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Ε.Δ. Πρεσβεία Καΐρου 

ΘΕΜΑ: Ελάφρυνση των διαδικασιών εξαγωγής μεγάλης κατηγορίας προϊόντων 
τροφίμων. Νέο υπουργικό διάταγμα που θα τεθεί σε εφαρμογή σε τρείς μήνες 
αίρει την υποχρεωτική επιθεώρηση εν λόγω προϊόντων από τον Γενικό 
Οργανισμό Ελέγχου Εξαγωγών και Εισαγωγών (GOEIC). 

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, σας πληροφορούμε για τα 
εξής:

1. Η Υπουργός Εμπορίου εξέδωσε πρόσφατα διάταγμα (96-2022) με το οποίο τροποποιεί τον 
κατάλογο των εισαγωγών που μέχρι σήμερα υπόκεινται στο παλαιότερο διάταγμα (991-
2015) το οποίο προέβλεπε την πρόσθετη επιθεώρηση από τον  Γενικό Οργανισμό Ελέγχου 
Εξαγωγών και Εισαγωγών (GOEIC). Και τα δύο διατάγματα επισυνάπτονται για 
ενημέρωσή σας. Το νεότερο διάταγμα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ σε τρεις μήνες, προσθέτει 
μεν ορισμένα προϊόντα (όπως αναφέρονται κατωτέρω), απαλλάσσει δε εξαιρετικά ευρεία 
κατηγορία τροφίμων από την ως άνω πρόσθετη υποχρέωση επιθεώρησης από τον GOEIC. 
Ως εκ τούτου, τα εξαιρούμενα προϊόντα διατροφής θα επιθεωρούνται μόνο από την Εθνική 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (NFSA). Ουσιαστικά καταργείται ο διπλός έλεγχος 
που διενεργούνταν και από τις δύο αρχές στις εισαγωγές τροφίμων, με προφανή 
εξοικονόμηση χρόνου για τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα. 

2. Ειδικότερα, σχετικά με τις κατηγορίες τροφίμων απαλλάσσονται της επιθεώρησης του 
GOEIC: 
 Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα προϊόντα τους που παρασκευάζονται για λιανική 

πώληση
 Συντηρημένα και αποξηραμένα φρούτα παρασκευασμένα για λιανική πώληση
 Έλαια και λίπη παρασκευασμένα για λιανική πώληση
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 Σοκολάτα και παρασκευάσματα διατροφής που περιλαμβάνουν κακάο παρασκευασμένο 
για λιανική πώληση

 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
 Ζυμαρικά και φαγητά που παρασκευάζονται από δημητριακά και προϊόντα ψωμιού και 

αρτοποιείων
 Χυμοί φρούτων που παρασκευάζονται για λιανική πώληση
 Φυσικό νερό, μεταλλικό νερό και αεριούχο νερό.

Παράλληλα προστίθενται: 
 Αντάπτορες κλιματιστικών A/C (κωδ. Προϊόντος/ HS code  85.04)
 Κλειδαριές πόρτας (83.01.40)
 Ρυθμιστές χαμηλής πίεσης για οικιακή χρήση (90.32.20)
 Χειροκίνητες βαλβίδες 4 κυλίνδρων υγραερίου (84.81.30-84.81.40)
 Καλώδια χαμηλής τάσης (85.44)
 Σύρμα συγκόλλησης (83.11)
 Έρμα φθορισμού (85.04.10)
 Λαμπτήρες LED (85.39.50)
 Πακέτο μπαταριών για φωτισμό έκτακτης ανάγκης (85.06)
 Ξηρές μπαταρίες (85.07)
 Μπαταρίες καροτσιού γκολφ (85.07)

Εν προκειμένω, και σε σχέση με το σημερινό υπ’αρ. πρωτ. 2040/ 186/ 1.3.2022 έγγραφό μας, 
εκτίμησή μας είναι ότι παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μια χαρακτηριστική τάση του 
αιγυπτιακού κρατικού μηχανισμού να «αναμειγνύει» με μεγάλη άνεση διοικητικά μέτρα που 
επιφέρουν αναστάτωση στην ομαλή διεξαγωγή της καθημερινής εμπορικής δραστηριότητας, και 
ρυθμίσεις που κατά γενική ομολογία ελαφρύνουν τις πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες 
εισαγωγικές διαδικασίες. 

Σχετική στοχευμένη πληροφόρηση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.agora.mfa.gr 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

                                                                               Ο Προϊστάμενος

                 Περικλής Δαβανέλος
                   Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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