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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων  

στη Νοτ. Αφρική 

 

Καθεστώς εισαγωγής ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

Αρμόδια αρχή ελέγχου/ρύθμισης των εισαγωγών εν λόγω προϊόντων στην Νότια Αφρική είναι η 

Υπηρεσία "Import Export Policy Unit" (Directorate Animal Health) του Υπουργείου Γεωργίας 

(DAFF/Department of Agriculture, Forestry and Fisheries), στοιχεία αρμοδίου υπαλλήλου: 

Υπηρεσία:  Department of Agriculture, Forestry and Fisheries-DAFF 

        Directorate Animal Health 

         Import Export Policy Unit 

Αρμόδια:  Dr. Chantelle Erwee, State Veterinarian 

Tηλ.: +27 12 319 7536, Fax: +27 12 329 6892, e-mail: chantelleE@daff.gov.za 

 

  Επισημαίνεται ότι για την εισαγωγή γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων απαιτείται 

ειδική άδεια εισαγωγής. 

 

 Διαδικασία λήψης άδειας εισαγωγής – εξαγωγής / αποστολής κτηνιατρικού πιστοποιητικού. 

1. Η Άδεια Εισαγωγής / Import Permit ζητείται από τον εισαγωγέα (ο εισαγωγέας πρέπει να 

επικοινωνήσει με το αρμόδιο γραφείο χορήγησης αδειών εισαγωγής / Permit Office: 

vetpermits@daff.gov.za, τηλ. (+27) 012 319 7514 για λήψη και υποβολή της κατάλληλης 

Αίτησης (Import Permit Application Form). 

2. Αφού ληφθεί η επίσημη άδεια εισαγωγής, συνημμένο αυτής είναι το επίσημο πλέον (όχι 

υπόδειγμα) κτηνιατρικό πιστοποιητικό το οποίο αποστέλλεται από τον εισαγωγέα (ο 

οποίος έλαβε τη συγκεκριμένη άδεια εισαγωγής) στον εξαγωγέα προς συμπλήρωση, βάσει 

των συγκεκριμένων προϋποθέσεων (import conditions) που περιγράφονται στη 

συγκεκριμένη επίσημη άδεια. 

3. Μόνο εφόσον αποσταλεί το επίσημο κτηνιατρικό πιστοποιητικό της συγκεκριμένης άδειας 

εισαγωγής, από τον εξαγωγέα στον εισαγωγέα, θα είναι δυνατή η εισαγωγή/τελωνειακή 

εκκαθάριση του φορτίου (τονίζεται ότι με χρήση άλλου πιστοποιητικού πέραν του 

επίσημου θα υπάρχει πρόβλημα τελωνειακής εκκαθάρισης του φορτίου). 

4. Υπογραμμίζεται ότι ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος εξαγωγέας μπορεί να προχωρήσει  

στις διαδικασίες εξαγωγής αναμένοντας το επίσημο κτηνιατρικό πιστοποιητικό που θα 

στείλει ο εισαγωγέας μετά τη λήψη της επίσημης άδειας εισαγωγής. 

 

 

Τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες. 

Σημειώνουμε καταρχάς ότι, για όλα τα εμπορεύματα χρησιμοποιούνται τα συνήθη τυπικά 

συνοδευτικά τελωνειακά έγγραφα (αρμόδια αρχή: Customs, SARS / South Africa Revenue Service) 

όπως: 

 Customs Declaration Form (έγγραφο "SAD 500", βλ. σχετική τεκμηρίωση στην ιστοσελίδα 

http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=4153&tid=60&s=forms&show=1084) 

 Commercial Invoice 

 Packing List 

 Bill of Lading / Airway Bill 

 

  Κατόπιν επικοινωνία μας με εδώ τελωνειακές αρχές πληροφορούμεθα ότι, ατύπως, ζητούνται 

και τα εξής: 

mailto:vetpermits@daff.gov.za
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 Cover Letter (ελεύθερης μορφής, με πληροφορίες φορτίου και συσκευασίας / αποστολής, 

οπωσδήποτε δε στοιχεία επικοινωνίας του εδώ εισαγωγέα κλπ.)   

 Customs Worksheet (ελεύθερης μορφής, για τον υπολογισμό του δασμού εισαγωγής και τη 

σχετική μετατροπή συναλλάγματος) 

 

  Οι τελωνειακές διαδικασίες διεκπεραιώνονται στη Ν. Αφρική συνήθως από ειδικά πρακτορεία 

"Clearing & Forwarding Agents", τα οποία συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών με 

τους εγχώριους εισαγωγείς ή εξαγωγείς-προμηθευτές -- βλ. Logistics Portal Ν. Αφρικής, 

http://www.logisticsportal.co.za/, όπου αναφέρονται δεκάδες πρακτορεία μεταφορών, διεκπεραίωσης 

τελωνειακών διαδικασιών, σχετικών με θέματα διαχείρισης φορτίων (logistics). Στην ιστοσελίδα του 

φορέα South African Association of Freight Forwarders (http://www.saaff.org.za/, και ειδικότερα 

στην ενότητα "Membership"- "Directory Listing", παρατίθενται τα στοιχεία των μελών. 

 

Υπογραμμίζεται ότι για την εισαγωγή διατροφικών προϊόντων στη Ν. Αφρική εμπλέκονται τρεις 

διαφορετικές Υπηρεσίες: 

- South Africa Customs (SARS) 

- South Africa Port House Office (DAFF) 

- Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας (DAFF), σε όλους τους λιμένες (σημεία εισόδου, 

λιμάνια, αεροδρόμια) εισερχόμενων εμπορευμάτων, η οποία επιθεωρεί υποχρεωτικά όλα τα 

φορτία προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, υπό έννοια φυτο-

υγειονομικής προστασίας. Κατόπιν της σχετικής επιθεώρησης, αν δεν υπάρξει τυχόν αρνητικό 

αποτέλεσμα, ακολουθεί έγγραφο πρότασης τελωνειακής αποδέσμευσης απευθυνόμενο προς 

SARS για τελική έγκριση τελωνειακής εκκαθάρισης. 

- South Africa Permit Office (DAFF) 

 

  Τονίζεται ιδιαιτέρως το γεγονός ότι για την εισαγωγή πολλών φρέσκων (μη επεξεργασμένων) 

διατροφικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ν. Αφρικής, πρέπει να προηγηθεί υποβολή αιτήματος 

για χορήγηση ειδικής άδειας εισαγωγής. 

 

Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με μη επεξεργασμένα διατροφικά προϊόντα, διατυπώσεις και 

υποβολή αιτήματος έκδοσης άδειας εισαγωγής (όπου χρειάζεται) αρμόδια είναι η Υπηρεσία: 

 

DAFF / DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES  

DIRECTORATE OF PLANT HEALTH AND QUALITY 

PERMIT OFFICE 

TEL: (+2712) 319 6102 / 6396, FAX: (+2712) 319 6370 

CONTACT: Jeremiah, Director, JeremiahMA@nda.agric.za 

Shashika (+2712) 319 6383 

 

Αναφορικά με το θέμα της σήμανσης τροφίμων/ποτών περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 

αναζητηθούν στον κάτωθι υπερσύνδεσμο(link): 

http://www.health.gov.za/index.php/2014-03-17-09-09-38/legislation/joomla-split-menu/category/86-

2010r 

 

O εν ισχύ ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες (και εισαγωγές) είναι 14%. 
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