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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Τποπολογία-Γιάηαγμα 195/2022/31.3.2022 ηος αιγςπηιακού Υποςπγείος 

Δμποπίος και Βιομησανίαρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία εγγπαθήρ ηων 

εξαγωγέων ζηο μηηπώο εξαγωγέων ηος εν λόγω Υποςπγείος και ζημανηική 

αναδιάπθπωζη ηος Γιαηάγμαηορ 43/2016 
 

  

 

Καηόπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο από εδώ Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ, ζαο πιεξνθνξνύκε γηα ηα εμήο: 

 

Τελ 1
ε
  Απξηιίνπ 2022 ην αηγππηηαθό Υπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, ζε ζπλέρεηα θαη ηεο 

ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζθπγήο ηεο ΔΔ ελώπηνλ ηνπ ΠΟΔ (settlement dispute) αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε εγγξαθήο (Registration) ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ ζηελ Αίγππην ζύκθσλα κε ην 

δηάηαγκα 43/2016, εμέδσζε ην ζπλεκκέλν δηάηαγκα 195/2022, κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη 

ζεκαληηθά ην ελ ιόγσ δηάηαγκα: 

 

1. Η ζεκαληηθόηεξε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο έσο 

ηώξα ηζρύνπζαο απαίηεζεο ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ Υπνπξγνύ Δκπνξίνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε εγγξαθήο ζην κεηξών εμαγσγέσλ, εηζάγνληαο παξάιιεια θαη άιιεο  

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ 

θαηαξγνύκελε ππνρξέσζε είρε πξνμελήζεη πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη θαζπζηεξήζεσλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ε εμάιεηςή ηεο ραηξεηίζηεθε κε ελζνπζηαζκό από ηελ εδώ Αληηπξνζσπεία 

ηεο ΔΔ. 

 

Τα ινηπά ζεκεία ηεο ηξνπνπνίεζεο αθνξνύλ ζηα εμήο: 

 

2. Η Δγγξαθή κπνξεί λα νινθιεξσζεί εληόο 15 εκεξώλ από ηελ νξηζηηθή ππνβνιή όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ εγγξάθσλ. Ωζηόζν, «ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ εγθπξόηεηα ησλ 

ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ, εγγξαθή ζην ελ ιόγσ κεηξών δελ γίλεηαη παξά κόλν αθνύ 

δηαπηζησζεί ε νξζόηεηά ηνπο. Καηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ αηηνύληνο ηελ εγγξαθή, ε εηαηξεία ή 

ην εξγνζηάζην κπνξεί λα ειεγρζεί γηα λα δηαπηζησζεί ε νξζόηεηα ησλ εγγξάθσλ, κεηά από 

έγθξηζε ηνπ αξκόδηνπ ππνπξγνύ γηα ην εμσηεξηθό εκπόξην». Καηά ηε γλώκε καο ην ζεκείν 

απηό είλαη αξθεηά αζαθέο, θαζώο δελ πξνζδηνξίδεη ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο απόξξηςεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε εμαγσγηθή εηαηξεία, ε νπνία επαθίεηαη ζηελ 

θξίζε ηνπ Αηγύπηηνπ ζπλεξγάηε ηεο ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία αίηεζεο εγγξαθήο. 

Δπηζεκάλακε ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο ζηελ εδώ Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ πνπ έδεημε ζαθώο 

λα ζπκκεξίδεηαη ηελ αλεζπρία καο, ππνζρόκελε λα δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ην ζέκα απηό, 

δεηώληαο ηηο αλάινγεο δηεπθξηλίζεηο από ηελ αηγππηηαθή πιεπξά. 

 

3. Δηζαγσγή κεραληζκνύ πξνζθπγώλ ζε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο. Η 

απόξξηςε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα ελεκεξώλεηαη ν ελδηαθεξόκελνο 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηελ πξνζθπγή.  

 

4. Γηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο (δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ εγγξαθήο θαη αθύξσζεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Αηγύπηνπ θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ GOEIC). 

 

5. Τν ζπλεκκέλν δηάηαγκα ηέζεθε ζε ηζρύ από ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 2022, θαη δελ έρεη αλαδξνκηθή 

ηζρύ γηα ηηο εθθξεκνύζεο αηηήζεηο ησλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ ησλ θ.κ. ηεο ΔΔ, νη νπνίεο 

σζηόζν, θαηόπηλ πξνθνξηθήο δηαβεβαίσζεο ηνπ αξκόδηνπ Υθππνπξγνύ πξνο ηελ εδώ 

Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ, ζα εμεηαζηνύλ θαηά πεξίπησζε, θαη ζα ππάξμεη γξήγνξε πξόνδνο 

ζηελ δηεπζέηεζή ηνπο.  
 


