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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  
  
  

 
  

   
Πιστοποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών/αναψυκτικών στα ΗΑΕ. 

    

 
Το νέο καθεστώς εισαγωγής και κυκλοφορίας στα ΗΑΕ (α) γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων, 
καθώς και (β) χυμών/αναψυκτικών συνοψίζεται ως εξής: 
 
Α. Υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εποπτείας 
 
 Αμφότερες οι ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων α’ και β’ υπάγονται σε καθεστώς ειδικής εποπτείας, 

το οποίο προβλέπει υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές διατάξεις και τα πρότυπα του 
Εθνικού Συστήματος Συμμόρφωσης και Τυποποίησης (Emirates Conformity Assessment System-
ECAS), όπως ορίζονται από την αρμόδια Ομοσπονδιακή Αρχή Τυποποίησης και Μετρολογίας 
(Emirates Authority For Standardization and Metrology – ESMA). 
 Σημειώνουμε ότι πριν από την έκδοση των Αποφάσεων 29 και 30, υποχρέωση σήματος EQM ίσχυε 

μόνο για τα εμφιαλωμένα νερά και τον πάγο. 
 
Β. Υποχρεώσεις πιστοποιήσεως και σημάνσεως Emirates Quality Mark – EQM 
 
 Τα εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα των ανωτέρω κατηγοριών α’ και β’ (και το εμφιαλωμένο νερό) 

θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρουν στην συσκευασία τους το σήμα Ποιότητος ΗΑΕ - Emirates 
Quality Μark (ΕQΜ), για την έκδοση του οποίου απαιτείται (α) ειδική πιστοποίηση εγκαταστάσεων 
παραγωγής και προϊόντων.  
 Επιπλέον (β) απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης «προϊόντων που έρχονται σε 

επαφή με τρόφιμα» (Food Contact Materials). Λεπτομέρειες για την διαδικασία εκδόσεως εν λόγω 
πιστοποιητικού, τα απαιτούμενα παραστατικά, τέλη, κλπ, διαθέσιμα στον σύνδεσμο: 
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of-conformity-certificate-for--Food-
Contact-Materials.aspx. 
 
Γ. Γενικά περί EQM: 
  Για την χορήγηση του ειδικού σήματος ποιότητος EQM, τριετούς διάρκειας με δυνατότητα 
ανανέωσης, απαιτείται να προηγηθεί πιστοποίηση των προϊόντων και των εγκαταστάσεων 
παραγωγής τους από την αρμόδια αρχή των ΗΑΕ- ESMA ή αναγνωρισμένο από αυτήν οργανισμό 
πιστοποίησης, Εφόσον εκδοθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υποχρεωτικώς το ειδικό λογότυπο του 
σήματος ενσωματώνεται στην συσκευασία.  
 Η αίτηση καταχωρήσεως για προϊόντα κατατίθεται, αποκλειστικώς, από εμιρατινή εταιρεία, η οποία 

ήδη διαθέτει άδεια εισαγωγέως και διανομέως τουλάχιστον από ενός έτους ή από εισαγωγέα και 
διανομέα, με τον οποίο ο παραγωγός έχει τριετές συμβόλαιο αποκλειστικής αντιπροσώπευσης.  
 Παράλληλα, απαιτείται κατάθεση αιτήσεως καταχωρήσεως Εμπορικού σήματος (Trade mark). Η 
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αίτηση κατατίθεται από τον εισαγωγέα, για λογαριασμό του παραγωγού. Αμφότερα τα σήματα 
(Emirate Quality Mark –Trade Mark) αποτελούν ιδιοκτησία του παραγωγού. 
 
Δ. Ειδικότερα για κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες ισχύουν τα εξής: 
 
α) Γαλακτοκομικά συμπεριλαμβανομένων των τυροκομικών :  
 Εφ’ όσον το προϊόν σημαίνεται ως Halal, απαιτείται πιστοποίηση και άδεια εθνικού σήματος (Halal 

National Mark) 
 Εφ’ όσον το προϊόν αναφέρεται στη συσκευασία του ως βιολογικό, απαιτείται άδεια  και 

πιστοποίηση οργανικού προϊόντος (Organic product certificate) 
 Εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποιήσεως και σημάνσεως ΕQM ιατρικά και ειδικά προϊόντα 

όπως, βρεφικό γάλα και παρασκευάσματα για βρέφη, εδέσματα εστιατορίων εντασσόμενα στην 
κατηγορία «ιρανικό γάλα», ως εμπίπτοντα στην αρμοδιότητα ειδικών υπηρεσιών, καθώς και 
συστατικά που εισάγονται ως πρώτες ύλες. 
  
Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά έχουν αναρτηθεί 
στον σύνδεσμο: 
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of--License-to-use-Emirates-
Quality-mark-(EQM)-for--Milk-and-dairy-products,-According-to-the-health-and-safety-re.aspx 
 
β) Χυμοί και αναψυκτικά:  
 
 Απαιτείται ειδική συμμόρφωση της συσκευασίας σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις με 

σεβασμό στα δημόσια ήθη και τις ισλαμικές αξίες. Εξαιρούνται τα προϊόντα που προορίζονται προς 
επανεξαγωγή. 
  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of-License-to-use-Emirates-
Quality-mark-(EQM)-for-Juices-and-beverages,-According-to-the-health-and-safety-require.aspx. 
 
Ε. Περίοδος προσαρμογής  
Σε μεταβατικές διατάξεις συνημμένων αποφάσεων, ορίζεται περίοδος προσαρμογής ενός έτους από 
της ισχύος εφαρμογής του μέτρου για τα προϊόντα που ήδη έχουν τοποθετηθεί στην αγορά.  
 
ΣΤ. Κόστη 
 Το κόστος καταχώρησης Emirates Quality Mark (τριετούς ισχύος) για κάθε εμπορικό 
σήμα/εργοστάσιο/τύπο-κατηγορία προϊόντος ανέρχεται σε 18.500 ντίρχαμ (περίπου €4.400), ενώ το 
κόστος Πιστοποίησης Συμμόρφωσης ECAS είναι πολλαπλάσιο και συμφωνείται με τον φορέα 
πιστοποίησης. Διευκρινίζουμε ότι, εφ’ όσον διαφορετικά προϊόντα των κατηγοριών α’ και β’ τα οποία 
κυκλοφορούν ή θα τοποθετηθούν στην αγορά των ΗΑΕ παράγονται σε διαφορετικά εργοστάσια της 
ιδίας επιχειρήσεως, η κάθε παραγωγική εγκατάσταση ανά προϊόν πιστοποιείται ξεχωριστά. 

 Ντουμπάι, 11 Σεπτεμβρίου 2018 
Ο Προϊστάμενος 

Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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