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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 26 Φεβρουαρίου 2020 
 

Προβλήματα πρόσβασης στην αγορά της Νοτ. Αφρικής 
 

  Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Νοτ. Αφρικής, όσον αφορά στις 
εισαγωγές προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κρέατα, φρούτα, λαχανικά, 

γαλακτοκομικά, τυροκομικά κ.ά.), απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχου διμερούς 
κτηνιατρικού ή φυτοϋγειονομικού πρωτοκόλλου, το οποίο υπογράφεται από τις αρμόδιες 

Αρχές της κάθε χώρας ξεχωριστά με το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και 
Αλιείας της Νοτ. Αφρικής (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries-DAFF). 
  Η προαναφερθείσα θεσμοθετημένη διαδικασία, η υποχρεωτική δηλαδή υπογραφή 

διμερών κτηνιατρικών ή φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων (με κάθε χώρα και για κάθε 
προϊόν ξεχωριστά), αποτελεί μια ιδιαίτερα παρελκυστική εμπορική πολιτική, εκ μέρους 

της νοτιοαφρικανικής πλευράς, η οποία δεν αναγνωρίζει τα κοινά και ενιαία κοινοτικά 
κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά των κ-μ της Ε.Ε., ακολουθώντας μια 
σαφή πολιτική εφαρμογής μη δασμολογικών εμποδίων, αποσκοπώντας πρωτίστως στην 

προστασία της εγχώριας παραγωγής και εμποδίζοντας το άνοιγμα της αγοράς στον υγιή 
ανταγωνισμό. 
  Από στοιχεία που συνέλεξε η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Νοτ. Αφρική από τα κ-

μ., και τα οποία αναφέρονται σε εκκρεμείς υποθέσεις έκδοσης κτηνιατρικών και 
φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών, καταρτίστηκε, από πλευράς μας, κατάλογος με τις 

εκκρεμείς υποθέσεις ανά χώρα και περιγραφή εκκρεμοτήτων (βλ. παρακάτω, 2 σελ.). 
  Από τα 28 κ-μ της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και του Ην. Βασιλείου), πέντε(5) 
κ-μ δεν διαθέτουν επίσημη εθνική αντιπροσωπεία στη Νοτ. Αφρική (Εσθονία, Λετονία, 

Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβενία), ενώ από τις υπόλοιπες 23 εθνικές αντιπροσωπείες, 
πέντε(5) κ-μ (Βουλγαρία, Δανία, Κροατία, Κύπρος, Σλοβακία), δεν έχουν αναφέρει, μέχρι 

στιγμής, εκκρεμείς υποθέσεις που σχετίζονται με τις εφαρμοζόμενες, από 
νοτιοαφρικανικής πλευράς, εισαγωγικές διαδικασίες αγροτικών/γεωργικών προϊόντων, 
φυτικής ή ζωικής προέλευσης (φρέσκων, κατεψυγμένων, επεξεργασμένων ή 

μεταποιημένων). 
  Η Ιταλία έχει 9 εκκρεμείς υποθέσεις, έπεται η Γαλλία με 7 και ακολουθούν 
Ολλανδία και Πολωνία με 6 εκκρεμείς υποθέσεις. 

  Όσον αφορά στις ελληνικού ενδιαφέροντος υποθέσεις, για έκδοση 
φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών, εκκρεμούν από 22.7.2016 (επανυποβολή τους στις 

9.2.2017) τρία αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών για: κεράσια, επιτραπέζια σταφύλια 
και δαμάσκηνα.  
 Επί του παρόντος, από ελληνικής πλευράς, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής μόνο 

ακτινιδίων, λόγω υφιστάμενου φυτοϋγειονομικού πρωτοκόλλου και συνεπώς δυνατότητα 
έκδοσης σχετικής άδειας για εξαγωγές στη Νοτ. Αφρική. 

  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου της Νοτ. Αφρικής-DAFF αναφέρουν ότι η 
διαδικασία είναι χρονοβόρα αφού υπάρχει υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών τους 
και παράλληλα αυξημένος όγκος αιτήσεων από πολλές χώρες (ευρωπαϊκές και μη), 
αδυνατώντας να καθορίσουν τον χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών. 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ/ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

(ΦΡΕΣΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ) 
 

Κράτη-μέλη Ε.Ε.  
(με αλφαβητική σειρά) / 

αριθμός εκκρεμών υποθέσεων 
 

 
Περιγραφή/κατηγορίες προϊόντων εκκρεμών 

υποθέσεων  

Αυστρία (2): -παρασκευάσματα από χοιρινό κρέας 
-τροφές για κατοικίδια/ζώα συντροφιάς(pet food) 

 

Βέλγιο (4): -παρασκευάσματα από χοιρινό κρέας 

-παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 
-κεράσια 
-αχλάδια 

 

Γαλλία (7): -χοιρινής προέλευσης σπέρμα 

-παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 
-παρασκευάσματα από βόειο κρέας 
-παρασκευάσματα κρεάτων σε κονσέρβα 

-σπέρμα και έμβρυα ζωικής προέλευσης 
-γαλακτοκομικά/τυροκομικά προϊόντα 
-ζωική ζελατίνη 

 

Γερμανία (3): -ζωικά εντόσθια 

-ζωικές πρωτεΐνες 
 

Ελλάδα (3): -κεράσια 
-δαμάσκηνα 

-επιτραπέζια σταφύλια 
 

Ην. Βασίλειο (4): -χοιρομητέρες 

-παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 
-παρασκευάσματα από βόειο κρέας 

-αρνίσιο κρέας 
 

Ιρλανδία (2): -παρασκευάσματα από βόειο κρέας 
-πρόβειο κρέας 
 

Ισπανία (3): -παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 
-πλάσμα και αίμα χοιρινό 
 

Ιταλία (9): -παρασκευάσματα από χοιρινό κρέας 
-παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 

-παρασκευάσματα από βόειο κρέας 
-γαλακτοκομικά προϊόντα 
-ζωικές πρωτεΐνες 

-ζωική ζελατίνη 
-μήλα 
-αχλάδια 

-επιτραπέζια σταφύλια 
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Λιθουανία (3): -παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 
-αυγά 
-παρασκευάσματα από βόειο κρέας 

 

Ολλανδία (6): -παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 

-παρασκευάσματα από βόειο κρέας 
-παρασκευάσματα κρεάτων σε κονσέρβα 

-σπέρμα και έμβρυα ζωικής προέλευσης 
-ενισχυτικά/πρόσθετα γεύσεων 
-ίνες κολλαγόνου βοοειδών 

 

Ουγγαρία (2): -παρασκευάσματα από χοιρινό κρέας 

-παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 
 

Πολωνία (6): 
 

-παρασκευάσματα από χοιρινό κρέας 
-παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 
-παρασκευάσματα από βόειο κρέας 

-παρασκευάσματα κρεάτων σε κονσέρβα 
-γαλακτοκομικά προϊόντα 
-αλιεύματα/ιχθυηρά 

 

Πορτογαλία (3): -παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 

-υποκατάστατο γάλακτος για ζωοτροφές 
-αχλάδια 

 

Ρουμανία (1): -παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 
 

Σουηδία (4): -παρασκευάσματα από χοιρινό κρέας 
-παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 

-σπέρμα και έμβρυα ζωικής προέλευσης 
-τροφές για κατοικίδια/ζώα συντροφιάς(pet food) 

 

Τσεχία (1): -σπέρμα και έμβρυα ζωικής προέλευσης 
 

Φινλανδία (4): -παρασκευάσματα από χοιρινό κρέας 
-παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών 

-γαλακτοκομικά προϊόντα 
-ζωικές πρωτεΐνες 

 

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 
Γιοχάνεσμπουργκ 


