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Εισαγωγικό καθεστώς επεξεργασμένων φρούτων, λαχανικών, καρπών και οσπρίων. 

Εισαγωγές σπόρων ροδιού στις ΗΠΑ. 
 

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγωγή αποξηραμένων (dried), θερμικά επεξεργασμένων (cured) ή 

μεταποιημένων (processed) φρούτων, λαχανικών, καρπών (nuts) και οσπρίων -- πλην των 

κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, αλλά συμπεριλαμβανομένων των, ιδιαίτερου ε/ 

ενδιαφέροντος, κατεργασμένων/αποξηραμένων σύκων, χουρμάδων, σταφίδων, ξηρών 

καρπών και αποξηραμένων φασολιών και ρεβιθιών -- που ρυθμίζεται βάσει των Κανονισμών 

USDA 7CFR 319.56-1  ή/και 7CFR 319.75-2, επιτρέπεται χωρίς άδεια, (εκτός αν, κατά 

περίπτωση, ορίζεται διαφορετικά στην ανωτέρω α/ νομοθεσία, ιδίως για φυτοϋγειονομικό 

πιστοποιητικό ή άλλο συνοδευτικό έγγραφο, π.χ. σχετικά με φυτοϋγειονομικά ζητήματα). 

 

Συναφώς, παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες για τη διαδικασία εισαγωγής των σπόρων 

ροδιού, χωρίς άδεια USDA όπως ισχύει για όλα τα επεξεργασμένα φρούτα/λαχανικά. 

Σημειώνεται, πέραν της απλής σχετικά εισαγωγικής διαδικασίας, το εν λόγω προϊόν, 

υπερτροφή σε σχετική ζήτηση και στην αγορά ΗΠΑ, πωλείται σε σχετικά υψηλές τιμές στα 

καταστήματα λιανικής πώλησης (ενδεικτικά περί τα $ 6-6,5 ανά 227 γρ. / 8 oz προϊόντος), ενώ 

η αγορά καλύπτεται μερικώς μόνο από την εγχώρια παραγωγή Πολιτειών Καλιφόρνια και 

Αριζόνα, και κυρίως από εισαγωγές.  
 

• Οι σπόροι ροδιού (pomegranate arils), ως επεξεργασμένο προϊόν έτοιμο προς βρώση, 

επιτρέπεται να εισάγονται στις ΗΠΑ χωρίς άδεια. Μπορούν να συνοδεύονται 

προαιρετικά από επιστολή  “Letter of No Permit” (έκδοσή της στον ιστότοπο “APHIS 

eFile”, βλ. https://www.aphis.usda.gov/aphis/banner/help/efile/landing-page) βάσει της 

οποίας επιστολής μπορεί να διευκολυνθεί ο εκτελωνισμός στον λιμένα εισόδου. 
 

• Η εισαγωγή των σπόρων ροδιού στις ΗΠΑ ρυθμίζεται βάσει του Κανονισμού USDA 

7CFR 319.56-3 (βλ. https://www.ecfr.gov/current/title-7/subtitle-B/chapter-III/part-

319/subpart-L/section-319.56-3). Επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, τα εισαγόμενα 

προϊόντα σπόρων ροδιού υπόκεινται σε επιθεώρηση στον λιμένα εισόδου. 
 

• Τα εισαγόμενα προϊόντα σπόρων ροδιού πρέπει να συνοδεύονται από 

φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, με πρόσθετη δήλωση του αρμόδιου εθνικού 

οργανισμού της χώρας προέλευσης ότι το φορτίο έχει επιθεωρηθεί και είναι 

απαλλαγμένο από τη μύγα Tephritidae. 
 

• Υπογραμμίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο για σπόρους (arils) και υπό την 

προϋπόθεση ότι προορίζονται για βρώση, όχι για φύτευση ή πολλαπλασιασμό. Για 

αναλυτικές πληροφορίες για σπόρους ροδιού, μπορείτε να ανατρέχετε στον ιστότοπο 

APHIS/USDA: 
 

https://acir.aphis.usda.gov/s/acir-document-

detail?rowId=a0jt000001AiGF8AAN&Document_Type=Commodity%20Import%20Req

uirements. 
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• Αντιθέτως, όλα τα λοιπά μέρη του ροδιού ρυθμίζονται με βάση τους κανονισμούς που 

ισχύουν για τα νωπά φρούτα, επομένως σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται άδεια 

εισαγωγής, καθώς και επιθεώρηση στο λιμάνι εισόδου. Για αναλυτικές πληροφορίες, 

για το ρόδι ως νωπό φρούτο, μπορείτε να ανατρέχετε στον ιστότοπο APHIS/USDA: 
 

https://acir.aphis.usda.gov/s/acir-document-

detail?rowId=a0jt000001AiGF1AAN&Document_Type=Commodity%20Import%20Req

uirements 

 

Τέλος, γενικώς ως προς την εισαγωγή αποξηραμένων (dried), θερμικά επεξεργασμένων 

(cured) ή μεταποιημένων (processed) φρούτων, λαχανικών, καρπών (nuts) και οσπρίων, για 

αναλυτικές πληροφορίες ανά προϊόν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο 

APHIS/USDA, και πιο συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων ACIR (https://acir.aphis.usda.gov/s/, 

βλ. ενότητα “Plants and Plant Products Not for Propagation, με επιλογή χώρας Ελλάδα).  

 

Περαιτέρω, για πληρότητα ενημέρωσης σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες 

εισαγωγής προϊόντων αρμοδιότητας Υπηρεσίας APHIS, παρατίθεται συμπληρωματική 

πληροφόρηση: 

- Γενικά για εισαγωγές. 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/importexport 

- Εγχειρίδια. 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-
manuals/ct_online_manuals  

- Για προϋποθέσεις / διαδικασίες εισαγωγής φυτών. 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information 

- Διαδικασία έγκρισης εισαγωγής προϊόντων / πρόσβαση στην α/ αγορά. 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/commodity-
import-approval-process/ct_commodity_import_approval_process  
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