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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Δλάθπςνζη ηων διαδικαζιών εξαγωγήρ μεγάληρ καηηγοπίαρ πποϊόνηων 

ηποθίμων. Νέο ςποςπγικό διάηαγμα πος θα ηεθεί ζε εθαπμογή ζε ηπείρ μήνερ 

αίπει ηην ςποσπεωηική επιθεώπηζη εν λόγω πποϊόνηων από ηον Γενικό 

Οπγανιζμό Δλέγσος Δξαγωγών και Διζαγωγών (GOEIC).  
 

  

 

Καηόπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο από εδώ Αληηπξνζσπεία ηεο ΕΕ, ζαο πιεξνθνξνύκε γηα ηα 

εμήο: 

 

1. Η Τπνπξγόο Εκπνξίνπ εμέδσζε πξόζθαηα δηάηαγκα (96-2022) κε ην νπνίν ηξνπνπνηεί ηνλ 

θαηάινγν ησλ εηζαγσγώλ πνπ κέρξη ζήκεξα ππόθεηληαη ζην παιαηόηεξν δηάηαγκα (991-

2015) ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ πξόζζεηε επηζεώξεζε από ηνλ  Γεληθό Οξγαληζκό Ειέγρνπ 

Εμαγσγώλ θαη Εηζαγσγώλ (GOEIC). Καη ηα δύν δηαηάγκαηα επηζπλάπηνληαη γηα 

ελεκέξσζή ζαο. Σν λεόηεξν δηάηαγκα, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε ηζρύ ζε ηξεηο κήλεο, πξνζζέηεη 

κελ νξηζκέλα πξντόληα (όπσο αλαθέξνληαη θαησηέξσ), απαιιάζζεη δε εμαηξεηηθά επξεία 

θαηεγνξία ηξνθίκσλ από ηελ σο άλσ πξόζζεηε ππνρξέσζε επηζεώξεζεο από ηνλ GOEIC. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ηα εμαηξνύκελα πξντόληα δηαηξνθήο ζα επηζεσξνύληαη κόλν από ηελ Εζληθή 

Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (NFSA). Οπζηαζηηθά θαηαξγείηαη ν δηπιόο έιεγρνο 

πνπ δηελεξγνύληαλ θαη από ηηο δύν αξρέο ζηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ, κε πξνθαλή 

εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ γηα ηνλ ελδηαθεξόκελν εμαγσγέα.  

 

2. Εηδηθόηεξα, ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ απαιιάζζνληαη ηεο επηζεώξεζεο ηνπ 

GOEIC:  

 Σα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη ηα πξντόληα ηνπο πνπ παξαζθεπάδνληαη γηα ιηαληθή 

πώιεζε 

 πληεξεκέλα θαη απνμεξακέλα θξνύηα παξαζθεπαζκέλα γηα ιηαληθή πώιεζε 

 Έιαηα θαη ιίπε παξαζθεπαζκέλα γηα ιηαληθή πώιεζε 

 νθνιάηα θαη παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαθάν παξαζθεπαζκέλν 

γηα ιηαληθή πώιεζε 

 Πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο 

 Ζπκαξηθά θαη θαγεηά πνπ παξαζθεπάδνληαη από δεκεηξηαθά θαη πξντόληα ςσκηνύ θαη 

αξηνπνηείσλ 

 Υπκνί θξνύησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη γηα ιηαληθή πώιεζε 

 Φπζηθό λεξό, κεηαιιηθό λεξό θαη αεξηνύρν λεξό. 

Παξάιιεια πξνζηίζεληαη:  

 Αληάπηνξεο θιηκαηηζηηθώλ A/C (θσδ. Πξντόληνο/ HS code  85.04) 

 Κιεηδαξηέο πόξηαο (83.01.40) 

 Ρπζκηζηέο ρακειήο πίεζεο γηα νηθηαθή ρξήζε (90.32.20) 

 Υεηξνθίλεηεο βαιβίδεο 4 θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ (84.81.30-84.81.40) 

 Καιώδηα ρακειήο ηάζεο (85.44) 

 ύξκα ζπγθόιιεζεο (83.11) 

 Έξκα θζνξηζκνύ (85.04.10) 

 Λακπηήξεο LED (85.39.50) 

 Παθέην κπαηαξηώλ γηα θσηηζκό έθηαθηεο αλάγθεο (85.06) 

 Ξεξέο κπαηαξίεο (85.07) 

 Μπαηαξίεο θαξνηζηνύ γθνιθ (85.07) 

 
 


