XXI S.L. 
0034927 417958 comercial@oleicolasigloxxi.com www.lachinata.es 

18 Grupo Crono 003491 3571252 info@lunchanddinner.es http://lunchanddinner.es/ 

19 
Cantabria en Tu 

Boca 
0034942 762785 aherrera@cantabriaentuboca.net http://www.cantabriaentuboca.net/ 

20 Pao de Toxo 0034981 907442 contacto@paodetoxo.com http://www.paodetoxo.com 

21 
Mi Espacio 

Gourmet 
0034976 256104 tutienda@miespaciogourmet.com http://www.miespaciogourmet.com 

mailto:info@delikatessgrabbarna.se
mailto:info@bosphorus.se
mailto:info@carolineskok.se
mailto:info@kallskanksgourme.se
mailto:info@delimundo.se
mailto:info@sthlmnewdeli.com
mailto:hagadeli@telia.com
mailto:deli@restaurangbonbon.se
mailto:info@ekkogourmet.com
mailto:info@pobdelikatess.se
mailto:info@husmansdeli.se
mailto:johan@lisagruppen.se
mailto:info@albertjacks.se
mailto:info@spisdeli.se
mailto:info@endelihaga.se
mailto:info@picadeli.se
mailto:info@saltosill.se
mailto:info@dindeli.com
mailto:clientes@elcorteingles.es
http://www.elcorteingles.es/
mailto:clientes@lavinia.com
http://www.lavinia.es/
mailto:goldgourmet@goldgourmet.com
http://www.goldgourmet.es/
mailto:clien@pasteleria-mallorca.com
http://www.pasteleria-mallorca.com/
http://www.bravo1931.com./
http://www.bravo1931.com./
mailto:info@mantequeriasbravo.com
http://www.bravo1931.com/
http://www.desybaris.es./
mailto:mariajose.isidro@desybaris.es
http://www.desybaris.es/
mailto:cuenllasgourmet@gmail.com
http://www.cuenllas.es/
mailto:pdelicatessen@pdelicatessen.com
http://www.pdelicatessen.com/
mailto:direccio@ravell.com
http://www.ravell.com/es
mailto:lafuente@lafuente.es
mailto:queviures@jmurria.com
http://www.murria.cat/
mailto:info@marida.me
http://www.marida.me/
http://www.lacuinadengarriga.com/
http://www.lacuinadengarriga.com/
mailto:info@lacuinadengarriga
http://www.lacuinadengarriga.com/
https://es-es.facebook.com/MarysMarketBarcelona
mailto:info@marysmarket.es
http://www.marysmarket.es/
mailto:pedidos@degustam.com
http://www.degustam.com/
mailto:info@alvarezseleccion.com
http://www.alvarezseleccion.com/
mailto:comercial@oleicolasigloxxi.com
http://www.lachinata.es/
mailto:info@lunchanddinner.es
http://lunchanddinner.es/
mailto:aherrera@cantabriaentuboca.net
http://www.cantabriaentuboca.net/
mailto:contacto@paodetoxo.com
http://www.paodetoxo.com/
mailto:tutienda@miespaciogourmet.com
http://www.miespaciogourmet.com/
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9.11  Κύπρος 

9.12  Πολωνία 

22 La Boulette 003491 4317725 laboulette@laboulette.com http://www.laboulette.com/ 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 
CTC ARGOSY 

OPERATIONS 
Λευκωσία 0035-7 22 741000 argosy@ctcgroup.com http://www.ctcgroup.com 

2 
C.A. PAPAELLINA & 

CO LTD 

Λατσιά 

Λευκωσίας 
00357 22 741741 info@papaellinas.com.cy www.cap.com.cy 

3 

ORPHANIDES 

PUBLIC COMPANY 

LTD 

Λάρνακα 00357 24 846000 contact_us@orphanides.com.cy www.orphanides.com.cy 

4 

ROLOGIS GROUP 

OF COMPANIES 

LTD 

Λευκωσία 00357 22 755333, info@rologis.com www.rologis.com 

5 OMILOS LAIKO Λευκωσία 00357 22 717100, pcg@laiko.com.cy http://www.laikogroup.com 

6 KEO PUBLIC LTD Λεμεσός 00357 25 853100 keo@keogroup.com www.keogroup.com 

7 
P.M. TSERIOTIS 

LTD 

Λατσιά 

Λευκωσία 
00357 22 467110 info@tseriotis-fmcg.com http://www.tseriotis-fmcg.com 

8 
COSMOS TRADING 

LTD 

Λατσιά 

Λευκωσία 
00357 22 715715 cosmos@cosmostrading.com.cy 

http://www.cosmostrading.co

m.cy 

9 
CHRISTODOULIDES 
BROS LTD 

Λατσιά 
Λευκωσία 

00357 22 715000 info@cbros.com.cy http://www.cbros.com.cy 

10 
FROU - FROU 

GROUP LTD 
Λευκωσία 00357 22 835090 info@froufrou.com.cy http://www.froufrou.com.cy 

11 
IAKOVOS 

PHOTIADES LTD 
Λευκωσία 00357 22 488400 iph@iph.com.cy http://iph.com.cy 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 Kuchnie Świata S.A. 22 785 95 20 

sanechem@sanechem.com.pl; 

zamowienie@sanechem.com.pl; 

joanna.kolodziejczyk@sanechem.com.pl 

www.kuchnieswiata.com.pl 

2 
Grand Cru Logistyka 

Sp.z o.o. 
22 641 17 49 

wlodzimierz.przybylski@dobrewina.pl; 

malgorzata.rojek@dobrewina.pl; 

biuro@dobrewina.pl 

www.dobrewina.pl 

3 
Łóżka Prawdziwe 

Sp. z o.o. 
22 773 50 02 info@olivabio.com www.olivabio.com 

4 F.H. DORAPOL 12 620 47 00 
dorapol@dorapol.pl; 
p.kozuch@dorapol.pl; 

d.drozdz@dorapol.pl 

http://dorapol.pl 

5 
Atlanta A.M. Sp. z 

o.o. 
22 761 92 30 biuro@atlanta-am.com.pl www.atlanta-am.pl 

6 Decare 
22 380 44 32, 22 380 

4440 

decare@decare.pl; 

michal.mej@decare.eu 

www.decare.pl 

 

7 
THE GREEK 

GOURMET 
608 688 677 import@vafidis.pl; teo@vafidis.pl www.vafidis.pl 

8 
Greek Trade Sp. z 
o.o. 

12 345 26 55, 12 350 
53 50 

krakow@greektrade.com.pl; 
import@greektrade.com.pl 

www.greektrade.com.pl 

9 AGORA Smak Grecji 721 997 199 biuro@agora-sklep.com www.agora-sklep.com 

10 
Piotr i Paweł” 

Spółka Akcyjna 
61 84 037 00 k.kasperski@piotripawel.pl www.piotripawel.pl 

11 ALMA MARKET S.A. 
12 627 63 20, 12 627 

61 64 

zakup@almamarket.pl; 

info@almamarket.pl 
www.almamarket.pl 

12 Frisco.pl Sp. z o.o. 22 331 50 00 frisco@frisco.pl www.frisco.pl 

13 
Smak Natury Sp. z 

o.o. 

22 446 09 51, 22 448 

22 20, 505 42 39 64 

gdeptula@smaknatury.pl΄mprzybylska@

smaknatury.pl 
www.smaknatury.pl 

14 
NEWLIFE Piękna Sp. 

z o.o. 
22 115 76 14 biuro@totomato.pl www.totomato.pl 

15 EUROSER Sp. z o.o. 22 101 14 46 biuro@euroser.pl; marc@euroser.pl www.euroser.pl 

16 Damas Sp. z o.o. 606 221 432 biuro@damasfood.pl; biuro@bmagroup.pl 
www.damasfood.pl; 

www.bmagroup.pl 

17 

"Społem" PSS 

"Robotnik" w 

Zamościu 

84 638 17 35 poczta@spolem-zamosc.pl www.spolem-zamosc.pl 

18 
LEVANT Foods Sp. z 

o.o. 

61 88 66 600, 61 88 

66 606 
info@levant.pl www.levant.pl 

19 JKS Sp. z o.o. 
502 542 608, 12 645 

60 88 
marcin@jks.pl; jks@jks.pl www.jks.pl 

mailto:laboulette@laboulette.com
mailto:sanechem@sanechem.com.pl;
mailto:sanechem@sanechem.com.pl;
mailto:sanechem@sanechem.com.pl;
http://www.kuchnieswiata.com.pl/
mailto:wlodzimierz.przybylski@dobrewina.pl
mailto:wlodzimierz.przybylski@dobrewina.pl
mailto:wlodzimierz.przybylski@dobrewina.pl
http://www.dobrewina.pl/
http://www.olivabio.com/
mailto:dorapol@dorapol.pl
mailto:dorapol@dorapol.pl
mailto:dorapol@dorapol.pl
http://dorapol.pl/
http://www.atlanta-am.pl/
http://www.decare.pl/
http://www.vafidis.pl/
http://www.greektrade.com.pl/
mailto:biuro@agora-sklep.com
http://www.agora-sklep.com/
mailto:k.kasperski@piotripawel.pl
http://www.piotripawel.pl/
mailto:info@almamarket.pl
mailto:info@almamarket.pl
http://www.almamarket.pl/
mailto:frisco@frisco.pl
http://www.frisco.pl/
mailto:gdeptula@smaknatury.pl΄mprzybylska@smaknatury.pl
mailto:gdeptula@smaknatury.pl΄mprzybylska@smaknatury.pl
http://www.smaknatury.pl/
mailto:biuro@totomato.pl
http://www.totomato.pl/
mailto:biuro@euroser.pl
http://www.euroser.pl/
mailto:biuro@damasfood.pl
http://www.damasfood.pl/
http://www.damasfood.pl/
mailto:poczta@spolem-zamosc.pl
http://www.spolem-zamosc.pl/
mailto:info@levant.pl
http://www.levant.pl/
mailto:jks@jks.pl
http://www.jks.pl/
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9.13  Ρουμανία 

9.14  Πορτογαλία 

20 Ritex Gourmet 61 663 80 65 office@ritex.pl www.ritex.pl 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 ANGST RO SRL 
021 352 44 00, 0744 337 

800 
office@angst.ro www.angst.ro 

2 BACANIA VECHE 021 210 12 22 
office@bacaniaveche.ro; 

bacaniaveche@gmail.com 
www.bacaniaveche.ro  

3 BIO CARMEN 0236 443 300 carmen@biocarmen.ro www.biocarmen.ro 

4 
DELICATERIA 

TRAITEUR 
021 230 12 29 comenzi@delicateria.com www.delicateria.ro 

5 
DELICATESE 

FLORESCU 
0728 228 025 contact@delicateseflorescu.ro www.delicateseflorescu.ro 

6 GALA FOOD 0744 671 573 luiza@galafood.ro; office@galafood.ro www.galafood.ro 

7 GOOD POINT 
0232 244 423, 0741 261 

423 
magazin@goodpoint.com.ro www.goodpoint.com.ro 

8 GOURMANDISES 
0264 598 636, 0726 186 

731 
office@gourmandises.ro  

9 GRANO 021 231 23 86 office@grano.ro www.grano/shop.ro 

10 GRE BAKERY  021 667 59 31 k.resvanis@delifresh.ro www.melaz.ro 

11 
KI-LIFE NATURAL 

SRL (Ronatura) 

0749 173 878, 0786 083 

680 
office@ronatura.ro; office@-ki-life.ro www.ki-life.ro 

12 LA FOURCHETTE 0730 006 715 contact@lafourchette.ro www.lafourchette.ro 

13 LE MANOIR 0768 073 070 office@lemanoir.ro www.lemanoir.ro 

14 MILANO 74 0773 394 485 contact@milano74.ro www.milano74.ro 

15 
NATURA LAND 

DISTRIBUTION SRL 

0744 631 632, 0733 33 

73 43 
office@naturaland.ro www.naturaland.ro 

16 NATURALIA 
021 350 51 33, 021 350 

51 36, 0744 429 308 
naturalia@naturalia.ro www.naturalia.ro 

17 
PALAIS ROYAL - 

L'EPICERIE FINE 
021 313 64 64  www.palaisroyal.ro 

18 PLAFAR RETAIL SRL 
021 315 86 53, 0767 787 

939 
comenzi.plafar@plafar.net www.plafar.net 

19 PUKKA FOOD 
021 311 63 53, 0728 217 

127 
shop@pukkafood.ro www.pukkafood.ro 

20 
REGALI DI 
FRANCESCA 

0749 555 000 office@iregalidifrancesca.ro www.iregalidifrancesca.ro 

21 
ROYAL GOURMET 

SRL 
0735 871 400 corinne.abrudan@gmail.com  

22 VIA NATURALIA 
0232 276 868, 0735 153 

424 
office@vianaturalia.ro www.vianaturalia.ro 

23 BIO MANIA SRL 021 318 19 01 office@biomania.ro www.biomania.ro 

24 CASA BIO 
0264 431 660, 0264 406 

405 
comenzi@casabio.ro www.casabio.ro 

25 
CHRISTINA'S 

HELLENIC GOURMET 
0722 300 224 emporio.viaegnatia@yahoo.com www.masline-ulei-masline.ro 

26 COSUL BIO 0786 822 595 contact@cosulbio.ro www.cosulbio.ro 

27 GREEK TASTE SRL 0734 099 164 greektastesrl@gmail.com www.greektaste.ro 

28 
KOLASSO GROUP 
SRL (Biolandia) 

0745 123 401 info@biolandia.ro www.biolandia.ro 

29 
OLIVO ORGANIC 

SRL (BioBunatati) 
021 320 20 68 comenzi@biobunatati.ro www.biobunatati.ro 

30 
ORGANIC SUPPLY 

SRL 

074 1111 074 / 031 437 

81 15 
superalimente@gmail.com www.superalimente.ro 

31 RADIX SRL (Leacul) 
0732 320 855 (0732 320 

888, 0733 337 363) 

magazin@leacul.ro; 

comenzi@leacul.ro 
www.leacul.ro 

32 VEGIS SRL 0268 311 018 contact@vegis.ro; vanzari@vegis.ro www.vegis.ro 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 
ANAMAC, 

UNIPESSOAL  LDA 
00351220990598 info@anamac.com www.anamac.com 

2 Creative gourmet 00351229536108 rui.pinto@creative-gourmet.com http://www.creative-gourmet.com/ 

javascript:JavEMail('office]xyXoOsxP[ritex.pl');
http://www.ritex.pl/
mailto:office@angst.ro
http://www.angst.ro/
mailto:carmen@biocarmen.ro
http://www.biocarmen.ro/
mailto:comenzi@delicateria.com
http://www.delicateria.ro/
mailto:contact@delicateseflorescu.ro
http://www.delicateseflorescu.ro/
mailto:luiza@galafood.ro; office@galafood.ro
http://www.galafood.ro/
mailto:magazin@goodpoint.com.ro
http://www.goodpoint.com.ro/
mailto:office@gourmandises.ro
mailto:office@grano.ro
http://www.grano/shop.ro
mailto:k.resvanis@delifresh.ro
http://www.melaz.ro/
mailto:office@ronatura.ro
http://www.ki-life.ro/
mailto:contact@lafourchette.ro
http://www.lafourchette.ro/
mailto:office@lemanoir.ro
http://www.lemanoir.ro/
mailto:contact@milano74.ro
http://www.milano74.ro/
mailto:office@naturaland.ro
http://www.naturaland.ro/
mailto:naturalia@naturalia.ro
http://www.naturalia.ro/
http://www.palaisroyal.ro/
mailto:comenzi.plafar@plafar.net
http://www.plafar.net/
mailto:shop@pukkafood.ro
http://www.pukkafood.ro/
mailto:office@iregalidifrancesca.ro
http://www.iregalidifrancesca.ro/
mailto:contact@milano74.ro
mailto:office@vianaturalia.ro
http://www.vianaturalia.ro/
mailto:office@biomania.ro
http://www.biomania.ro/
mailto:comenzi@casabio.ro
http://www.casabio.ro/
mailto:emporio.viaegnatia@yahoo.com
http://www.masline-ulei-masline.ro/
mailto:contact@cosulbio.ro
http://www.cosulbio.ro/
mailto:greektastesrl@gmail.com
http://www.greektaste.ro/
mailto:info@biolandia.ro
http://www.biolandia.ro/
mailto:comenzi@biobunatati.ro
http://www.biobunatati.ro/
mailto:superalimente@gmail.com
http://www.superalimente.ro/
mailto:magazin@leacul.ro;%20comenzi@leacul.ro
mailto:magazin@leacul.ro;%20comenzi@leacul.ro
http://www.leacul.ro/
mailto:contact@vegis.ro;%20vanzari@vegis.ro
http://vegis.ro/fulgi-musli--c28218.html
mailto:info@anamac.com
http://www.anamac.com/
mailto:rui.pinto@creative-gourmet.com
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9.15  Δανία 

9.16  Ουγγαρία 

3 
EUROGREECE UNIP  

LDA 
00351219243248 eurogreece@gmail.com www.eurogreece.net 

4 
GULA E GOURMET 

LDA 
00351256010020 antonioneves@gulaegourmet.pt www.gulaegourmet.pt 

5 IFT 00351229997460 mail@ift.pt  www.ift.pt 

6 Imexsulting 00351210132261 luis.lopes@imexsulting.com www.imexsulting.com 

7 Mundiag 00351234660310 ricardo.ferreira@mundiag.com www.mundiag.com 

8 Nutridimension 00351218958705 armando.braga@nutridimension.pt www.nutridimension.pt 

9 Outros Destinos 00351916587562 comercial@outrosdestinosgourmet.com http://outrosdestinosgourmet.com/ 

10 Provida 00351219677770 t.sousa@provida.pt www.provida.pt 

11 Saboresnobres 00351238098536 lucianoribeiro@saboresnobres.com www.saboresnobres.com 

12 Socilink 00351219830598 nuno.chaleca@socilink.com www.socilink.com 

13 Vicente Toural 00351251821204 / 5 
importexport@vicentetoural.com, 

info@vicentetoural.com 
www.vicentetoural.com 

14 WineForus   (online) 00351214302040 info@wineforus.pt www.wineforus.pt 

15 El Corte Inglês 00351213711700 
miguel_castelao@elcorteingles.pt 

 
www.elcorteingles.pt 

16 Apolonia 00351289990020  procurement@apolonia.com www.apolonia.pt 

17 Brio 00351214161865 dferreira@brio.pt  www.brio.pt 

18 Continente 00351214729852             vmtome@sonaemc.com www.continente.pt 

19 JUMBO 00351213602100 ricardo.cruz@auchan.pt http://www.jumbo.pt/ 

20 PINGO DOCE 00351217532000 mario.agostinho@jeronimo-martins.pt www.pingodoce.pt 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 MENY (+45)5768 8500  www.meny.dk 

2 IRMA  (+45)4386 3891 martin.hansen@irma.dk www.irma.dk 

3 SUPERBRUGSEN  (+45)43 86 43 86  http://www.superbrugsen.dk/ 

4 LØGISMOSE (+45) 3332  9332 salg@loegismose.dk http://www.loegismose.dk/ 

5 MEYERS DELI (+45) 2510 2763 ab@meyersdeli.dk 
http://www.meyersmad.dk/om-

meyers/meyers-virksomheder/meyers-deli/ 

6 MEYER FOOD (+45) 5118 1896 rasmus@meyerfood.dk 
http://www.meyersmad.dk/om-

meyers/meyers-virksomheder/meyer-food/ 

7 INCO (+45) 3321 1421 kma@inco.dk http://www.inco.dk/ 

8 FULL HOUSE (+45) 3323 0019 bjn@fullhouse.dk http://www.fullhouse.dk/ 

9 LETZ SHOP (+45) 3311 0057 info@letzonline.dk www.letzonline.dk 

10 DELIGRECO (+45) 3834 0008  info@deligreco.dk  http://www.deligreco.dk/ 

11 
BAKALIKO GREEK 

DELI 
(+45) 2618 8195 info@graesk-import.dk http://www.graeskvinimport.dk/ 

12 KOUTI (+45)3027 0680 stine@kouti.dk http://www.kouti.dk/ 

13 SUPERGROS A/S (+45)70 10 02 03 supergros@supergros.dk  http://www.supergros.dk 

14 COOP TRADING A/S (+45)8853 0000  coop@coop.dk  http://cooptrading.com/ 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 8 and 8 Kft 00 36 30 4003888 8es8nyolcesnyolckft@gmail.com www.8es8.com/index.html 

2 Aleko & Leon Kft 
00 36 1 3170960,      

00 36 30 4457191 
gorog.cba@gmail.com www.gorogcsemege.hu 

3 All in Delikat 00 36 1 8200255 dallos@allindelikat.hu www.allindelikat.hu 

4 
Aranytálca - 

Gourmadéria 

00 36 20 9184888, 00 

36 20 5334216 

aranytalca.etelbar@gmail.com 

aranytalca.etterem1@gmail.com 
www.aranytalca.hu 

mailto:eurogreece@gmail.com
http://www.eurogreece.net/
mailto:antonioneves@gulaegourmet.pt
http://www.gulaegourmet.pt/
mailto:mail@ift.pt
http://www.ift.pt/
mailto:luis.lopes@imexsulting.com
http://www.imexsulting.com/
mailto:ricardo.ferreira@mundiag.com
http://www.mundiag.com/
mailto:armando.braga@nutridimension.pt
http://www.nutridimension.pt/
mailto:t.sousa@provida.pt
http://www.provida.pt/
mailto:lucianoribeiro@saboresnobres.com
http://www.saboresnobres.com/
mailto:nuno.chaleca@socilink.com
http://www.socilink.com/
mailto:importexprt@vicentetoural.com
mailto:importexprt@vicentetoural.com
http://www.vicentetoural.com/
mailto:info@wineforus.pt
http://www.wineforus.pt/
mailto:miguel_castelao@elcorteingles.pt
http://www.elcorteingles.pt/
mailto:procurement@apolonia.com
http://www.apolonia.pt/
http://www.brio.pt/
mailto:vmtome@sonaemc.com
http://www.continente.pt/
mailto:ricardo.cruz@auchan.pt
http://www.jumbo.pt/
mailto:mario.agostinho@jeronimo-martins.pt
http://www.pingodoce.pt/
http://www.meny.dk/
mailto:martin.hansen@irma.dk
http://www.irma.dk/
http://www.superbrugsen.dk/
mailto:salg@loegismose.dk
http://www.loegismose.dk/
mailto:ab@meyersdeli.dk
http://www.meyersmad.dk/om-meyers/meyers-virksomheder/meyers-deli/
http://www.meyersmad.dk/om-meyers/meyers-virksomheder/meyers-deli/
mailto:rasmus@meyerfood.dk
mailto:kma@inco.dk
http://www.inco.dk/
mailto:bjn@fullhouse.dk
http://www.fullhouse.dk/
mailto:info@letzonline.dk
http://www.letzonline.dk/
mailto:info@deligreco.dk
http://www.deligreco.dk/
mailto:info@graesk-import.dk
http://www.graeskvinimport.dk/
mailto:stine@kouti.dk
http://www.kouti.dk/
mailto:supergros@supergros.dk
http://www.supergros.dk/
mailto:coop@coop.dk
http://cooptrading.com/
mailto:8es8nyolcesnyolckft@gmail.com
mailto:gorog.cba@gmail.com
http://www.gorogcsemege.hu/
mailto:dallos@allindelikat.hu
http://www.allindelikat.hu/
mailto:aranytalca.etelbar@gmail.com%20aranytalca.etterem1@gmail.com
mailto:aranytalca.etelbar@gmail.com%20aranytalca.etterem1@gmail.com
http://www.aranytalca.hu/
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9.17  Τσεχία 

5 Arbat Delicates  
00 36 70 2847271, 00 

36 70 2847372 
info@arbat.hu  www.arbat.hu 

6 Azsia Bolt  

00 36 1 2157148,     

00 36 1 2190754,      

00 36 1 9506161 

azsiabolt@azsiabolt.hu www.azsiabt.hu 

7 British Store 00 36 204147373 info@britishstore.hu www.britishstore.hu 

8 Culinaria Italia 00 36 30 3481110 olaszbolt@t-email.hu www.olaszbolt.hu 

9 
Delicate - Gourmet 

Spices Ltd 
00 36 309812466 info@fuszerboltom.hu www.fuszerboltom.hu 

10 Fűszeres KFT 
00 36 20 2656161,    

00 36 20 4212740  

tegzes@fuszeresz.hu, 

raktar@fuszeresz.hu, 

eva@fuszeresz.hu 

www.fuszeresz.hu 

11 Hanna Design Bt 00 36 30 2500380  info@hannafuszer.hu www.hannafuszer.hu 

12 Olasz Delicatesse  00 36 76 783711 csizmadiane.ilus@gmail.com 
http://www.alfoldaruhaz.hu/Delicatesse

.aspx 

13 Piccante Delicatesse 0036 1 4390475 
iroda@piccantedelicatesse.hu, 

juhasz.laszlo@piccantedelicatesse.hu 
www.piccantedelicatesse.hu 

14 Royal Delicatesse 00 36 20 9561491 info@royaldelicatesse.hu www.royaldelicatesse.hu 

15 Sarki Fűszeres 00 36 1 2380600  info@sarkifuszeres.hu www.sarkifuszeres.hu 

16 Sonkas Kft 
00 36 1 3454261, 00 

36 20 8074848 
info@sonkas.hu www.sonka.hu 

17 Szega-Foods Kft 

00 36 23 545389,     

00 36 23 545316,      

00 36 70 3190961 

marketing@szegacam.hu www.szeganagyker.hu 

18 

Szép Kis India -

International Exotic 

Market 

00 36 1 4136734,      
00 36 1 4136735 

info@exoticindias.com www.exoticindia.hu 

19 T. Nagy Tamás Kft 
00 36 1 3174268,      

00 36 1 3377014 
info@tnagytamas.hu www.tnagytamas.com 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. EMAIL ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

1 ALIMPEX FOOD a.s. 00420 234 106 323 
 

 
http://www.pateduchef.cz 

2 
APETIT PRAHA 

v.o.s. 
00420 603 163 588 

 

apetitpraha@post.cz 
http://www.apetitpraha.cz 

3 BMC Brno, s.r.o. 00420 545 245 221-2 bmcbrno@bmcbrno.cz http://www.bmcbrno.cz 

4 CULINARIUM s.r.o. 00420 736 425 350  

 

office@culinaria.cz 

 

http://www.culinaria.cz 

5 
Delicatessen Snailex 

Ltd. 
00420 608 201 199 delicatessen.snailex@seznam.cz http://www.snailex-delicatessen.com 

6 DELMART s.r.o.  nakup@delmart.cz http://www.delmart.cz/ 

7 
Food Story- TRADE 

PAGES s.r.o. 
00420 607 940 605 info@foodstory.cz http://www.foodstory.cz/ 

8 
Gastronomia Ligure 

s.r.o. 
00420 702 074 677 info@lagastronomia.cz http://www.lagastronomia.cz/ 

9 
Gruber Feinkost 

s.r.o. 
0042 222 311 700 prodejna@jgruber.cz http://www.delikatesy.online 

10 

Lahůdkářská 

výrobna Libeřské 

lahůdky 

00420 731 151 314 liberskelahudky@seznam.cz http://www.liberskelahudky.cz 

11 
NOWACO market 

s.r.o. 
00420 731 430 035  havlickova@nowacomarket.cz http://www.nowacomarket.cz 

12 ORRERO a.s 00420 585 343 274 orrero@orrero.cz http://www.orrero.cz 

13 
PREGO Hradec 

Králové s.r.o. 
00420 585 343 274 objednavky@prego.cz https://www.prego.cz 

14 ROBERTSON, s.r.o.  00420 261 217 580 robertson@robertson.cz http://www.robertson.cz/ 

15 REGON ,s.r.o. 00420 731 759 512 belohorska@mojekredenc.cz http://www.mojekredenc.cz 

16 ROSTICCERIA ltd. 00420 608 701 824 beranek@ilcatering.cz http://aromi.labottega.cz 

17 Sabores s.r.o. 00420 777 771 409  info@edelikatesy.cz http://edelikatesy.cz 

18 Sklizeno s.r.o. 00420 530 334 912 info@sklizeno.cz http://www.sklizeno.cz/ 

19 
Wine Food Market 

s.r.o. 
00420 733 338 650 info@winemarket.cz http://www.winemarket.cz/ 

mailto:info@arbat.hu
http://www.arbat.hu/
mailto:azsiabolt@azsiabolt.hu
http://www.azsiabt.hu/
mailto:info@britishstore.hu
http://www.britishstore.hu/
mailto:olaszbolt@t-email.hu
http://www.olaszbolt.hu/
mailto:info@fuszerboltom.hu
http://www.fuszerboltom.hu/
mailto:tegzes@fuszeresz.hu
mailto:tegzes@fuszeresz.hu
mailto:tegzes@fuszeresz.hu
http://www.fuszeresz.hu/
mailto:info@hannafuszer.hu
http://www.hannafuszer.hu/
mailto:csizmadiane.ilus@gmail.com
http://www.alfoldaruhaz.hu/Delicatesse.aspx
http://www.alfoldaruhaz.hu/Delicatesse.aspx
http://www.piccantedelicatesse.hu/
mailto:info@royaldelicatesse.hu
http://www.royaldelicatesse.hu/
mailto:info@sarkifuszeres.hu
http://www.sarkifuszeres.hu/
mailto:info@sonkas.hu
http://www.sonka.hu/
mailto:marketing@szegacam.hu
http://www.szeganagyker.hu/
mailto:info@exoticindias.com
http://www.exoticindia.hu/
mailto:info@tnagytamas.hu
http://www.tnagytamas.com/
http://www.pateduchef.cz/
mailto:apetitpraha@post.cz
http://www.apetitpraha.cz/
mailto:bmcbrno@bmcbrno.cz
http://www.bmcbrno.cz/
mailto:office@culinaria.cz
http://www.culinaria.cz/
mailto:delicatessen.snailex@seznam.cz
http://www.snailex-delicatessen.com/
mailto:nakup@delmart.cz
http://www.delmart.cz/
mailto:info@foodstory.cz
http://www.foodstory.cz/
mailto:info@lagastronomia.cz
http://www.lagastronomia.cz/
mailto:prodejna@jgruber.cz
http://www.delikatesy.online/
mailto:liberskelahudky@seznam.cz
http://www.liberskelahudky.cz/
mailto:havlickova@nowacomarket.cz
http://www.nowacomarket.cz/
mailto:orrero@orrero.cz
http://www.orrero.cz/
mailto:objednavky@prego.cz
https://www.prego.cz/
http://www.robertson.cz/
mailto:belohorska@mojekredenc.cz
http://www.mojekredenc.cz/
mailto:beranek@ilcatering.cz
http://aromi.labottega.cz/
mailto:info@edelikatesy.cz
http://edelikatesy.cz/
mailto:info@sklizeno.cz
http://www.sklizeno.cz/
mailto:info@winemarket.cz
http://www.winemarket.cz/
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20 Delikatesy-shop 00420 732 600 321 info@delikatesy-shop.cz http://www.delikatesy-shop.cz 

21 
GOURMET 

PARTNERS s.r.o. 
00420 775 402 600 info@gourmet-partners.cz http://www.gourmet-partners.cz 

22 Greek Corner s.r.o. 00420 222 524 349 info@greek-corner.com http://www.greekcorner-prague.com 

23 GTQ, s.r.o. 00420 727 909 870 skladgtq@seznam.cz http://www.gtq.cz/ 

24 
Kalimera - řecké 

delikatesy s.r.o. 
00420 725 288 970 nikos.trichas@seznam.cz http://www.mujreckyobchod.cz/ 

25 
OLYMPIA delikatesy 

a vína s.r.o. 
00420 724 32 55 02 info@recky-obchod.cz http://www.recky-obchod.cz/ 

mailto:info@delikatesy-shop.cz
http://www.delikatesy-shop.cz/
mailto:info@gourmet-partners.cz
http://www.gourmet-partners.cz/
mailto:info@greek-corner.com
http://www.greekcorner-prague.com/
mailto:skladgtq@seznam.cz
http://www.gtq.cz/
mailto:nikos.trichas@seznam.cz
http://www.mujreckyobchod.cz/
mailto:info@recky-obchod.cz
http://www.recky-obchod.cz/
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Παράρτημα I 

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

 

 http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?countries=SA&hscode= 

 https://members.wto.org/crnattachments/2017/sps/bhr/17_0268_00_e.pdf 

 https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95

%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%202017%20ae.

pdf 

 http://www.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6725-

eng.pdf 

 http://www.sbbe.gr/wp-

content/uploads/2016/09/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%

97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-

%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-2015-UAE.pdf 

 http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/aac-aafc/A74-2-2009-2-eng.pdf 

 Dunn & Bradstreet (Hoovers) online database 

 http://www.thehalalfood.info/upload/articles/UAE.pdf 

 publi 

 http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi 

 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20I

mport%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Belgrade_Serbia_12-14-

2016.pdf 

 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Belgrade_Ser

bia_12-29-2017.pdf 

 https://www.export.gov/ 

 https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/208777/2/1.pdf 

 http://www.agora.mfa.gr/plirofories-gia-eksagogeis/665-kuriotera-katastimata-delicatessen-

se-agores-eksoterikou 

 https://www.fas.usda.gov/data/saudi-arabia-retail-foods-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


