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Επιτελική Σύνοψη  - EXECUTIVE SUMMARY 
 
Aiming to enhance growth, the Greek Government has committed to 

establish a National Trade Facilitation Strategy to simplify customs 
procedures, encourage exports and facilitate cross-border trade for 
companies operating in Greece.  

 
The strategy focuses on a review of existing procedures and processes 

with main objectives to reduce time to export procedures by 50 % and 
administrative costs of export by 20 % until 2015, thus leading to 10% 
increase in exports’ value, 1.7% increase of the GDP and 80.000 new jobs. 

 
After the assignment of the Ministry for Development and 

Competitiveness, the Institute of Export Research & Studies (IERS) of the 
Greek International Business Association (SEVE), undertook the 
implementation of the present report - which is part of the BRA project 
under the leadership of the Export Research Centre. The report was 
executed under the guidance from the Steering Committee of National 
Trade Facilitation Roadmap and  technical assistance of ΤFGR and 
UNECE.  IERS made every possible endeavor to search, locate and record 
the export procedures of canned peaches from Greece to the United States 
of America by ship (the common transportation means for exports to the 
U.S). 

 
Cultivation of clingstone peach is a "key" sector to the local economy 

of the farming areas and for the national economy in general, employing 
12,000 households, while the permanent and seasonal workers in the 
industry amounts to 10,000 people.  

 
The canned peach industry is one of the most competitive in Greece, 

predominantly extroverted, since 99% of the quantity of the country’s 
production is exported all over the world, ensuring the country’s leadership 
at international level. 

 
The U.S. market is the largest importer of canned peach in the world, 

with a share of 10.7 % in 2012. Due to the penetration of Chinese canned 
peach in the U.S., Greece lost its leadership on canned peach imports of the 
US, which it held until 2008, but still keeps a share of 18.3 %. Among the 
international markets, the U.S market presents great opportunities for the 
Greek exporters to expand their activities given: 

• the large population of the U.S.A and the significant size of canned 
peach market  
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• the insufficient capacity of the U.S. to meet the increasing domestic 
demand resulting to a constant upward trend in canned peach imports at 
8.9 % over a period of ten years (78 million euro in value and 62,636 tones 
in quantity in 2012). 

• the competitive advantage of the Greek exporters due to their 
superior quality and product reliability. 

 
In general, the export procedures of canned peaches from Greece to 

the U.S.A have been simplified, as the ICISnet has been in general 
successfully implemented. There are not any special demands from the US 
importers in the case of imports of canned peaches in US, other than the 
common requirements for foodstuffs according to the US Law. Points of 
potential improvement mainly have to do with: 

• the use of the proper Incoterms by the exporters in the sales contract 

• the issuance of the pre-customs Quality Control Certificate, a rather 
bureaucratic process, imposing unnecessary high costs to the exporters on 
annual basis. 

• the limited use of already existing simplifications in custom 
clearance procedures by the exporters, due to operational issues of the 
public sector and also the lack of sufficient specific knowledge of the 
exporters and education. 

• ICISnet procedures in few specific areas e.g. the confirmation of exit 
from E.U. 

  
The problems and potential solutions identified by the various 

stakeholders are analytically presented below, in each stage of the export 
procedures, buy - ship - pay. 
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ΜΕΡΟΣ Α. Επισκόπηση κλάδου 

 

Α.1 Εισαγωγή - Αντικείµενο της Μελέτης 
 
Αντικείµενο της µελέτης είναι η καταγραφή, η αποτύπωση και η ανάλυση 
των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis) κατά την 
εξαγωγή της κοµπόστας ροδακίνου κατά τα πρότυπα της 
UNECE/UNΝExT.  
Η µελέτη περιλαµβάνει τα προϊόντα της 2-ψήφιας κατηγορίας 20 της 
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (HS). Ειδικότερα εξετάζεται το προϊόν 
δασµ. κλάσης 200870: 
Κατηγορία HS   Περιγραφή Προϊόντων 
20   Preparations of vegetables, fruit, nuts or 

other parts of plants 
 
2008   Fruit, nuts and other edible parts of plants, 

otherwise prepared or preserced, whether 
or not containing added sugar or other 
sweetening matter or spirit not elsewhere 
specified or included 

 

200870      Peaches, including nectarines 
 
Στόχος της µελέτης είναι ο εντοπισµός προβληµατικών περιοχών, οι 
οποίες καθυστερούν ή/και επιβαρύνουν µε πρόσθετα κόστη την διαδικασία 
αποστολής κονσέρβας (κοµπόστας) ροδάκινου στις ΗΠΑ. 
Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της UNECE, η δοµή και τα κεφάλαια της 
µελέτης περιλαµβάνουν:  

• Γενική Επισκόπηση της Μελέτης και αναφορά στη διαδικασία 
πραγµατοποίησής της και των συµµετεχόντων σε αυτή. 

• Συλλογή-καταγραφή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων του 
κλάδου που ανήκει το κάθε προϊόν. 

• Συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων εξαγωγών 
γενικά αλλά και στοιχεία για τη διεθνή αγορά και τη διεθνή θέση 
του προϊόντος. 

• ∆ιαφοροποίηση στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες σε σχέση µε τις 
αποστολές εντός ΕΕ. 

• Ορισµός πεδίου µελέτης για κάθε προϊόν (scope) βασισµένο στο 
µοντέλο «buy-ship-pay», και καθορισµός των stakeholders (αρχές, 
ενδιάµεσοι, επιχειρήσεις και πελάτες). 

• Λεπτοµερή καταγραφή, ανάλυση και απεικόνιση των διαδικασιών 

• Χρήση UML graphical notations, διαγραµµάτων εργασιών σε όλη 
την µελέτη.  
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• Ειδικότερες απαιτήσεις / έγγραφα / προδιαγραφές για την εξαγωγή. 

• Περιγραφή νοµοθεσίας που διέπει την εξαγωγή του κάθε προϊόντος. 

• Συλλογή και παράθεση δειγµάτων εγγράφων. 

• Συνολική αποτίµηση διαγράµµατος χρονικής ροής. 

• Καταγραφή εµποδίων και προτάσεις για την άρση αυτών. 
 
Επισηµαίνεται ότι στο Α’ µέρος – Επισκόπηση αγοράς, έχουν 
συµπεριληφθεί στατιστικά στοιχεία για το 2013, όπου αυτά ήταν 
διαθέσιµα. Ωστόσο, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε διαθεσιµότητα για όλες τις 
χώρες – βασικούς εταίρους και για όλες τις µεταβλητές, ο σχολιασµός στα 
κείµενα, αφορά στα στοιχεία µέχρι και το 2012. 
Επιπλέον, πέραν του σταδίου «ship», θα δοθεί έµφαση και στα στάδια 
«buy» και «pay», µε ειδικότερη αναφορά και ανάλυση στους 
υφιστάµενους αλλά και πλέον χρησιµοποιούµενους τρόπους πληρωµής – 
εξόφλησης µέσω των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και τους 
τρόπους ασφάλισης των προϊόντων και των εξαγωγικών πιστώσεων. 
 
Οι υπηρεσίες-οργανισµοί-εταιρίες (Stakeholders), οι οποίες παρήχαν 
πληροφόρηση για την περιγραφή των εξαγωγικών διαδικασιών και τον 
κλάδο, ήταν οι εξής:  
 

• Τελωνείο Σκύδρας  

• Β’ Τελωνείο Εισαγωγής-Εξαγωγής Θεσσαλονίκης  

• ∆ΑΟΚ Σκύδρας (Υπηρεσία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) 

• Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

• Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) 

• Επιµελητήριο Ιωαννίνων  

• Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ 

• Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (ΣΕΘ) 

• Mediterranean Shipping Company Greece S.Α. (MSC) 

• Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) & ∆ΕΛΚΟΦ Α.Ε  

• KΡΟΝΟΣ Α.Ε  

• ΑLEXANDER A.E  

• KONEX A.E  

• Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε. 

• ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α.Ε 

• AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS  
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Α.2 Παγκόσµια αγορά 

 
Α.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Η παγκόσµια αγορά κονσερβοποιηµένων φρούτων έχει υποστεί 
σηµαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Ιστορικά, πρόκειται για µια 
αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από: 1) τυποποιηµένη µορφή προϊόντων 
(κοµπόστες  για βιοµηχανική χρήση – λιανεµπόριο), 2) µακροχρόνια 
σταθερούς προµηθευτές (όπως Ευρώπη, ΗΠΑ, Νότια Αφρική, 
Αυστραλία), 3) ώριµες, παραδοσιακές αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, η 
Ιαπωνία. Το 43% της αγοράς κονσερβοποιηµένων φρούτων αφορά στην 
κοµπόστα, το 36% στα κατεψυγµένα φρούτα, το 11% στους χυµούς και το 
10% στα αποξηραµένα φρούτα. 
 
Οι διακυµάνσεις στην παραγωγή και τις εµπορικές ροές προκύπτουν 
κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, συνήθως τις καιρικές συνθήκες. Τη 
τελευταία δεκαετία ωστόσο, νέες αγορές, νέοι προµηθευτές καθώς και νέες 
µορφές προϊόντων έχουν αλλάξει τα πρότυπα στο εµπόριο και την 
κατανάλωση των κονσερβοποιηµένων φρούτων. Η αυξανόµενη 
δηµοτικότητα κονσερβοποιηµένων φρούτων που διατίθενται σε πλαστικά 
και γυάλινα βάζα οδήγησε στην τόνωση της ζήτησης στις ώριµες αγορές, 
ενώ συνέβαλε στην εµφάνιση νέων προµηθευτών, όπως η Ταϊλάνδη, 
δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε αναδυόµενους ισχυρούς 
προµηθευτές, όπως η Κίνα, να ενισχύσουν το µερίδιό τους στις 
υφιστάµενες παραδοσιακές αγορές. Επιπλέον, η αύξηση της ζήτησης σε 
νέες αγορές, όπως η Ρωσία, η Νότια Αµερική και η Μέση Ανατολή έχει 
οδηγήσει σε νέες εξαγωγικές ευκαιρίες. 
 
Τα επόµενα πέντε χρόνια, η παγκόσµια παραγωγή κονσερβοποιηµένων 
φρούτων αναµένεται να αυξηθεί µε µεγαλύτερο ρυθµό, συγκριτικά µε την 
προηγούµενη πενταετία. Η ανάπτυξη του κλάδου αναµένεται να προέλθει 
κυρίως από τις αναδυόµενες οικονοµίες της Κίνας και της Ινδίας, 
υποκινούµενη παράλληλα από αύξηση στην εσωτερική κατανάλωση και 
τις επενδύσεις σε προηγµένες τεχνολογικές µεθόδους παραγωγής. 
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∆ιάγραµµα 1. Έσοδα από παγκόσµια βιοµηχανία κονσερβοποιηµένων 

φρούτων 

 
Πηγή: IBISWORLD 

 
Α.2.2 Παραγωγή 
 
Οι παραδοσιακοί προµηθευτές κοµπόστας ροδάκινου, όπως η Ελλάδα, οι 
ΗΠΑ και η Ισπανία από το 2008 µέχρι και το 2012 σηµειώνουν πτωτική 
τάση στην παραγωγή ροδάκινου για βιοµηχανική χρήση 
(κονσερβοποίηση), ενώ η Νότια Αφρική καταγράφει σταθερότητα στις 
ποσότητες παραγωγής. Το χαµένο έδαφος των παραδοσιακών 
προµηθευτών καταλαµβάνουν οι αγορές της Λατινικής Αµερικής, όπως η 
Χιλή και η Αργεντινή, ενώ η έντονη δυναµική ανάπτυξης της παραγωγής 
κοµπόστας ροδάκινου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Κίνα (η 
οποία παράγει σήµερα το 1/3 της παγκόσµιας παραγωγής), αλλά και στην 
Ταϊλάνδη1. 
 
Η αρχή για την Κίνα έγινε το 2003 όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά το 
διεθνές εµπόριο κοµπόστας και έκτοτε παρατηρείται µια σταθερά ανοδική 
πορεία που την έχει φέρει στην κορυφή της παγκόσµιας κατάταξης 
ροδάκινου, µε µερίδιο που ξεπερνά το 40%. Μάλιστα στο διάστηµα 2008-
2012 η παραγωγή της Κίνας έχει διπλασιαστεί αγγίζοντας την περίοδο 
2011-12 τους 715.000 τόνους. Επιπλέον να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις του κλάδου, οι χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Νότια Αφρική, η 

                                                           
1
 Σηµειώνεται ότι η αγορά κονσερβοποιηµένων φρούτων της Ταϊλάνδης δεν θα 

αναλυθεί περαιτέρω σε αυτό το σηµείο, µε την έννοια ότι ουσιαστικά η παραγωγή 
αφορά στην διαδικασία µεταποίησης, όπου τα εισαγόµενα σε µεγάλα µεταλλικά 
δοχεία κονσερβοποιηµένα ροδάκινα ανασυσκευάζονται σε µίξεις περισσότερων ειδών 
φρούτων και σε µικρότερα µεταλλικά δοχεία, έτοιµα για λιανική πώληση σε 
µεγαλύτερα πλαστικά δοχεία, που προορίζονται για εξαγωγή. 
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Αργεντινή και η Αυστραλία έχουν αγγίξει τα όρια των παραγωγικών τους 
δυνατοτήτων και στα επόµενα χρόνια δεν θα έχουν διαφοροποιήσεις στην 
παραγωγή.  
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 11ο Παγκόσµιο 
Συνέδριο Μεταποιηµένων Φρούτων (Λιτόχωρο, 30.05-02.06.12), στην 
Κίνα σήµερα αριθµούνται περίπου 500-600 εταιρίες επεξεργασίας 
ροδάκινου, ενώ στους υπόλοιπους βασικούς προµηθευτές υπάρχει 
µεγαλύτερη συγκέντρωση του κλάδου σε λιγότερες και µεγαλύτερες 
εταιρίες. Συγκεκριµένα, στην Αργεντινή δραστηριοποιούνται 21 εταιρίες, 
στην Ισπανία 17, στην Ελλάδα 17, στην Χιλή 8, στις ΗΠΑ 3 και στην 
Αυστραλία 1. 
 
Πίνακας 1. Παραγωγή ροδάκινου προς κονσερβοποίηση 

(ποσά σε τόνους) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
ε
 

ΜΕΤ 

08/12 

ΚΚίίνναα  337722..550000  448844..000000  665500..000000  771155..000000  750.000 24,3% 

ΗΠΑ 336655..114400  440066..550000  337744..994400  334400..774400  377.000 -2,3% 

Ισπανία 417.488 336699..770077  332299..667722  330033..007700  280.378 -10,1% 

Ελλάδα 365.000 280.000 293.000 291.000 290.000 -7,3% 

Χιλή 269.000 215.000 267.000 259.000 na -1,3% 

Νοτ. Αφρική 115566..223322  115566..551155  115533..997722  116666..777766  na 2,2% 

ΑΑρργγεεννττιιννήή  115511..000000  111177..550000  117722..885500  116633..550000  na 2,7% 

Αυστραλία 44.935 37.403 28.495 31.786 na -10,9% 
Πηγή: 11ο Παγκόσµιο Συνέδριο Μεταποιηµένων Φρούτων/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση/ ε: εκτιµήσεις/ na: 
non available 
 

∆ιάγραµµα 2. Παραγωγή ροδάκινου προς κονσερβοποίηση 
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Α.2.3 Κόστος πρώτων υλών 
 
Η µεγαλύτερη επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής κονσερβοποιηµένων 
φρούτων είναι το κόστος πρώτων υλών. Συγκεκριµένα, αυτό υπολογίζεται 
σε 59,3%, ενώ το µισθολογικό κόστος ανέρχεται σε µόλις 8,9%. 
 
∆ιάγραµµα 3. ∆ιάρθρωση κόστους παραγωγής 

 
Πηγή: IBISWORLD 

 
Η τιµή παραγωγού για το βιοµηχανικό ροδάκινο της Αυστραλίας την 
περίοδο 2011-12 είναι η ακριβότερη, συγκεκριµένα ανά τόνο ανέρχεται σε 
€415. Αντίθετα οι συµφωνίες για την Ελλάδα ανέρχονται σε €250/ τόνο - 
τιµή υψηλότερη από το 2010 κατά 25%, λόγω αυξηµένης ζήτησης και 
λιγότερου ανταγωνισµού από Κίνα, παραµένοντας ωστόσο σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Η τιµή παραγωγού για την Κίνα τα τελευταία 4 έτη 
αυξάνεται µε υψηλό µέσο ρυθµό 21,1%.  
 
Πολύ υψηλή είναι η τιµή ζάχαρης ανά τόνο στην Κίνα, συγκεκριµένα €900 
την περίοδο 2011-12 και σε παρόµοια επίπεδα κυµαίνεται και για την 
Ελλάδα, στα €850/ τόνο. Το συνολικό κόστος παραγωγής στην Κίνα 
ωστόσο µειώνεται, λόγω χαµηλού εργατικού κόστους, κάτι που δεν ισχύει 
στις υπόλοιπες ανεπτυγµένες αγορές. 
 

Πίνακας 2. Καθαρή τιµή αγοράς βιοµηχανικού ροδάκινου, ανά τόνο 

(ποσά σε ευρώ) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
ε
 

ΜΕΤ  

08/12 

Αυστραλία 348 418 432 415 na 6,1% 

Κίνα  201 229 259 358 375 21,1% 

Ισπανία 115500  117700  220000  229900  na 24,6% 

Αργεντινή 119 211 216 272 na 31,9% 

Ελλάδα 226600  118800  220000  225500  na -1,3% 

ΗΠΑ 255 265 227 250 na -0,6% 

Χιλή 134 143 165 215 na 16,9% 
Πηγή: 11ο Παγκόσµιο Συνέδριο Μεταποιηµένων Φρούτων/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση/ ε: εκτιµήσεις/ na: 
non available. Σηµείωση: δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για Νοτ. Αφρική 
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∆ιάγραµµα 4. Καθαρή τιµή ζάχαρης για παραγωγή κοµπόστας 

ροδάκινου (ευρώ ανά τόνο) 

Περίοδος 2011-12
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Α.2.4 Κατανάλωση 
 
Ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής της Κίνας σε κοµπόστα ροδάκινου 
απευθύνεται στην εσωτερική αγορά της, καθώς η αυξηµένη κατανάλωση 
των Κινέζων καταναλωτών τοποθετεί την χώρα ψηλά και στις εισαγωγές 
του προϊόντος σε παγκόσµιο επίπεδο. Από το 2008 µέχρι το 2012 η 
κατανάλωση των Κινέζων σε κοµπόστα ροδάκινου αυξάνεται µε µέσο 
ρυθµό 36,9%, ενώ ανοδική είναι η τάση και για την Αργεντινή (6,8%). 
Μάλιστα, η Χιλή και η Αργεντινή αποτελούσαν για πολλά χρόνια 
σηµαντικό εξαγωγικό προορισµό της ελληνικής κοµπόστας, ωστόσο πλέον 
οι χώρες όχι µόνο έχουν αυτάρκεια, αλλά αποτελούν υπολογίσιµες 
εξαγωγικές δυνάµεις. 
 
Πίνακας 3. Εγχώρια κατανάλωση κοµπόστας ροδάκινου 

(ποσά σε τόνους) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
ε
 

ΜΕΤ  

08/12 

Κίνα 222244..000000  335566..000000  550066..000000  557755..000000  615.000 36,9% 

ΗΠΑ 331100..220000  331144..990000  332200..660000  330099..220000  na -0,1% 

Αργεντινή 137.271 128.417 140.500 167.271 na 6,8% 

Ισπανία 6699..111177  6611..226644  4455..998877  6644..003377  na -2,5% 

Χιλή 2255..550000  2255..660000  2299..660000  2255..770000  na 0,3% 

Ελλάδα 77..336600  77..550000  77..550000  77..550000  77..550000 0,6% 
Πηγή: 11ο Παγκόσµιο Συνέδριο Μεταποιηµένων Φρούτων/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση/ ε: εκτιµήσεις/ na: 
non available. Σηµείωση: δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για Νοτ. Αφρική, Αυστραλία 
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Α.2.5 Εξωτερικό Εµπόριο 

 
Α.2.5.1 Παγκόσµιες Εξαγωγές 
 
Στο διάστηµα 2003-2012, οι παγκόσµιες εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου 
ενισχύθηκαν συνολικά κατά 42%, ενώ σε αξία το 2012 υπολογίζονται σε 
€730 εκατ. και ποσότητα 735.497 τόνους. Παρά την θεαµατική ανάπτυξη 
της παραγωγής στην Κίνα, η Ελλάδα παραµένει πρώτη στις παγκόσµιες 
εξαγωγές κονσέρβας ροδάκινου, µε µερίδιο 36,3% το 2012, ποσοστό 
ενισχυµένο κατά 11,5 ποσοστιαίες µονάδες σε επίπεδο δεκαετίας. Πλην 
της Ελλάδας και της Χιλής, οι υπόλοιποι παραδοσιακοί προµηθευτές 
κοµπόστας ροδάκινου, όπως η Ισπανία, η Νότια Αφρική, οι ΗΠΑ, η 
Αργεντινή, η Ιταλία, η Αυστραλία έχασαν µερίδιο εξαγωγών στην 
παγκόσµια αγορά λόγω της απότοµης αύξησης των εξαγωγών από την 
Κίνα - οι οποίες σε διάστηµα δεκαετίας σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε αξία. 
Οι εξαγωγές της Ταϊλάνδης σηµειώνουν κάµψη της τάξης του 40%, 
παρόλο που µέχρι και το 2010 κατέγραφαν σταθερά ανοδική πορεία. 

 

∆ιάγραµµα 5. Παγκόσµιες εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου το 2003 και 

το 2012 

 
 
Από το 2003 µέχρι και το 2012, οι εξαγωγές της Κίνας έχουν 
τριπλασιαστεί σε αξία. Βασικοί πελάτες της είναι η Ιαπωνία (µερίδιο 
32,6%), οι ΗΠΑ (32,5%) και µε µικρότερο ποσοστό η Ρωσία (7,7%), η 
Κορέα (4,8%) και ο Καναδάς (4,6%). Η Χιλή διπλασίασε σε επίπεδο 
δεκαετίας τις εξαγωγές της σε κοµπόστα ροδάκινου και αποστέλλει τα 
προϊόντα της σε κοντινές αγορές όπως το Μεξικό (µερίδιο 29,7%), το 
Περού (23,1%), η Κολοµβία (11,6%), το Εκουαδόρ (9,5%) και η 
Βενεζουέλα (9%). Το Μεξικό, η Βραζιλία και η Πολωνία είναι αγορές που 
χωρίς ακόµα να έχουν αποκτήσει µεγάλο µερίδιο, µπαίνουν δυναµικά στο 
διεθνές εµπόριο του κλάδου. Συγκεκριµένα, οι εξαγωγές του Μεξικού το 
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2003 ήταν €20 χιλ. και το 2012 ανέβηκαν στα €2 εκατ. Αντίστοιχα, οι 
εξαγωγές της Πολωνίας από €76 χιλ. το 2012 ανήλθαν σε €1,5 εκατ. και 
της Βραζιλίας από €848 χιλ. σε €2 εκατ. 
 
Πίνακας 4. Εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου (10 βασικοί προµηθευτές) 

(ποσά  
σε εκατ.€) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Μερίδιο 

12 

Σύνολο 512 487 497 552 653 651 570 638 680 730 na 100% 

Ελλάδα 127 122 163 191 230 225 195 219 227 265 258 36% 

Κίνα 54 46 50 60 94 104 93 109 125 140 153 19% 

Χιλή 38 43 43 40 46 58 49 54 63 68 75 9% 

Νοτ.Αφρική 55 55 51 40 42 35 45 58 50 57 54 8% 

Ισπανία 85 67 48 55 60 50 45 48 49 51 55 7% 

ΗΠΑ 30 26 20 17 21 33 13 15 21 23 21 3% 

Αργεντινή 17 14 10 20 22 19 14 15 21 19 na 3% 

Ταιλάνδη 17 26 30 38 43 34 32 42 32 19 10 3% 

Ιταλία 20 18 13 14 16 19 16 13 18 15 10 2% 

Γερµανία 19 25 29 23 18 18 19 16 19 15 12 2% 
Πηγή: ITC/ na: non available 

 

∆ιάγραµµα 6. Παγκόσµιος χάρτης εξαγωγών κοµπόστας ροδάκινου - 

2012 
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∆ιάγραµµα 7. Μοναδιαία αξία (€/τόνο) εξαγόµενης κοµπόστας 

ροδάκινου (10 βασικοί προµηθευτές) 

2012

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Ιταλία

ΗΠΑ

Ελλάδα

Ισπανία

Παγκόσµιος ΜΟ

Νοτ.Αφρική

Κίνα

Αργεντινή

Χιλή

Γερµανία

Ταιλάνδη

 
 

Α.2.5.2 Παγκόσµιες Εισαγωγές 
 
Οι παγκόσµιες εισαγωγές κοµπόστας ροδάκινου το 2012 ανήλθαν σε 
€728,7 εκατ. σε αξία και σε 736.831 τόνους σε ποσότητα, αυξηµένες κατά 
2% από το 2011. Η αγορά των ΗΠΑ είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας 
κοµπόστας στον κόσµο, µε µερίδιο 11% το 2012, ενώ µεγάλο ποσοστό 
απορροφούν και οι αγορές: Ιαπωνία (9%), Γερµανία (9%), Μεξικό (7%). 
Αυξανόµενη δυναµική στο διάστηµα 2003-2012 εµφανίζουν, πλην της 
Ταϊλάνδης, οι αγορές της Κολοµβίας, του Περού, του Χονγκ-Κονγκ και 
της Ρωσίας, που αυξάνοντας σταδιακά την ζήτησή τους, κατατάσσονται 
σήµερα στην λίστα των 20 πρώτων εισαγωγέων κοµπόστας ροδάκινου. Η 
Κίνα αποτελεί ανερχόµενη δύναµη και στις εισαγωγές κοµπόστας, καθώς 
την τελευταία δεκαετία έχει τριπλασιάσει τις εισαγωγές της. Η αυξητική 
αυτή τάση αναµένεται να συνεχιστεί βάσει προβλέψεων αναλυτών του 
κλάδου, αφού οι εισαγόµενες κοµπόστες είναι δηµοφιλείς στην 
αναπτυσσόµενη βιοµηχανία της χώρας.  
 

Πίνακας 5. Εισαγωγές κοµπόστας ροδάκινου (10 βασικοί εισαγωγείς) 

(ποσά  
σε εκατ.€) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Μερίδιο 

12 

Σύνολο 500 494 491 528 607 617 539 583 649 729 na 100% 

ΗΠΑ 36 39 42 58 86 67 53 74 70 78 106 11% 

Ιαπωνία 50 47 49 47 43 39 41 50 59 70 57 10% 

Γερµανία 79 79 71 71 66 72 67 54 64 66 65 9% 

Μεξικό 37 37 30 35 48 48 37 37 50 51 60 7% 

Ταιλάνδη 8 17 20 17 26 15 10 19 16 36 23 5% 

0,993 

0,918 
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Ην. Βασίλειο 26 27 25 28 29 28 30 31 33 33 33 5% 

Γαλλία 23 26 29 24 24 29 29 29 32 32 33 4% 

Καναδάς 17 15 18 17 17 19 22 22 21 23 22 3% 

Περού 6 8 8 8 9 14 9 16 18 20 na 3% 

Ολλανδία 15 15 13 15 18 16 21 13 15 19 14 3% 
Πηγή: ITC/ na: non available 

 

∆ιάγραµµα 8. Παγκόσµιος χάρτης εισαγωγών κοµπόστας ροδάκινου - 

2012 

 
∆ιάγραµµα 9. Μοναδιαία αξία (€/τόνο) εισαγόµενης κοµπόστας 

ροδάκινου (10 βασικοί εισαγωγείς) 

2012

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Ην. Βασίλειο

ΗΠΑ

Καναδάς

Ιαπωνία

Περού

Γαλλία

Μεξικό

Παγκόσµιος ΜΟ

Γερµανία

Ολλανδία

Ταιλάνδη

 
 

0,881 
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Α.3 Η βιοµηχανία κοµπόστας ροδάκινου στην Ελλάδα 
 

Α.3.1 Εισαγωγή 
 
Ο τοµέας του συµπύρηνου ροδάκινου αποτελεί «κλειδί» για την τοπική 
οικονοµία των περιοχών καλλιέργειας, αλλά και για την εθνική οικονοµία 
γενικότερα, ενώ η βιοµηχανία κοµπόστας ροδάκινου είναι ένας από τους 
ανταγωνιστικότερους κλάδους στην Ελλάδα. Το 99% της παραγόµενης 

ποσότητας εξάγεται σε διεθνείς προορισµούς, µε µεγάλη γεωγραφική 
διαφοροποίηση. Με την καλλιέργεια συµπύρηνου ροδάκινου 
απασχολούνται περίπου 12.000 νοικοκυριά, ενώ οι µόνιµοι και εποχιακοί 
εργαζόµενοι στον τοµέα της µεταποίησης ανέρχονται σε ετήσια βάση στα 
10.000 άτοµα. 
 

Α.3.2 Παραγωγή συµπύρηνου ροδάκινου 
 
Η καλλιέργεια του ροδάκινου ξεκίνησε περίπου το 1950 στην Πέλλα και 
στην Ηµαθία, ενώ οι άριστες εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες 
καθώς και ο άριστος εγκλιµατισµός του δέντρου βοήθησαν στην 
περαιτέρω εξάπλωση των καλλιεργειών. Σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), η 
καλλιέργεια συµπύρηνου ροδάκινου πραγµατοποιείται κυρίως στους 
νοµούς της Πέλλας (66.830 στρ.) και της Ηµαθίας (52.648 στρ.), καθώς 
και στους νοµούς Φλώρινας (4.710 στρ.), Λάρισας (3.700 στρ.) και 
Πιερίας (636 στρ.). Παράγονται 370.000 τόνοι συµπύρηνου ροδάκινου, εκ 
των οποίων ποσότητα 250.000 τόνων προχωρά σε µεταποίηση για 
κοµπόστα και ποσότητα 80.000 τόνων για πουρέ. 

 

∆ιάγραµµα 10. Χωροταξική κατανοµή παραγωγής συµπύρηνου 

ροδάκινου 

 



 
 

20 

 

∆ιάγραµµα 11. Κατανοµή παραγωγής συµπύρηνου ροδάκινου, ανά 

νοµό (2012) 

Πέλλα

52,0%Ηµαθία

41,0%

Φλώρινα

3,7%

Λάρισα

2,9%

Πιερία

0,5%

 
 
Πίνακας 6. Ελληνική παραγωγή ροδάκινου προς κονσερβοποίηση  

(σε τόνους) 
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

ε
 ΜΕΤ 08/12 

365.000 280.000 293.000 291.000 290.000 -7,3% 
Πηγή: 11ο Παγκόσµιο Συνέδριο Μεταποιηµένων Φρούτων/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση/ ε: εκτιµήσεις 

 
Η εξέλιξη της παραγωγής συµπύρηνου ροδάκινου ήταν ραγδαία κατά τα 
τελευταία 40 έτη, κυρίως µετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ), λόγω των υψηλών τιµών παραγωγού και της µεγάλης 
στρεµµατικής απόδοσης. Μάλιστα, κατά τα έτη ύπαρξης εγγυηµένων 
ελάχιστων τιµών από την ΕΕ, το συµπύρηνο ροδάκινο προσέφερε 
µεγαλύτερο εισόδηµα στους παραγωγούς και έτσι επικράτησε του 
εκπύρηνου, ιδιαίτερα µετά το 1970. Επιπλέον, εκτός της καλύτερης  
ποιότητας, οι ποικιλίες του παρουσιάζουν, συγκριτικά µε τον ανταγωνισµό 
από άλλες χώρες, τα εξής σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 1) επιτρέπουν τη 
βιοµηχανοποιηµένη και αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, 2) έχουν 
µεγαλύτερη απόδοση σε κονσέρβες/ τόνο, 3) έχουν µεγαλύτερη διάρκεια 
παραγωγής.2 
 
Σήµερα οι τιµές στο συµπύρηνο ροδάκινο δεν καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής, κάτι που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία 
χρόνια µάλιστα, σύµφωνα µε το ΥΠΑΑΤ, παρατηρείται στροφή των 
παραγωγών προς την καλλιέργεια του επιτραπέζιου ροδάκινου, µε 
αντίστοιχη εκρίζωση των ποικιλιών του συµπύρηνου ροδάκινου. 
Σηµειώνεται ότι η παραγωγή της περιόδου 2011-12 είναι κατά 74.000 

                                                           
2 Μάντζαρης, Γ. (2010) Η ελληνική βιοµηχανία κονσερβοποίησης ροδάκινου: Προβλήµατα και 
Προοπτικές, 11th International Conference on “Global Crisis and Economic Policies” 



 
 

21 

τόνους µικρότερη από αυτή της περιόδου 2008-09. Εκτός από την 
απογοήτευση των παραγωγών εξαιτίας του µειωµένου εισοδήµατος από το 
συµπύρηνο ροδάκινο, οι λόγοι που οδήγησαν στην παραπάνω στροφή 
είναι: 

• Οι χαµηλές τιµές αγοράς πρώτης ύλης από τους µεταποιητές, σε 
συνδυασµό µε την περιστασιακή άνοδο των αντίστοιχων του 
επιτραπέζιου ροδάκινου 

• Η καθυστερηµένη εξόφληση της εµπορικής αξίας της πρώτης ύλης 

• Οι υψηλές κρατήσεις των Οργανώσεων Παραγωγών, µέσω των 
οποίων διακινείται ο µεγαλύτερος όγκος της παραγωγής 

• Το υψηλό παραγωγικό κόστος σε σχέση µε τη στρεµµατική 
απόδοση 

Ωστόσο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις επιχειρήσεων του κλάδου, η παραγωγή 
της χώρας µας σε ό,τι αφορά το συµπύρηνο ροδάκινο είναι 
σταθεροποιηµένη. Υπάρχει µάλιστα µια τάση επαναφυτεύσεων 
συµπύρηνου ροδάκινου και προβλέπεται σε 4 χρόνια να υπάρχει αύξηση 
παραγωγής, οπότε ενδεχοµένως να δηµιουργηθεί και κάποιο πρόβληµα 
διάθεσης. 

 

Α.3.3 Βιοµηχανία µεταποίησης κοµπόστας ροδάκινου 
 
Η βιοµηχανία µεταποίησης κοµπόστας ροδάκινου είναι από τις πιο 
ανταγωνιστικές στην χώρα µας. Είναι κατ’ εξοχήν εξαγωγική, αφού 
αντίθετα µε αγορές όπως Κίνα και οι ΗΠΑ, το 99% της παραγόµενης 
ποσότητα κοµπόστας της χώρας µας εξάγεται, εξασφαλίζοντας στη χώρα 
µας ηγετική θέση σε διεθνές επίπεδο διαχρονικά. Υπάρχει µεγάλος βαθµός 
εποχικότητας στη δράση των επιχειρήσεων του κλάδου, λόγω της φύσης 
του προϊόντος. Σήµερα δραστηριοποιούνται 17 εταιρίες στον κλάδο, οι 
περισσότερες εκ των οποίων έχουν σταδιακά αναπτύξει γραµµές 
παραγωγής πουρέ, κατάψυξης και χυµού ροδάκινου, µε στόχο την πλήρη 
αξιοποίηση της πρώτης ύλης. Παρά τις διαφοροποιήσεις µεταξύ τους (σε 
µέγεθος, κύκλο εργασιών, ύψος εξαγωγών, οργάνωση-στελέχωση, 
χαρακτήρα – αµιγώς ιδιωτικές ή συνεταιριστικές, κ.λ.π.), οι επιχειρήσεις 
του κλάδου είναι παραδοσιακά εξαγωγικές, καλά οργανωµένες και 
διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις (υποχρεωτικές και απαιτήσεις της ξένης 
αγοράς) τόσο σε συστήµατα ποιότητας όσο και σε σήµατα συµµόρφωσης 
(ISO 90001.2008, HACCP, IFS, BRC, κ.λ.π.), για τις οποίες δαπανούν – 
τόσο για την απόκτηση όσο και για τη διατήρησή τους σε ετήσια βάση – 
σηµαντικά ποσά. 
 
Οι επιχειρήσεις αυτές είναι µέλη της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος 
(ΕΚΕ), η οποία εδρεύει στον Κοπανό - ∆ήµου Ανθεµίων Ν. Ηµαθίας και 
είναι ο αντιπροσωπευτικός συλλογικός φορέας του κλάδου. Η ΕΚΕ είναι 
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µέλος στην PROFEL (European Association of Fruit and Vegetable 
Processing Industries). 
 
Η ΕΚΕ ίδρυσε τη ∆.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. (∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΚΟΝΣΕΡΟΠΟΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΕ) το 1999, η οποία αποτελεί δίκτυο -
σύµπραξη των επιχειρήσεων του κλάδου ιδίως στον τοµέα της προώθησης 
της κονσέρβας ροδάκινου στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο του δικτύου 
δηµιουργήθηκε το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Χηµικών 
Αναλύσεων. Σύντοµα το Εργαστήριο εξελίχθηκε σε ανεξάρτητο 
εργαστήριο παροχής υπηρεσιών. Σήµερα εξυπηρετεί όχι µόνο τις 
κονσερβοποιίες φρούτων αλλά και πλήθος άλλων βιοµηχανιών, 
οργανισµών και φορέων ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. 
Στους στόχους του εργαστηρίου είναι και η αξιοποίηση των επενδύσεων 
σε εξοπλισµό και προσωπικό, για την ανάληψη και διεξαγωγή 
ερευνητικών προγραµµάτων σε διάφορα πεδία, σε συνεργασία µε 
ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια. Το Εργαστήριο είναι διαπιστευµένο 
από το ΕΣΥ∆ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ) σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025. Ακόµη είναι ενταγµένο στο µητρώο 
εργαστηρίων του ΟΠΕΓΕΠ/AGROCERT. 
 
Η κοµπόστα ροδάκινου έχει 3 χρόνια διάρκεια ζωής. Παράγεται κατά 
κανόνα σε ουδέτερα µεταλλικά δοχεία 500 γραµ, 1 κιλού και 3,5 κιλών. Οι 
συσκευασίες αποφασίζονται µε βάση τις απαιτήσεις των πελατών και την 
εµπειρία από υφιστάµενες συνεργασίες. Οι ετικέτες επικολλούνται µε τη 
λήψη της παραγγελίας. Πέραν της κοµπόστας ροδάκινου, οι επιχειρήσεις 
παράγουν και µείγµατα φρουτοσαλάτας, κυρίως µε αχλάδι και εισαγόµενο 
ανανά σε µικρότερες ή και ατοµικές συσκευασίες που έχουν προστιθέµενη 
αξία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ξένων πελατών.  
 
Οι κοµπόστες σε κονσέρβα είναι θρεπτικές όπως και τα νωπά φρούτα, δεν 
έχουν συντηρητικά (φυσικό συντηρητικό τους είναι η ζάχαρη), ούτε 
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων. Παρά τα δεδοµένα αυτά και την εγχώρια 
παραγωγή, οι Έλληνες καταναλωτές δεν τις επιλέγουν για διάφορους 
λόγους (λανθασµένη άποψη περί ύπαρξης συντηρητικών, ποικιλία νωπών 
φρούτων, ταύτιση κοµπόστας µε ελαφρύ γεύµα που συνιστάται κυρίως σε 
ασθενείς, κατανάλωση κυρίως χειµώνα, κ.λ.π. σε συνδυασµό µε τη 
σχετικά υψηλή τιµή της σε super markets, σε σχέση µε αντίστοιχα της 
Κεντρικής Ευρώπης).  
 
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κοµπόστας ροδάκινου στις διεθνείς 
αγορές επιβεβαιώνεται και από τον δείκτη Αποκαλυπτόµενου Συγκριτικού 
Πλεονεκτήµατος (Revealed Comparative Advantage-RCA βλ. Παράρτηµα 
3), όπου η Ελλάδα συγκρινόµενη µε τις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ έχει 
αδιαµφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτηµα στην κοµπόστα ροδάκινου. Ο 
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δείκτης RCA το 2012 παίρνει την τιµή 162,43, ενώ για την Χιλή ανέρχεται 
σε 18,65 και για την Ισπανία σε 3,84. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον 
δείκτη, συγκριτικό πλεονέκτηµα έχει µια χώρα στην εξαγωγή ενός 
προϊόντος, όταν ο δείκτης έχει τιµή µεγαλύτερη από 1. 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου έχουν διαχρονικά ανοδική 
πορεία (µε εξαίρεση την περίοδο 2008-09, ως συνέπεια της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης και πτώσης της διεθνούς ζήτησης). Το 2012 ο κλάδος 
κατέγραψε ρεκόρ εξαγωγών, µε την αξία τους να ανέρχεται σε €264 εκατ. 
και την ποσότητα σε 288.360 τόνους. Από αυτά, ένα ποσοστό 76% 
απευθύνεται σε ευρωπαϊκές αγορές. Συγκεκριµένα, η Γερµανία, µε µερίδιο 
23,6% στις ελληνικές εξαγωγές είναι ο κυριότερος εξαγωγικός µας εταίρος 
το 2012. Ακολουθεί η Ταϊλάνδη, µε µερίδιο 12% και οι παραδοσιακοί 
εταίροι, Ην. Βασίλειο, µε µερίδιο 10,3%, Γαλλία µε 7,2%, Πολωνία µε 
5,5% και Ιταλία µε 4,3%. 
 
Σε αγορές µε δυναµική για την ελληνική κοµπόστα εξελίσσονται η 
Σαουδική Αραβία, όπου οι εξαγωγές µας το 2003 ήταν €42 χιλ. και το 
2012 ανήλθαν σε €2.822, η γειτονική µας Τουρκία, όπου το 2003 ήταν €19 
χιλ. και το 2012 ανέβηκαν σε €1.290 χιλ. και το Μεξικό (αντίστοιχα από 
€283 χιλ. ανήλθαν σε €3.211 χιλ.). 
 
Ο κλάδος αξιοποιεί κοινοτικά προγράµµατα συλλογικής προώθησης και 
προβολής σε διάφορες χώρες. Πέραν άλλων εµπορικών θεµάτων, για την 
εξαγωγή προϊόντων του κλάδου υφίστανται ακόµη για κάποιες χώρες 
ενδιαφέροντος σοβαρά δασµολογικά εµπόδια (χαρακτηριστικό παράδειγµα 
η Λατινική Αµερική σε χώρες της οποίας όπως η Βραζιλία ο δασµός 
ανέρχεται σε 55%). 
 

Πίνακας 7. Ελληνικές εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου (20 πρώτες 

αγορές) 
  

2010-

εκατ.€ 

2010-

χιλ. 

τόνοι 

2011-

εκατ.€ 

2011-

χιλ. 

τόνοι 

2012-

εκατ.€ 

2012-

χιλ. 

τόνοι 

2013-

εκατ.€ 

2013-

χιλ. 

τόνοι 

Μερίδιο 

2012 

ΕΤ 

αξία 

12/11 

ΜΕΤ 

αξία 

03/12 

Σύνολο 219 279 227 280 265 288 258 270 100% 16% 8% 

Γερµανία 57 62 61 68 62 64 67 69 24% 2% 4% 

Ταιλάνδη 11 17 8 11 32 38 15 15 12% 297% 42% 

Ην. Βασίλειο 23 21 26 25 27 24 26 21 10% 6% 5% 

Γαλλία 17 18 17 16 19 16 18 16 7% 15% 18% 

Πολωνία 13 24 15 24 15 19 15 19 6% 0% 6% 

Ιταλία 13 16 11 13 11 12 10 10 4% 6% 10% 

Ολλανδία 8 9 8 8 7 7 10 10 3% -10% 9% 

ΗΠΑ 4 7 5 8 6 7 9 11 2% 8% 13% 



 
 

24 

Τσεχία 5 10 6 9 6 8 6 8 2% 19% 13% 

Αυστρία 14 15 5 7 6 7 6 7 2% 24% 5% 

Βέλγιο 3 3 3 3 5 5 5 5 2% 6% 7% 

Ιαπωνία 3 4 4 4 5 5 5 4 2% 64% 5% 

Ρωσία 4 6 4 6 4 5 5 6 2% 6% 15% 

Φιλανδία 4 4 4 4 4 4 4 4 2% 5% -8% 

Ουγγαρία 4 8 3 6 4 6 4 6 1% 11% 4% 

Αίγυπτος 2 5 3 5 4 5 4 5 1% 31% 16% 

Μεξικό 3 4 3 5 3 4 7 8 1% 233% 14% 

Σ.Αραβία 1 2 4 5 3 3 3 4 1% -4% 31% 

Καναδάς 3 4 3 4 3 3 2 3 1% 34% na 

Περού 0 0 0 0 1 1 3 3 1% -20% 60% 

Πηγή: ITC/ ΕΤ: Ετήσια Τάση/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση 

 

∆ιάγραµµα 12. Παγκόσµιος χάρτης ελληνικών εξαγωγών κοµπόστας 

ροδάκινου - 2012 
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∆ιάγραµµα 13. Μοναδιαία αξία (€/τόνο) ελληνικής εξαγόµενης 

κοµπόστας ροδάκινου (10 πρώτες αγορές) - 2012 
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Σηµειώνεται ότι οι εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου συνδέονται στις 
περισσότερες περιπτώσεις µε εισαγωγή ζάχαρης από τρίτες χώρες - λόγω 
της σηµαντικά ακριβότερης κοινοτικής ζάχαρης -, η οποία τίθεται σε 
καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης. Αυτή η διαδικασία θα 
διαφοροποιηθεί από τον Οκτώβριο 2017, οπότε σύµφωνα µε την 
αναθεωρηµένη ΚΑΠ, θα αρθεί ο περιορισµός στην παραγωγή ζάχαρης, µε 
το ισχύον εδώ και 45 έτη περιοριστικό σύστηµα σε ποσότητες και τιµές, να 
θεωρείται υπεύθυνο για τη δηµιουργία πλασµατικών ελλείψεων στην 
ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και για τον περιορισµό των εξαγωγών εκτός ΕΕ.  

 

Α.3.4 ∆υναµικότητα κλάδου στις διεθνείς αγορές 

 

SWOT ανάλυση κλάδου κοµπόστας ροδάκινου
3
  

Ισχυρά σηµεία Αδύνατα σηµεία 

• Υψηλός βαθµός εξειδίκευσης παραγωγής • Περιορισµένος χρόνος παραγωγής 

• Ικανοποιητικό µέγεθος επιχειρήσεων • Ασταθές φορολογικό περιβάλλον 

• Άριστη ποιότητα α' ύλης • Υψηλό χρηµατοοικονοµικό κόστος 

• Υψηλή χωροταξική συγκέντρωση • Εξάρτηση από µεταφορές 

• Στενός επιχειρηµατικός έλεγχος • Όχι οργανωµένη προβολή κλάδου* 

• Εµπειρία στις αγορές • Περιορισµένο ∆ίκτυο Logistics 

• Άριστος εξοπλισµός (µεγάλων µονάδων) • Υψηλό κόστος εισροών 

• Ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής • Επιβάρυνση περιβάλλοντος 

• ∆υνατότητες διαφοροποίησης προϊόντος • Χαµηλές δαπάνες για Ε&Α** 

                                                           
3 Μάντζαρης, Γ. (2010) Η ελληνική βιοµηχανία κονσερβοποίησης ροδάκινου: Προβλήµατα και 

Προοπτικές, 11th International Conference on “Global Crisis and Economic Policies” 

0,918 
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Ευκαιρίες Απειλές 

• ∆υνατότητα επέκτασης αγορών • Μείωση παραγωγής α' ύλης 

• ∆υνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών • Ισχυρό ευρώ vs. ∆ολάριο 

• Εκµετάλλευση προγραµµάτων της ΕΕ • Ανταγωνισµός ΗΠΑ - Ευρώπης 

• Εκµετάλλευση συναλλαγµατικών διαφορών • Ανταγωνισµός Παραγωγών-Μεταποιητών 

• Χαµηλή αυτάρκεια Ευρωπαϊκής αγοράς • Κατάργηση επιδοτήσεων 

• Εγγύτητα σε αναδυόµενες αγορές • Είσοδος στην αγορά χωρών χαµηλού  
κόστους (Κίνα, Χιλή, Ινδία) 

*Σύµφωνα µε πληροφορίες του κλάδου, η προώθηση-προβολή του 
προϊόντος θεωρείται επαρκής µέσω αντίστοιχων προγραµµάτων της ΕΕ, 
ενώ ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα είναι τα ποιοτικά και γευστικά 
χαρακτηριστικά του ελληνικού προϊόντος καθώς και οι πιστοποιήσεις και 
η αξιοπιστία των επιχειρήσεων του κλάδου σε σχέση µε τα προϊόντα και 
τις επιχειρήσεις ανταγωνιστριών, τρίτων κυρίως χωρών. 
** Στις ευκαιρίες µπορεί να συµπεριληφθούν και η ζήτηση για προϊόντα 
προστιθέµενης αξίας (πχ φρουτοσαλάτες σε ατοµικές συσκευασίες για τις 
αλυσίδες S/M) και η ανοδική ζήτηση για προϊόντα υγιεινής διατροφής µε 
χαµηλά ή καθόλου λιπαρά. 
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Α.4. Η αγορά κοµπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ 
 

Α.4.1 Εισαγωγή 
 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι η πιο ισχυρή οικονοµία στον κόσµο. Ήταν η 
πρώτη οικονοµία που έπληξε εντονότερα η διεθνής χρηµατοπιστωτική 
κρίση το 2009. Ωστόσο, χάρη στον µεγάλης κλίµακας προϋπολογισµό της 
Κυβέρνησης και το σχέδιο παροχής ρευστότητας στην αγορά από την Fed, 
το πεδίο της ιδιωτικής κατανάλωσης έδειξε σταδιακά σηµάδια σταθερής 
ανάκαµψης, αντανακλώντας αύξηση στο διαθέσιµο εισόδηµα των 
νοικοκυριών και στις συνθήκες δανεισµού, αλλά και βελτίωση της 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Το 2013 ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 
1,6%, ενώ ο πληθωρισµός διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και 
παράλληλα η εξέλιξη των αµερικανικών εξαγωγών σε αγαθά και 
υπηρεσίες σηµείωσαν ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας το «φράγµα» των $2 
τρις. σε συνολική αξία, µε ταυτόχρονη µικρή αποκλιµάκωση του 
εµπορικού ελλείµµατος. 
 
Πίνακας 8. Βασικά οικονοµικά µεγέθη για την οικονοµία των ΗΠΑ 
  2010 2011 2012 2013

ε
 2014

ε
 

ΑΕΠ (δις $) 14.958,30 15.533,83 16.244,58ε 16.724,27 17.437,86 

ΑΕΠ (τρεχ.τιµές, 
ετήσια µεταβολή %) 

2,5 1.8 2,8ε 1,6 2.6 

ΑΕΠ κατά κεφαλή ($) 48.294 49.797 51.704ε 52.839 54.609 

Πληθωρισµός (%) 1,6 3,1 2,1ε 1,4 1,5 

Ανεργία (% 
εργατ.δυναµικού) 

9,6 8,9 8,1 7,6 7,4 

Ισοζύγιο 
τρεχ.συναλλαγών 
(δις.$) 

-449,47 -457,73 -440,42ε -451,46 -489,18 

Ισοζύγιο 
τρεχ.συναλλαγών 
(%ΑΕΠ) 

-3 -2,9 -2,7ε -2,7 -2,8 

Πηγή: IMF - World Economic Outlook Database - Last Available Data. 
Σηµείωση ε: εκτιµήσεις 
 
Σε ό,τι αφορά την αγορά κονσερβοποιηµένων φρούτων των ΗΠΑ, είναι 
µια µεγάλη και ώριµη αγορά, µε σταθερή και οριακά φθίνουσα 
κατανάλωση διαχρονικά. Το 90% της συνολικής παραγόµενης ποσότητας 
κοµπόστας ροδάκινου πωλείται εντός της αγοράς των ΗΠΑ. Σύµφωνα µε 
έκθεση του US International Trade Commission, οι εταιρίες µεταποίησης 
ροδάκινου των ΗΠΑ δεν αύξησαν επαρκώς την παραγωγική τους 
δυναµικότητα, ώστε να ανταποκριθούν στην αυξανόµενη ζήτηση της 
εγχώριας αγοράς για παραδοσιακά και νέα προϊόντα, µε αποτέλεσµα να 
επωφεληθούν οι ξένοι προµηθευτές από αυτά τα αναπτυσσόµενα τµήµατα 
της αγοράς. Η ανταγωνιστικότητα των ντόπιων προϊόντων σήµερα 
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πλήττεται σηµαντικά από τα εισαγόµενα, καθώς οι ΗΠΑ συγκριτικά µε 
τον διεθνή ανταγωνισµό υστερούν σε πρώτη ύλη (όχι πάντα επαρκής 
διαθεσιµότητα νωπού ροδάκινου προς κονσερβοποίηση), σε υψηλά 
µισθολογικά και άλλα λειτουργικά (πχ. ενέργεια) κόστη, ακριβή πρώτη 
ύλη (31% συνολικού κόστους παραγωγής), καθώς και έλλειψη 
Κυβερνητικών επιδοτήσεων (όπως σε ΕΕ και Κίνα) και καινοτοµία. 
 
Α.4.2 Παραγωγή 

 
Η καλλιέργεια των ροδάκινων εξαπλώθηκε από την Ευρώπη - και 
συγκεκριµένα από την Ιταλία - στην Αµερική, κατά την εγκατάσταση των 
πρώτων αποίκων στην χώρα. Μέχρι τα µέσα του 1700, τα ροδάκινα είχαν 
πλήρως εξαπλωθεί στην αγορά και υπήρχαν διαθέσιµα σε µεγάλη αφθονία.  
Σήµερα η εγχώρια παραγωγή ροδάκινου εκτείνεται σε 23 Πολιτείες, εκ 
των οποίων πρώτη µε διαφορά (74% συνολικής παραγωγής ΗΠΑ) 
αναδεικνύεται η Καλιφόρνια, ενώ ακολουθούν οι Πολιτείες: Νότια 
Καρολίνα, Γεωργία και Νέα Ιερσέη.  
 
Οι εκτάσεις καλλιέργειας ροδάκινου έχουν µειωθεί σηµαντικά από το 
1998. Το 2012 υπολογίζονται σε 112.800 στρέµµατα, µε συνολική 
συγκοµιδή 965.420 τόνους, εκ των οποίων ποσότητα 524.670 τόνων 
πουλήθηκαν ως νωπά και 440.750 ως πρώτη ύλη προς µεταποίηση (77,3% 
για κοµπόστα, 20,5% για κατεψυγµένα και 2,2% για αποξηραµένα). 
 
Πίνακας 9. Παραγωγή και µεταποίηση ροδάκινου στις ΗΠΑ 
(ποσά σε τόνους) 2012 

Παραγωγή νωπού 965.420 

Προµήθεια για µεταποίηση 440.750 

-Κοµπόστα 340.740 

-Κατεψυγµένα 90.210 

-Αποξηραµένα 9.800 
Πηγή: AgMRC 

 



 
 

29 

∆ιάγραµµα 14. Χωροταξική κατανοµή καλλιέργειας νωπού ροδάκινου 

στις ΗΠΑ 

 
 

Α.4.3 Κατανάλωση 
 
Η αγορά κονσερβοποιηµένων φρούτων των ΗΠΑ είναι αρκετά µεγάλη και 
η εγχώρια κατανάλωση κοµπόστας ροδάκινου κατά την περίοδο 2011-12 
ανήλθε σε 309.200 τόνους, ύστερα από πτώση κατά 3,6% σε ετήσια βάση. 
 

Πίνακας 10. Εγχώρια κατανάλωση κοµπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
ΜΕΤ 

08/12 

331100..220000  331144..990000  332200..660000  330099..220000  -0,1% 
Πηγή: 11ο Παγκόσµιο Συνέδριο Μεταποιηµένων Φρούτων/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση 

 
Ωστόσο, παρά τη διαρκή άνοδο των εισαγωγών των ΗΠΑ σε κοµπόστα, οι 
διεθνείς αναλυτές εκτιµούν ότι οι Αµερικάνοι, στο πλαίσιο της υγιεινής 
διατροφής και τρόπου ζωής θα µειώσουν την ζήτηση σε 
κονσερβοποιηµένα τρόφιµα και θα στραφούν περισσότερο σε νωπά. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Agricultural Marketing Resource Center 
(AgMRC), η κατά κεφαλήν κατανάλωση παρασκευασµένων ροδάκινων 
στις ΗΠΑ έχει περιοριστεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας 
µόλις 1,3 κιλά κατ’ έτος (2009) από 3 κιλά (δεκαετία ’70). 
 
 



 
 

30 

Α.4.4 Εξωτερικό Εµπόριο 
 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το εµπορικό έλλειµµα των 
ΗΠΑ στην κοµπόστα ροδάκινου διαρκώς αυξάνεται. Έτσι, παρά το ότι οι 
εξαγωγές των ΗΠΑ το 2012 ανήλθαν σε €22,8 εκατ., το έλλειµµα 
ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 12,6%, ενώ σε αξία υπολογίζεται σε €55,3 
εκατ. Πρόκειται για ένα έλλειµµα, το οποίο διευρύνθηκε µε την πάροδο 
του χρόνου και ενώ οι εξαγωγές της χώρας αυξάνονταν µε µέτριο ρυθµό, ο 
ρυθµός αύξησης των εισαγωγών κοµπόστας ξεπέρασε κατά πολύ αυτόν 
των εξαγωγών. 
 
Σύµφωνα µε το Congressional Research Service των ΗΠΑ, οι βασικοί 
παράγοντες που συντέλεσαν στην διαµόρφωση του εµπορικού 
ελλείµµατος είναι: 
1) το σχετικά ανοιχτό καθεστώς εισαγωγών των ΗΠΑ, µε χαµηλότερους, 
από τον παγκόσµιο µέσο όρο, δασµούς εισαγωγής και µε τα προϊόντα που 
προέρχονται από τους κορυφαίους ανταγωνιστές σε παγκόσµιο επίπεδο να 
µπαίνουν στην αγορά των ΗΠΑ µε προνοµιακό καθεστώς αφορολόγητου ή 
µε επιπλέον µειωµένους δασµούς 
2) αυξηµένος ανταγωνισµός από χώρες χαµηλού κόστους παραγωγής ή 
επιδοτούµενης παραγωγής 
3) αυξανόµενα µη δασµολογικά εµπόδια στις εξαγωγές κοµπόστας των 
ΗΠΑ (υγειονοµικοί – φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι κ.ά.) 
4) διακυµάνσεις συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
5) διαρθρωτικές αλλαγές στην βιοµηχανία τροφίµων των ΗΠΑ και 
αυξηµένες επενδύσεις στο εξωτερικό 
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∆ιάγραµµα 15. Εξωτερικό εµπόριο ΗΠΑ σε κοµπόστα ροδάκινο 
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Α.4.4.1 Εισαγωγές 
 
Οι εισαγωγές κοµπόστας ροδάκινου των ΗΠΑ σε χρονικό διάστηµα 
δεκαετίας αυξάνονται µε µέσο ρυθµό 8,9% και το 2012 ανήλθαν σε €78 
εκατ. σε αξία και σε 62.636 τόνους σε ποσότητα.  
 
Η δυναµική ανάπτυξη της Κίνας έχει κάνει εµφανή την παρουσία της στην 
αγορά των ΗΠΑ, αφού ενώ το 2003 οι ΗΠΑ προµηθεύονταν ποσοστό 
12,4% κοµπόστα ροδάκινο από την Κίνα, το 2012 προµηθεύονται ποσοστό 
72,5%. Μέχρι και την περίοδο 2007-08 η προµήθεια των ΗΠΑ από ξένες 
εταιρίες ήταν περισσότερο κατανεµηµένη. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα 
κατείχε την πρωτιά, ενώ στην αγορά ήταν ενεργές επιχειρήσεις από τη 
Νοτ. Αφρική, την Ισπανία, την Ταϊλάνδη. Με την επέλαση της κινεζικής 
κοµπόστας, αυτό το φαινόµενο σταµάτησε. Ο Κινέζικος ανταγωνισµός, µε 
προϊόντα χαµηλότερης µεν ποιότητας, αλλά και σηµαντικά χαµηλότερης 
τιµής (σε συνδυασµό µε παράγοντα συναλλαγµατικής ισοτιµίας δολαρίου/ 
ευρώ) είχε ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να χάσει την πρωτιά στις ΗΠΑ. 
Σήµερα το µερίδιο αγοράς της ελληνικής κοµπόστας στις ΗΠΑ είναι 
18,3%, τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό της Κίνας ανέρχεται σε 
72,5%. Επιπλέον, η Χιλή έχει ενισχύσει το µερίδιό της στην αγορά των 
ΗΠΑ, που το  2012 ανέρχεται σε 4,3%. 
 



 
 

32 

∆ιάγραµµα 16. Εισαγωγές κοµπόστας ροδάκινου των ΗΠΑ το 2003 

και το 2012 

   
 
Με εξαίρεση τα έτη 2008-09, της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 
το µερίδιο της Ελλάδας στην αγορά έχει µείνει σε οριακά σταθερά 
επίπεδα. Οι ελληνικές εξαγωγές το 2012 ανήλθαν σε €15,4 εκατ., 
αυξηµένες κατά 1% από το 2011. 
 
Πίνακας 11. Εισαγωγές ΗΠΑ κοµπόστας ροδάκινου (10 πρώτες 

αγορές) 
  

2010- 

χιλ.€ 

2010- 

τόνοι 

2011- 

χιλ.€ 

2011- 

τόνοι 

2012- 

χιλ.€ 

2012- 

τόνοι 

2013- 

χιλ.€ 

2013- 

τόνοι 

Μερίδιο 

αξία 

2012 

ΜΕΤ 

αξία 

03/12 

Σύνολο 73.757 72.564 70.020 62.346 78.187 62.636 105.770 96.167 100% 9% 

Κίνα 48.289 50.801 45.634 42.554 52.855 45.394 68.966 68.381 68% 37% 

Ελλάδα 15.290 13.687 15.195 13.741 15.417 11.480 21.534 17.270 20% 10% 

Χιλή 4.370 2.926 3.022 2.029 5.026 2.704 6.969 4.241 6% 11% 

Μεξικό 1.072 592 1.830 1.007 1.501 691 1.915 1.353 2% 33% 

Ταϊλάνδη 1.204 747 1.908 836 1.188 564 563 211 2% -22% 

Ισπανία 1.402 792 917 500 1.019 644 1.173 705 1% -7% 

Καναδάς 300 273 559 471 495 424 809 730 1% 37% 

Γαλλία 155 82 248 144 261 140 337 163 0% -1% 

Αυστραλία 139 282 406 764 194 349 2.651 2.196 0% na 

Νοτ.Αφρική 1.322 2.198 96 139 91 130 800 893 0% -36% 
Πηγή: ITC/ ΕΤ: Ετήσια Τάση/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση 
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∆ιάγραµµα 17. Παγκόσµιος χάρτης εισαγωγών ΗΠΑ κοµπόστας 

ροδάκινου - 2012 

 
 
∆ιάγραµµα 18. Συγκριτική παράθεση εισαγωγών κοµπόστας 

ροδάκινου των ΗΠΑ από Κίνα και Ελλάδα διαχρονικά 
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∆ιάγραµµα 19. Μοναδιαία αξία (€/τόνο) εισαγόµενης κοµπόστας 

ροδάκινου ΗΠΑ (10 πρώτες αγορές) 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Αυστραλία

Νοτ.Αφρική

Κίνα

Καναδάς

Ελλάδα

Ισπανία

Χιλή

Γαλλία

Ταιλάνδη

Μεξικό

 
 
Πίνακας 12. Επιβαλλόµενος εισαγωγικός δασµός από ΗΠΑ σε 

κοµπόστα ροδάκινο (10 πρώτες αγορές) 
Κίνα 16,5 

Ελλάδα 16,5 

Ταϊλάνδη 16,5 

Ισπανία 16,5 

Γαλλία 16,5 

Νοτ.Αφρική 8,5 

Χιλή 5,4 

Αυστραλία 4 

Μεξικό 0 

Καναδάς 0 
Πηγή: ITC 

 
Κύρια αγορά της ελληνικής κονσέρβας ροδάκινου στις ΗΠΑ είναι αυτή 
του catering (ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, σχολεία, φυλακές κλπ). Οι 
συµφωνίες µε τους πελάτες πραγµατοποιούνται στην αρχή κάθε εµπορικής 
περιόδου, η οποία ταυτίζεται µε την παραγωγική περίοδο της κοµπόστας 
ροδάκινου (Ιούνιο - Ιούλιο). Οι εταιρείες συσκευάζουν το προϊόν στις 
βασικές συσκευασίες χωρίς ετικέτα. Η κατανοµή ανά συσκευασία 
αποφασίζεται µε βάση την προηγούµενη εµπειρία και τις απαιτήσεις των 
πελατών. 
 
Οι συµβάσεις συνεργασίας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου µε τις 
αµερικανικές εισαγωγικές είναι κατά κανόνα ετήσιες και περιλαµβάνουν: 
προϊόντα, ποσότητες, όρους πληρωµής, παράδοσης, προδιαγραφών και 
ποιότητας,  συχνότητα φορτώσεων, κ.ά. Οι εµπορικές συµφωνίες από 

1,342 
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ΗΠΑ τηρούνται  κατά κανόνα. Υπάρχουν µακροχρόνιες συνεργασίες και  
σχέσεις  µε πελάτες στην Ανατολική ακτή κυρίως. 

 

Α.4.4.2 Εµπορικές Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες συνδέονται µε την 
µεγαλύτερη σε όγκο και αξία συναλλαγών διµερή εµπορική σχέση στον 
κόσµο. Οι οικονοµίες της ΕΕ και των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν από κοινού 
το 50% του παγκόσµιου ΑΕΠ και σχεδόν το 1/3 των παγκόσµιων 
εµπορικών ροών. Το σύνολο των επενδύσεων των ΗΠΑ στην ΕΕ είναι 3 
φορές υψηλότερο απ’ ότι σε ολόκληρη την Ασία, ενώ αντίστοιχα οι 
επενδύσεις της ΕΕ στις ΗΠΑ είναι οκταπλάσιες από τις ευρωπαϊκές 
επενδύσεις σε Κίνα και Ινδία. Οι διµερείς επενδύσεις αποτελούν κινητήρια 
δύναµη για την ανάπτυξη της διατλαντικής συνεργασίας, συµβάλλοντας 
ουσιαστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού.  
 

Πίνακας 13. ∆ιµερές Εξωτερικό Εµπόριο αγαθών ΕΕ-ΗΠΑ 
(ποσά σε 
δις.€) 

Εισαγωγές 

ΕΕ 

Εξαγωγές 

ΕΕ 

Εµπορικό 

Ισοζύγιο 

2010 173,0 242,3 69,3 

2011 191,5 263,7 72,2 

2012 205,2 292,2 87,0 
Πηγή: European Commision (DG Trade) 

 
Πίνακας 14. ∆ιµερές Εξωτερικό Εµπόριο υπηρεσιών ΕΕ-ΗΠΑ 
(ποσά σε 
δις.€) 

Εισαγωγές 

ΕΕ 

Εξαγωγές 

ΕΕ 

Εµπορικό 

Ισοζύγιο 

2010 133,8 137,3 3,5 

2011 138,4 143,9 5,5 

2012 145,6 156,8 11,2 
Πηγή: European Commision (DG Trade) 
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Α.4.4.2.1 TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership – 

∆ιατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων 

 
Στις 14 Ιουνίου 2013 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έδωσε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «το πράσινο φως» για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες στον τοµέα του εµπορίου και των επενδύσεων µε 
στόχο την επίτευξη της  TTIP - Transatlantic Trade and Investment 
Partnership – ∆ιατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων).  Η 
συµφωνία – η ιστορία της οποίας ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2011 - θα 
αφορά τον εξορθολογισµό των δύο οικονοµιών στους τοµείς στους 
οποίους φαίνεται εύλογο ότι πρέπει να γίνει, καθιστώντας ευκολότερη και 
ταχύτερη την ανάπτυξη από κοινού επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για 
τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η συµφωνία θα έχει πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσµα τόσο πραγµατικής εξοικονόµησης για τους καταναλωτές όσο 
και δηµιουργίας δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας για τους Ευρωπαίους. 
Η TTIP είναι µια εµπορική συµφωνία, η οποία στοχεύει στην άρση των 
εµπορικών φραγµών σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων της οικονοµίας, για να 
καταστεί ευκολότερο το διµερές εξωτερικό εµπόριο µεταξύ της ΕΕ και 
των ΗΠΑ. Με βασικότερο στόχο τη µείωση των δασµών σε όλους τους 
τοµείς, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θέλουν να αντιµετωπίσουν επιπλέον όλα τα µη 
δασµολογικά εµπόδια πίσω από τα τελωνειακά σύνορα, τα οποία 
κοστίζουν περιττό χρόνο και χρήµα στις επιχειρήσεις στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού. Στο πλαίσιο της TTIP θα εξεταστεί επίσης το άνοιγµα των 
αγορών για τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και τις δηµόσιες συµβάσεις. 
 
Όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις, η συµφωνία µεταξύ ΕΕ και 
ΗΠΑ θα είναι η µεγαλύτερη διµερής εµπορική συµφωνία που έχει 
διαπραγµατευτεί ποτέ και θα µπορούσε να προσθέσει περίπου €119 δις. 
στα ετήσια έσοδα της ΕΕ. Μάλιστα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, αναµένεται 
ότι κάθε χρόνο ένα µέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό θα κερδίσει €545, µόλις 
εφαρµοσθεί πλήρως η TTIP. 
 
H εν λόγω Συµφωνία εκτιµάται ότι θα έχει θετικές συνέπειες και για τις 
εισαγωγές ελληνικής κονσέρβας ροδάκινου στις ΗΠΑ, αν συµπεριληφθεί 
σε αυτή και κατάργηση ή σηµαντική µείωση του σηµερινού εισαγωγικού 
δασµού.  
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Α.4.4.2.2 ∆ασµολογικό καθεστώς για την κοµπόστα ροδάκινου 
 
Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων Market Access της ΕΕ, ο δασµός 
εισαγωγής που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις Ευρωπαϊκές αγορές για την 
κοµπόστα ροδάκινου είναι: 
 

Πίνακας 15. ∆ασµός εισαγωγής ΗΠΑ σε χώρες ΕΕ για κοµπόστα 

ροδάκινο 
Κωδικός Περιγραφή κωδικού ∆ασµός 

20 Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και 
φρούτων 

 

2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη 
φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα ή 
διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης 

 

2008.70 Ροδάκινα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και 
τα νεκταρίνια 

16% of FOB value 

 
Πηγή: Market Access 
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Μέρος Β. Γενική Επισκόπηση της Πρώτης Φάσης της Μελέτης και 

Χρησιµοποιούµενη Μεθοδολογία 

 

Β.1 Ορισµός του Αντικειµένου της Μελέτης 
 
H παρούσα µελέτη αναλυτικής καταγραφής και αποτύπωσης 
επιχειρησιακών διαδικασιών εξαγωγής (Business Process Analysis - BPA), 
διενεργήθηκε το 2014 στο πλαίσιο της σχετικής δράσης (αριθµός 5) εκ του 
συνόλου 25 δράσεων που περιλαµβάνονται στον Οδικό Χάρτη 
∆ιευκόλυνσης του Εξωτερικού Εµπορίου 2012-2015. Ο Οδικός Χάρτης 
αποτελεί το κεντρικό πλαίσιο όλων των δράσεων που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν προς την εφαρµογή της Ενιαίας Θυρίδας (Single 
Window) ως το τέλος του 2015. 
 
Το Single Window είναι ένα ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστηµα που 
συστήνεται και περιγράφεται από την αριθ.33 του 2004 Σύσταση του 
UN/CEFACT και το οποίο επιτρέπει την υποβολή της σχετιζόµενης µε το 
εµπόριο πληροφορίας µόνο για µία φορά ώστε να πληρούνται όλοι οι 
σχετιζόµενοι µε τη µεταφορά κανονισµοί µε ένα µόνο σηµείο εισόδου. Το 
Single Window είναι έτσι µια πρακτική εφαρµογή της έννοιας της 
διευκόλυνσης του εµπορίου, που µπορεί να περιορίσει τα εµπόδια στο 
εµπόριο και να δώσει άµεσα οφέλη στα εµπλεκόµενα µέρη της εµπορικής 
κοινότητας. 
 
Προ της µετάβασης και έναρξης λειτουργίας του Single Window, 
απαιτείται η ολοκλήρωση ενός αριθµού από άλλες ενέργειες, οι 
περισσότερες εκ των οποίων έχουν στόχο να προφυλάξουν, αναλύσουν και 
απλοποιήσουν τις διεµπορικές διαδικασίες µέσω όλων των απαιτούµενων 
οργανωτικών και δοµικών αλλαγών που θα θεωρηθούν ως απαραίτητες. 
 
Με αυτή την έννοια, ο Οδικός Χάρτης χρησιµεύει ως το κύριο πλάνο 
δράσης όλων των εµπλεκόµενων δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων 
των µελετών αναλυτικής καταγραφής και αποτύπωσης επιχειρησιακών 
διαδικασιών εξαγωγής (Business Process Analysis - BPA), που αποτελούν 
και ξεκάθαρη δέσµευση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο αναθεωρηµένο 
Μνηµόνιο Κατανόησης για τις Προϋποθέσεις Συγκεκριµένης Οικονοµικής 
Πολιτικής µεταξύ της Ελλάδας και την τρόικα των διεθνών πιστωτών 
[αναθεώρηση και βελτιστοποίηση των προ-τελωνειακών και τελωνειακών 
διαδικασιών για επιλεγµένα προϊόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς και 
τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. και παρουσίαση µιας προσέγγισης για 
διεύρυνση της διαδικασίας απλοποίησης σε ένα ευρύτερο σύνολο συχνά 
εξαγόµενων/εισαγόµενων προϊόντων]. 
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Ο συνολικός στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η εγκατάσταση ενός 
ηλεκτρονικού Single Window για τις εξαγωγές που θα παρέχεται για ένα 
µοναδικό σηµείο εισόδου για τους εξαγωγείς για όλα τα προϊόντα και τους 
προορισµούς. 
 
Η παρούσα µελέτη ΒΡΑ αφορά το επιλεγµένο προϊόν κονσέρβας 
ροδακίνου, µε αγορά-στόχο τις ΗΠΑ και τρόπο µεταφοράς ακτοπλοϊκώς 
(µε πλοίο). H οριστικοποίηση των δασµολογικών κατατάξεων των 
εξεταζόµενων προϊόντων σε επίπεδο ∆ιεθνούς Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας (HS), προέκυψε υπό την επίβλεψη και σε συνεργασία µε 
την Οµάδα Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Εθνικής Συντονιστικής 
Επιτροπής (ΕΣΕ) για τη ∆ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου, καθώς 
και της Οµάδας Εργασίας ΒΡΑ της ΕΣΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ακόλουθες θεωρήσεις:  
1) τη σηµασία του προϊόντος για τις ελληνικές εξαγωγές 
2) το παρόν µέγεθος και τις µελλοντικές προοπτικές της αγοράς-στόχου  
3) τον κυρίαρχο τρόπο µεταφοράς προς την εν λόγω αγορά.  
 
Η µελέτη υλοποιήθηκε µε τη στενή συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται 
ενώσεις επιχειρήσεων, εξαγωγείς, προµηθευτές logistics, λιµενικές αρχές, 
τελωνεία και τοπικές αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ηµόσιας Κεντρικής και 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 
Ειδικότερα, για το εξεταζόµενο προϊόν, αντικείµενο της µελέτης ήταν η 
καταγραφή, η αποτύπωση και η ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών 
(Business Process Analysis) κατά την εξαγωγή του κατά τα πρότυπα της 
UNECE/UNΝExT. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στόχος της µελέτης είναι ο 
εντοπισµός προβληµατικών περιοχών, οι οποίες καθυστερούν την 
διαδικασία ή την επιβαρύνουν µε πρόσθετα κόστη καθώς και η διεξαγωγή 
συµπερασµάτων και προτάσεων απλοποίησης και αυτοµατοποίησης των 
διαδικασιών που θα διευκολύνουν το διασυνοριακό εµπόριο. 
 
Η µελέτη βασίστηκε στα πρότυπα της UNECE/UNNExT, ενώ 
αξιοποιήθηκε η πρότερη εµπειρία από τις δύο πιλοτικές µελέτης BPA που 
έχουν ήδη εκπονηθεί σχετικά µε τα ακτινίδια και τη φέτα. Σύµφωνα µε τη 
µεθοδολογία της UNECE, η µελέτη, µεταξύ άλλων, εστιάζει κυρίως στην 
παρουσίαση και ανάλυση:  
1) Γενικών και γεωγραφικών στοιχείων για το εξεταζόµενο προϊόν  
2) Στατιστικών στοιχείων του κλάδου που ανήκει το συγκεκριµένο προϊόν 
3) Των διαδικασιών πραγµατοποίησης της µελέτης και των 
συµµετεχόντων σε αυτή 
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4) Στατιστικών στοιχείων εξαγωγών γενικά αλλά και στοιχεία για την 
διεθνή αγορά και τη διεθνή θέση του προϊόντος 
5) Τη διαφοροποίηση στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες σε σχέση µε τις 
αποστολές εντός ΕΕ 
6) Τον ορισµό πεδίου µελέτης για το συγκεκριµένο προϊόν (scope) 
βασισµένο στο µοντέλο «buy-ship-pay», και καθορισµός των stakeholders 
(αρχές, ενδιάµεσοι, επιχειρήσεις και πελάτες) 
7) Τη λεπτοµερή καταγραφή, ανάλυση και απεικόνιση των διαδικασιών 
8) Τη χρήση UML graphical notations των  διαγραµµάτων εργασιών 
9) Τις ειδικότερες απαιτήσεις / έγγραφα / προδιαγραφές για την εξαγωγή 
10) Την περιγραφή νοµοθεσίας που διέπει την εξαγωγή του κάθε 
προϊόντος 
11) Τη συλλογή και παράθεση δειγµάτων εγγράφων 
12) Τη συνολική αποτίµηση διαγράµµατος χρονικής ροής 
13) Την καταγραφή εµποδίων και προτάσεις για την άρση αυτών 
 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι πέραν του σταδίου «ship», στην παρούσα 
µελέτη δόθηκε έµφαση και στα στάδια «buy» και «pay», µε ειδικότερη 
αναφορά και ανάλυση στους υφιστάµενους αλλά και πλέον 
χρησιµοποιούµενους τρόπους πληρωµής – εξόφλησης µέσω των Τραπεζών 
αλλά και τους τρόπους ασφάλισης των προϊόντων και των εξαγωγικών 
πιστώσεων, όπως:  

• Οι Τρόποι διακανονισµού / πληρωµής εµπορευµάτων 

• Η ∆ιατραπεζική Μεσολάβηση στις εξαγωγές/εισαγωγές 

• Τα είδη εγγράφων - αξιών - αποδοχής (Ενέγγυα Πίστωση Letter of 
Credit L/C, Bank Payment Obligation (BPO), Συναλλαγµατική (Bill of 
exchange), Γραµµάτιο σε διαταγή (promissory note), Υποσχετική 
Επιστολή (Promissory Letter), Προκαταβολή (Advance Payment), 
Αντιπραγµατισµός (Barter Agreement), κλπ, και  

• Τη διαχείριση κινδύνου της πληρωµής  & την ασφάλιση Εξαγωγικών 
Πιστώσεων 
 
Όσον αφορά στη φάση ανάλυσης “αγοράς-buy” εξετάστηκαν και 
κατεγράφησαν οι κοινές εµπορικές πρακτικές, η σύναψη συµβολαίων µε 
εµπορικούς όρους, incoterms κλπ. 
 
Αναφορικά µε τις τελωνειακές διαδικασίες που περιλαµβάνονται στην 
κατηγορία διαδικασιών “ship”, κατεγράφησαν και πρόσθετες επισηµάνσεις 
σε τυχόν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις τελωνειακές διαδικασίες που 
έχουν ήδη αποτυπωθεί µε λεπτοµέρεια στις πιλοτικές µελέτες των 
ακτινιδίων και της φέτας.  
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Παράλληλα, κατά την εξέταση και καταγραφή όλων των προ-τελωνειακών 
και άλλων διαδικασιών, περιλήφθησαν και όλες οι απαραίτητες ενέργειες 
στις οποίες πρέπει να προχωρήσει ο εξαγωγέας, όπως εγγραφή σε 
συγκεκριµένα µητρώα, επιµελητήρια κλπ, όσον αφορά στη συγκεκριµένη 
εξαγωγική πράξη για τη συγκεκριµένη χώρα προορισµού και για το 
συγκεκριµένο προϊόν. Επίσης εξετάστηκαν όλα εκείνα τα εχέγγυα, 
πιστοποιήσεις κλπ που κατά κοινή πρακτική ζητούνται από τους πελάτες 
έστω και αν αυτά δεν προβλέπονται από τυχόν οικίες διατάξεις (πχ 
πιστοποιήσεις, έγγραφα καταγωγής, άλλα πιστοποιητικά κλπ). 
 
H έρευνα συνοδεύεται από σύντοµη σύνοψη συµπερασµάτων (executive 
summary) στην αγγλική γλώσσα (βλ. αρχή της µελέτης). 
 

Β.2 Χρησιµοποιούµενη Μεθοδολογία 

 
Την υλοποίηση της µελέτης ΒΡΑ αποφάσισε οµόφωνα η Ολοµέλεια της 
Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για τη ∆ιευκόλυνση του 
Εξωτερικού Εµπορίου (ΕΣΕ) στις 19 Σεπτεµβρίου 2013. Ακολούθησε µία 
προπαρασκευαστική συνάντηση την 1η Οκτωβρίου 2013, µε τη συµµετοχή 
συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας του 
εξεταζόµενου προϊόντος, πριν την κοινοποίηση Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς στις 20 Νοεµβρίου 2013. Στη συνέχεια έλαβαν χώρα συνεχείς 
συναντήσεις εργασίας, µεταξύ της Οµάδας Έργου, µε την Οµάδα 
Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΕΣΕ) 
για τη ∆ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου, καθώς και της Οµάδας 
Εργασίας ΒΡΑ της ΕΣΕ, σε συνεργασία µε την Task Force της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TFGR) για την Ελλάδα και της Οικονοµικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη (UNECE) (6/12/2013, 10/1/2014, 29/1/2014, 
10/2/2014). 
 
Στις συναντήσεις αυτές προσδιορίστηκαν και επιλέχθηκαν από τους 
εµπλεκόµενους φορείς όλες οι βασικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι 
οποίες θα µελετούνταν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της µελέτης BPA. 
Συγκεκριµένα, για την αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση 
επιχειρησιακών διαδικασιών στην κονσέρβα ροδάκινου και για την 
αποτελεσµατικότερη τεκµηρίωση των πορισµάτων της έρευνας, 
προβλέφθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων, η οποία περιλαµβάνει 
αντιπροσωπευτικές για το προϊόν και στάδιο εταιρείες, καθώς και 
κλαδικούς φορείς. 
 
Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν κυρίως µέσω δοµηµένων 
ερωτηµατολογίων, σε συνεργασία και µε την επίβλεψη της Οµάδας 
Επιχειρησιακής Υποστήριξης της ΕΣΕ. Τα ευρήµατα των διαδικασιών των 
συνεντεύξεων αποτυπώθηκαν και σε διαγράµµατα δραστηριότητας 
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(activity diagrams) και σε Unified Modeling Language (UML), υπό την 
επίβλεψη της Οµάδας Επιχειρησιακής Υποστήριξης, στο πλαίσιο συνεχούς 
επισκόπησης των αποτελεσµάτων συνεντεύξεων και των κειµένων. 
Συµπληρωµατικά και για τη σωστότερη και αντιπροσωπευτικότερη 
παρουσίαση των διαδικασιών και των θεµάτων που σχετίζονται µε αυτές, 
αλλά και για την αποφυγή επαναλήψεων, υπήρχε επικοινωνία της Οµάδας 
Έργου µε stakeholders που είτε έδωσαν πρόσθετες πληροφορίες, είτε 
επιβεβαίωσαν τα όσα η Οµάδα Έργου είχε καταγράψει.  
 
Με τη διαδικασία των συνεντεύξεων οριστικοποιήθηκε και η περιγραφή 
της παρούσας κατάστασης (as is situation), ενώ ανεδείχθησαν προκλήσεις 
που αφορούν όλες τις ενότητες της αλυσίδας εφοδιασµού (Buy-ship-pay).  
Ειδικότερα, κατεγράφησαν σε διαγράµµατα δραστηριότητας, όπως 
καθορίζονται από τα πρότυπα και τη µεθοδολογία της UNECE, οι 
παρακάτω ενότητες, για τα συγκεκριµένα προϊόντα και τη αγορά-στόχο: 

• Τη διαδικασία και την περιγραφή της διαδικασίας 

• Τυχόν σχετική νοµοθεσία που διέπει τη διαδικασία 

• Τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την διαδικασία 

• Ροές και κριτήρια για την εισαγωγή και έξοδο από την διαδικασία 

• Προαπαιτούµενα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

• Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας  

• Συνοπτικό διάγραµµα και περιγραφή όλων των διαδικασιών  

• Καταγραφή και ανάλυση κόστους διαδικασιών 

• Καταγραφή και ταξινόµηση σε πίνακα των σηµαντικών εµποδίων 
καθώς και σύνταξη ενδεικτικών προτάσεων αλλαγών και βελτιώσεων, 
όπως αλλαγή νοµοθεσίας, αλλαγές στην ροή της διαδικασίας, 
απλούστευση, αυτοµατοποίηση / ψηφιοποίηση, κλπ. 

 
Στη συνέχεια αποτυπώθηκαν µε λεπτοµέρεια οι προτάσεις που έγιναν από 
τους συµµετέχοντες στην διαδικασία σχετικά µε την άρση των εµποδίων 
και τη διευκόλυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Τέλος, η τελευταία 
ενότητα περιλαµβάνει τη βιβλιογραφία και Παράρτηµα µε πρότυπα 
εγγράφων, νοµοθεσία, κλπ 
 

Β.3 Bασικές επιχειρησιακές διαδικασίες για εξαγωγή κοµπόστας 

ροδάκινου    
 
Οι βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες στην εξαγωγή της κοµπόστας 
ροδάκινου από την Ελλάδα προς τις Ηνωµένες Πολιτείες µε πλοίο 
κατηγοριοποιούνται σε 3 τοµείς  διαδικασίας, δηλαδή, Αγορά, Φόρτωση 
και Πληρωµή (Βuy, Ship, Pay), όπως τονίζεται στο µοντέλο της διεθνούς 
αλυσίδας εφοδιασµού  UN / CEFACT και περιλαµβάνουν 9 επί µέρους 
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επιχειρησιακές διαδικασίες στις οποίες συµµετέχουν 14 ενδιαφερόµενα 
µέρη. 
 
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει συνοπτικά τα βασικά στάδια της 
επιχειρησιακής διαδικασίας και τα µέρη που συµµετέχουν σ’ αυτή.  
Αναλυτικά, οι κυριότερες δραστηριότητες που συνιστούν τον πυρήνα κάθε 
επιχειρησιακής διαδικασίας και τα µέρη που συµµετέχουν στη διεξαγωγή 
της διαδικασίας έχουν ως εξής : 

 

Πίνακας 16. Βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες και συµµετέχοντες 

στη διαδικασία εξαγωγής κοµπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ   
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Γ . (Buy) Αγορά                         
 

  

Γ.1  Έναρξη Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας  Χ                   Χ   
 

  

Γ 2 Σύναψη Εµπορικής Σύµβασης-Συµβολαίου 
Συνεργασίας                      Χ Χ 

 

  

∆ (Ship) Φόρτωση                          
 

  

∆.1 Απόκτηση προτελωνειακών εγγράφων / 

Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου    Χ                 Χ   

 

  

∆.2 Οργάνωση µεταφοράς εµπορευµάτων                          
 

  

∆.2.1 Το µέσο µεταφοράς το κανονίζει η ναυτιλιακή 
εταιρεία       Χ Χ Χ           Χ   

 

  

∆.2.2. Το µέσο µεταφοράς το κανονίζει ο εξαγωγέας      Χ   Χ           Χ   
 

  

∆.3 Τελωνειακή ∆ιασάφηση / Εκτελωνισµός           Χ         Χ   
 

  

∆. 4 Μεταφορά στο Τελωνείο Εξόδου            Χ Χ Χ       Χ   
 

Χ 

∆. 5 Τελωνειακή διαδικασία Εξόδου από τη χώρα     Χ   X  Χ Χ       Χ   
 

  

∆.6. Απαιτήσεις εγγράφων από την πλευρά του 

αγοραστή                     Χ Χ 

X 

  

Ε. (Pay) (Πληρωµή)                         
 

  

Ε.1 Τρόποι Πληρωµής εξαγωγέα               Χ Χ   Χ Χ 
 

  

Ε. 2 Εξασφάλιση Πληρωµής – Ασφάλιση εξαγωγικών 
πιστώσεων                   Χ Χ   
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∆ιάγραµµα 20. Bασικές επιχειρησιακές διαδικασίες για εξαγωγή 

κοµπόστας ροδάκινου    

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ. Eπιχειρησιακή δραστηριότητα  AΓΟΡΑ  (BUY) 

 

Γ.1. Έναρξη Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας  
 

• Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012) 
Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο ΣΤ΄ µε τίτλο «Εξωτερικό εµπόριο», άρθρα 34-
42, σε γενικές γραµµές η εξαγωγή, επανεξαγωγή προϊόντων προς τρίτες 
χώρες, η µεταπώληση αυτών (διαµεσολαβητικές εργασίες), καθώς και η 
πώλησή τους στην ΕΕ και ενδοκοινοτική τους µεταπώληση 
(διαµεσολαβητικές εργασίες), ανεξαρτήτως της είσπραξης της αξίας τους ή 
της δωρεάν αποστολής τους για οποιονδήποτε λόγο, είναι καταρχήν 
ελεύθερη µη υποκείµενη σε κανένα περιορισµό, εξαιρουµένων των 
περιπτώσεων όπου από Αποφάσεις ∆ιεθνών Οργανισµών, ∆ιατάξεις της 
ΕΕ, ∆ιεθνείς Συµφωνίες, Εθνική Νοµοθεσία, για λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος και εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας προβλέπεται κάτι 
διαφορετικό (απαγόρευση, περιορισµός κατά ποσότητα ή κατά αξία, είτε 
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γενικά είτε κατά χώρες ή περιοχές- παροχή άδειας – ειδικοί όροι – ειδική 
διαδικασία και έγκριση). 
 

• «Εξωτερικό εµπόριο» νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας για 
την αποστολή ή µεταφορά προϊόντων από ή και προς την Ελληνική 
Επικράτεια, ανεξαρτήτως αν η χώρα αποστολής ή προέλευσης βρίσκεται 
στο Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτού. 
 

• «Εξαγωγές» ή «εξαγωγικές δραστηριότητες» νοούνται οι εµπορικές 
δραστηριότητες αποστολής ή µεταφοράς προϊόντων από την ελληνική 
επικράτεια προς οποιαδήποτε άλλη χώρα, που βρίσκεται είτε στο 
Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές 
αποστολές), είτε εκτός αυτού.  
 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 35, του ν. 4072/12 εξαγωγική δραστηριότητα 
δικαιούται να ασκεί κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί εµπορική 
δραστηριότητα και είναι εγγεγραµµένο στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.), στο Οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
3419/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3853/2010 (A’ 90). Επίσης oι 
εγγεγραµµένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, 
Εφοδίων και Εισροών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3955/2011 (Α’ 89) 
και oι εγγεγραµµένοι στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως των περί εξωτερικού εµπορίου διατάξεων, ως και 
καταργήσεως συναφών διατάξεων» Α΄ 144 (σηµειώνεται ότι το πρώτο από 
τα δύο βρίσκεται υπό  σύσταση από το ΥΠΑΑΤ και θα διασυνδεθεί µε το 
Γ.Ε.ΜΗ, ενώ το δεύτερο έχει καταργηθεί). 
 

• Ως «Οικείο Επιµελητήριο» νοείται το Επιµελητήριο του Ν.2081/1992 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3419/2005 και ισχύει, δηλαδή το, κατά 
περίπτωση, Εµπορικό και Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελµατικό ή 
Μεικτό Επιµελητήριο της έδρας της επιχείρησης. 
 

• Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προβλέπεται ότι θα 
δηµιουργηθεί Γενικό Μητρώο Εξαγωγών (ΓΕ.Μ.Ε.), σε ηλεκτρονική 
µορφή, το οποίο διασυνδέεται µε τις βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στις 
Ειδικές Υπηρεσίες ΓΕ.ΜΗ των κατά τόπους Επιµελητηρίων, και στις 
αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 
του ν. 3419/2005 (Α’ 297), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3853/2010 (Α’ 
90). Το ΓΕ.Μ.Ε. θα αποτελεί Υποσύστηµα Ενιαίου Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος (Ε.Ο.Π.Σ.) για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Μιας Στάσης  (ΥΜΣ) για τη διευκόλυνση των διαδικασιών Εξαγωγών και 
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Εισαγωγών, µέσω του οποίου θα διενεργούνται υποχρεωτικά όλες οι 
απαραίτητες για τις εξαγωγές και εισαγωγές πράξεις, πλην αυτών που 
αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες. 
 

• Ειδικά για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η σύσταση, 
λειτουργία και οι αρµόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. προβλέπονται από τον 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε µε τον 
ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010). Επίσης, µε την Κ.Υ.Α.  οικ. Κ1-1259 
/2011 (ΦΕΚ 942 Β) προβλέπεται η στελέχωση και οι αρµοδιότητες της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., που λειτουργεί ως οργανική µονάδα της 
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε), του Τµήµατος 
Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 
των Επιµελητηρίων. Με την Απόφ. Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης Κ1-
941α/2012 (ΦΕΚ 1648 Β) καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι 
προθεσµίες υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.  
 

•   Υπάρχει ένας κεντρικός Server στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) και το ΓΕ.ΜΗ τροφοδοτεί ο αρµόδιος 
υπάλληλος του κάθε  Επιµελητηρίου. ∆εν είναι συνδεδεµένο µε  τα 
ηλεκτρονικά προγράµµατα των Επιµελητηρίων, τα οποία έχουν το καθένα 
τη δική του ηλεκτρονική εφαρµογή. 
 
Η Υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ. : 

• Παραλαµβάνει, ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης 
των ΑΕ και ΕΠΕ, που έχουν συσταθεί µέσω των Συµβολαιογράφων (που 
λειτουργούν ως Υπηρεσίες µιας Στάσης, για την Ίδρυση των Α.Ε & ΕΠΕ), 
ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ και ΕΕ που έχουν 
συσταθεί µέσω των Υπηρεσιών µιας Στάσης των Επιµελητηρίων. 
 

• Παραλαµβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των 
επιχειρήσεων κάθε νοµικής µορφής και νοµιµοποιεί, µε την καταχώριση 
στο Γ.Ε.ΜΗ, τη σύσταση, τόσο των εταιρειών που η σύστασή τους 
εξαιρείται από την Υπηρεσία µιας Στάσης, όσο και όλων των άλλων 
επιχειρήσεων (φυσικών και νοµικών προσώπων) που υποχρεούνται για 
εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιριών,  
Ε.Ο.Ο.Σ, κτλ. 
 

• Παραλαµβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / µεταβολών 
των επιχειρήσεων κάθε νοµικής µορφής και, αφενός, νοµιµοποιεί µε την 
καταχώρισή στο Γ.Ε.ΜΗ τις µεταβολές και, αφετέρου εκδίδει τις σχετικές 
ανακοινώσεις που δηµοσιεύονται και στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ, αλλά 
και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ) για τις ΑΕ & ΕΠΕ. 
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• Τηρεί το φυσικό αρχείο του Γ.Ε.ΜΗ. 
 

• Χορηγεί πιστοποιητικά εγγραφής και µεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ & ΑΕ 
και για όλους όσους είναι υποχρεωµένοι να καταχωρηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 

• Χορηγεί πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης ή πτώχευσης και για άλλες 
σχετικές καταστάσεις (συνδιαλλαγής, ικανοποίησης πιστωτών κλπ), ως και 
πιστοποιητικά ότι δεν εκκρεµούν αντίστοιχες αιτήσεις (πτώχευσης κλπ). 
 

• Χορηγεί αντίγραφα των δηµοσιευµένων εγγράφων που καταχωρούνται  
στη µερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, µε εξαίρεση τα 
πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται µόνο 
σύµφωνα µε την παρ.12 άρθρ7α ν. 2190/1920 όπως ισχύει). 
 

• Η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ), σε συνδυασµό µε την εφαρµογή του 
Γενικού Εµπορικού Μητρώου εξασφαλίζει στο νέο επιχειρηµατία, την 

έναρξη δραστηριότητας, σε µια Υπηρεσία, σε ένα χώρο, µε δραστική 
µείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούσε η παλιά διαδικασία. 
Στο νέο σύστηµα, υπάγονται όλες οι προσωπικές εταιρείες, Οµόρρυθµες, 
Ετερόρρυθµες και  ΙΚΕ που ιδρύονται µετά τις 4-4-2011. 
 

• Σηµείωση: Ο.Ε./Ε.Ε/ΙΚΕ που συστήνονται µετά από µετατροπή, 
συγχώνευση, διάσπαση δεν εντάσσονται στην Υ.Μ.Σ. (εξαίρεση 
αποτελούν οι µετατροπές ατοµικών επιχειρήσεων σε Νοµικά πρόσωπα). 
Επίσης σε περίπτωση που το καταστατικό σύστασης συντάχθηκε µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα λειτουργήσει ο 
συµβολαιογράφος και όχι το Επιµελητήριο. 
 
Πίνακας 17. ΑΓΟΡΑ (BUY) - Έναρξη Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  Γ 1. ΑΓΟΡΑ (BUY) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
Γ. 1.1 Έναρξη Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας  
(start ups, νέες επιχειρήσεις, αρµόδιες Υπηρεσίες) 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

• ν.4072/2012  (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012) 

• ν.1419/2005 (ΓΕ.ΜΗ) 

• ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως 
τροποποιήθηκε µε τον ν.3853/2010 (ΦΕΚ 
90/Α/17.6.2010) 

• Κ.Υ.Α.  οικ. Κ1-1259 /2011 (ΦΕΚ 942 Β) 
στελέχωση και   αρµοδιότητες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 

• Απόφ. Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης Κ1-
941α/2012 (ΦΕΚ 1648 Β) τρόπος, η διαδικασία 
και οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων για 
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εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

• Το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων που τηρείτο 
στα ΕΒΕ καταργήθηκε από 11.04.12 (άρθρο 35 Ν. 
4072/12) 

•  Το Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών 
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ν. 3955/2011) 
και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ 
230/20798/21.03.12, ΚΥΑ 855/68504/15.06.12 
και ΥΑ 131/13937/03.02.12) 
Κατάλογος της  νοµοθεσίας παρουσιάζεται στο 
Παράρτηµα 2 συµπεριλαµβανοµένων των 
συνδέσεων στο Internet. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  Εξαγωγέας, Εµπορικό Επιµελητήριο    

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Εγγραφή εξαγωγέα στο ΓΕ.ΜΗ (Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο)  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

1.1 Ο επιχειρηµατίας/εκπρόσωπός του µεταβαίνει 
στο Εµπορικό Επιµελητήριο της πόλης του. 
1.2 Ο επιχειρηµατίας/εκπρόσωπός του καταθέτει 
στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) όλα τα 
δικαιολογητικά  για την ίδρυση της επιχείρησής 
του και την ταυτόχρονη εγγραφή του στο ΓΕ.ΜΗ. 
Τα δικαιολογητικά ποικίλουν ανάλογα µε την 
µορφή της επιχείρησης και περιλαµβάνουν πλήθος 
εγγράφων. 
1.3  Έκδοση της απόδειξης πληρωµής από το 
Μητρώο. 
1.4  Πληρωµή από τον επιχειρηµατία των τελών 
εγγραφής. 
1.5 Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης όλων 
των στοιχείων στο ΥΜΣ ο επιχειρηµατίας 
λαµβάνει µια εκτύπωση µε όλα τα καταχωρηθέντα 
στοιχεία (6-7 σελίδες) συµπεριλαµβανοµένων των 
βασικών στοιχείων, τον αριθµό ΓΕ.ΜΗ, τον 
Α.Φ.Μ, ΚΑ∆,  κ.λπ, καθώς και όλα τα 
αναρτηµένα έγγραφα που έχουν υποβληθεί. Το 
ΥΜΣ είναι συνδεδεµένο µε το ΓΕ.ΜΗ και 
λαµβάνει από το ΓΕ.ΜΗ µόνο τον αριθµό 
καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ και τίποτα άλλο σε 
σχέση µε την εφαρµογή του ΓΕ.ΜΗ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ (υπόδειγµα 
του εγγράφου στο Παράρτηµα  1).  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Οι πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία 
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εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά είναι διαθέσιµες στα website των 
κατά τόπους επιµελητηρίων και στην Κ.Ε.Ε.Ε 
http://www.uhc.gr/newsite/ 
info.php?menu=info_menu&page=actions&mid=5 

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

O χρόνος συγκέντρωσης και προετοιµασίας των 
εγγράφων προς υποβολή στο Εµπορικό 
Επιµελητήριο είναι συνήθως 1-2 ηµέρες, αλλά 
κυρίως εξαρτάται από το πόσο έτοιµος είναι ο 
επιχειρηµατίας, όσον αφορά στα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά εγγραφής. 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Το κόστος καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ που 
πληρώνεται στην ΥΜΣ  είναι  10,12 ευρώ.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Ο εξαγωγέας αποκτά τον αριθµό καταχώρησης 
στο ΓΕ.ΜΗ 

 

Παρατηρήσεις σε σχέση µε τη διαδικασία ως προς τη Γ.Ε.ΜΗ και τις 

εξαγωγικές επιχειρήσεις  

 

Παρατήρηση 1 
Το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ αναφέρει τoν ΚΑ∆ και διάφορα 
άλλα στοιχεία, αλλά δεν αναφέρει ξεχωριστά την εξαγωγική 
δραστηριότητα. Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα ΓΕ.ΜΗ δεν έχει την 
παράµετρο «εξαγωγική δραστηριότητα», δεν υπάρχει δυνατότητα 
εξαγωγής επικαιροποιηµένων  καταλόγων ανά δραστηριότητα για το 
σύνολο των ενεργών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο για 
αξιοποίηση από το αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και όποιο άλλο συναρµόδιο Υπουργείο κατά την 
οργάνωση δράσεων που αφορούν στους εξαγωγείς – σε εθνικό και 
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. 
 

Παρατήρηση 2 
Μετά τον ν. 4072/2012 οι εξαγωγείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Ε.Μ.Ε 
δεν ανανεώνουν πλέον την εξαγωγική επωνυµία τους στο Ε.Μ.Ε (η 
υποχρεωτική ανανέωση που γινόταν παλαιότερα ανά τριετία, µε την 
ταυτόχρονη υποβολή από τον εξαγωγέα πληροφοριακών στοιχείων 
σχετικά µε τον όγκο εργασιών του από εξαγωγή την τελευταία τριετία, 
συνιστούσε µια πρόσθετη και επιβαρυντική για τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις διαδικασία καθώς όλες ήταν εγγεγραµµένες υποχρεωτικά στα 
Μητρώα των Επιµελητηρίων και στη συνέχεια και στο ΓΕΜΗ-σήµερα 
ορισµένα επιµελητήρια εξακολουθούν να τηρούν σε προαιρετική βάση το 
αντίστοιχο Μητρώο). Ως αποτέλεσµα αυτής της κατάργησης και µε 
δεδοµένο ότι το ΓΕΜΗ είναι το µόνο πλέον υποχρεωτικό εµπορικό 
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Μητρώο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – και 
αντίστοιχα τα κατά τόπους Επιµελητήρια και λοιποί φορείς - σήµερα δεν 
έχουν σαφή ολοκληρωµένη εικόνα, πόσες επιχειρήσεις, που εµφανίζονται 
στη βάση δεδοµένων του προγράµµατος των επιµελητηρίων ως εξαγωγείς 
στο Ε.Μ.Ε, συνεχίζουν να ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, προκειµένου 
να σχεδιάζονται και να συντονίζονται δράσεις για τη στήριξη των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε εθνικό και τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.  
 

Παρατήρηση 3 
Στο Ν. 4072/12 προβλέπεται η δηµιουργία του Μητρώου Εξαγωγών σε 
κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
που δεν έχει ακόµη προχωρήσει, αναγκαία όµως είναι η προσαρµογή 

του ηλεκτρονικού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ ώστε µε κάποιο τρόπο να 

δηλώνεται και η εξαγωγική δραστηριότητα των εγγεγραµµένων σε 

αυτό επιχειρήσεων (και πιθανώς άλλα στοιχεία όπως πχ ποσοστό 
εξαγωγών στο σύνολο του κύκλου εργασιών, αξία εξαγωγών, κ.λ.π.). 
 
∆ιάγραµµα 21. Έναρξη Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας   
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Γ.2 Σύναψη Εµπορικής Σύµβασης - Συµβολαίου Συνεργασίας 

 

• Η βασική αυτή επιχειρησιακή διαδικασία απαιτεί τη συµµετοχή δύο 
µερών: του εισαγωγέα και του εξαγωγέα/αντιπροσώπου του. Η εµπορική 
σύµβαση συνεργασίας (κατά κανόνα πώληση) πραγµατοποιείται στην 
αρχή κάθε παραγωγικής περιόδου, η οποία κατά κανόνα ταυτίζεται µε την 
παραγωγική περίοδο της κοµπόστας ροδάκινου (Ιούνιο - Ιούλιο). 
 

• Η διαπραγµάτευση ξεκινά συνήθως τον Ιούνιο, όταν ο εξαγωγέας έχει 
ξεκινήσει την παραγωγή και είναι γνωστές οι δυνατότητες της τρέχουσας 
περιόδου από άποψη παραγωγής, διαθέσιµων ποσοτήτων και τιµών που θα 
διαµορφωθούν στην αγορά. 
 

• Η σύµβαση συνεργασίας έχει κατά κανόνα διάρκεια 1 έτος.  
 

• Τις συµβάσεις διαπραγµατεύεται µε τον εισαγωγέα ο ∆ιευθυντής 
Εξαγωγών του εξαγωγέα, ενώ στις συµβάσεις πολύ µεγάλης αξίας 
συνήθως εµπλέκεται και ο Γενικός ∆ιευθυντής ή και Πρόεδρος/∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της εξαγωγικής εταιρείας. Σε περίπτωση που µπορεί να 
χρειαστεί επίσκεψη στον πελάτη των ΗΠΑ για τη διαπραγµάτευση, αυτή 
συνδυάζεται από τον εξαγωγέα και µε άλλους πελάτες στην χώρα, καθώς 
και µε µια επιτόπια έρευνα αγοράς. 
 

• Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να έχει στη διάθεσή 
του ο εξαγωγέας,  προκειµένου να γίνει δυνατή η οριστικοποίηση των 
όρων συνεργασίας µε τον εισαγωγέα στις ΗΠΑ. κατά το διάστηµα της 
κατάρτισης των ετήσιων συµβάσεων, σε σχέση µε τους όγκους παραγωγής 
και τις τιµές στην Ελλάδα και τη ∆ιεθνή αγορά κ.ά προέρχονται από 
φορείς και παράγοντες του κλάδου στην Ελλάδα, πελάτες στο εξωτερικό, 
πωλητές της εταιρείας, προµηθευτές κ.λπ.  
 

• O βασικός κανόνας παράδοσης (incoterm) στη σύµβαση εµπορικής 
συνεργασίας µε τους Αµερικανούς εισαγωγείς για την εξαγωγή κοµπόστας 
ροδάκινου είναι το Cost and Freight – CFR (λιµάνι ΗΠΑ). Ο 
συγκεκριµένος όρος σηµαίνει ότι ο πωλητής πρέπει να πληρώσει τα  έξοδα 
και τον ναύλο για την µεταφορά των εµπορευµάτων µέχρι το λιµάνι 
προορισµού στις ΗΠΑ. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζηµίας των εµπορευµάτων 
και όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα µετά την παράδοση των εµπορευµάτων 
επί του πλοίου, µεταβιβάζονται στον αγοραστή, όταν το εµπόρευµα έχει 
περάσει πάνω από το κιγκλίδωµα του πλοίου στο λιµάνι φόρτωσης.  
 

• Χρησιµοποιείται επίσης και ο όρος Ex Works-EXW (Εργοστάσιο 
εξαγωγέα). Σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο όρο παράδοσης, ο εξαγωγέας 
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εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση, όταν έχει θέσει τα 
εµπορεύµατα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του (δηλαδή 
στο εργοτάξιο, εργοστάσιο, αποθήκη, κ.λ.π.).  
 

• Η σύµβαση συνεργασίας συνήθως καταρτίζεται µε τη βοήθεια νοµικού 
συµβούλου του εξαγωγέα. Συχνά, όµως, αποστέλλεται σύµβαση από τον 
πελάτη στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα όταν πρέπει να ενσωµατωθούν στη σύµβαση 
κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στις ΗΠΑ, 
τις διαδικασίες εισαγωγής, την ισχύουσα νοµοθεσία αναφορικά µε το 
προϊόν ή την τοποθέτηση των προϊόντων σε αµερικανικές αλυσίδες 
τροφίµων των ΗΠΑ. 
 

• Η σύµβαση συνεργασίας υπογράφεται από την πλευρά του εξαγωγέα 
συνήθως από τον ∆ιευθυντή Εξαγωγών ή τον Γενικό ∆ιευθυντή ανάλογα 
µε τις υπάρχουσες εσωτερικές εξουσιοδοτήσεις. 
 

• Σηµειώνεται ότι το προϊόν παράγεται στις βασικές συσκευασίες σε 
κουτιά χωρίς ετικέτα µε βάση τα ιστορικά στοιχεία πωλήσεων, την 
εµπειρία και τις προβλέψεις. Στην πορεία, µε βάση τις παραγγελίες από 
τους πελάτες, η εταιρεία τοποθετεί ετικέτες στα κουτιά, οπότε ο χρόνος 
παράδοσης κυµαίνεται από 1 εβδοµάδα έως 1 µήνα, ανάλογα αν ο 
εξαγωγέας έχει έτοιµη ετικέτα ήδη (παλιός πελάτης) ή αν χρειάζεται να 
σχεδιάσει και να τυπώσει νέα ετικέτα εξαρχής (συνήθως για νέους 
πελάτες). 
 

Πίνακας 18. BUY - Σύναψη Εµπορικής Σύµβασης  - Συµβολαίου 

Συναλλαγής 

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

 Γ.  BUY  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Γ.2  Σύναψη Εµπορικής Σύµβασης  - 

Συµβολαίου Συναλλαγής 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

• Βασικό Θεσµικό πλαίσιο: Incoterms  2010 (η 
έκδοση των Incoterms µπορεί να είναι επιλογή 
των δύο πλευρών) 

• Κατάλογος της  νοµοθεσίας παρουσιάζεται 
στο Παράρτηµα 2 συµπεριλαµβανοµένων των 
συνδέσεων στο Internet. 
http://www.iccwbo.org/products-and-
services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-
incoterms-rules/ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  Εξαγωγέας, Εισαγωγέας  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

� Ο εξαγωγέας έχει αγοραστές για την 
κοµπόστα ροδάκινο στις ΗΠΑ. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  � Ο εξαγωγέας είναι εγγεγραµένος στο Γ.Ε.ΜΗ 
και πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης 
εξαγωγικής δραστηριότητας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

2.1 Αποστολή προσφοράς από τον εξαγωγέα 
στον εισαγωγέα µε email η φαξ. Περιλαµβάνει 
κωδικούς, προϊόντα, τιµές, τρόπο πληρωµής και 
τυχόν εγγυήσεις, ισχύ προσφοράς, χρόνο 
προετοιµασίας της παραγγελίας, πληροφορίες 
σχετικά µε τη συσκευασία και τη µεταφορά 
(logistic information) κ.ά. Την προσφορά 
διαµορφώνει ο Εµπορικός ∆ιευθυντής. 
2.2  Αποδοχή της προσφοράς από τον 
εισαγωγέα µε email ή φαξ (σε περίπτωση µη 
αποδοχής της αρχικής προσφοράς,   ακολουθεί 
διαπραγµάτευση των όρων της συνεργασίας 
τηλεφωνικά, µέσω email, Skype ή σε 
συνάντηση µε τον  εισαγωγέα). 
2.3  Κατάρτιση της εµπορικής σύµβασης  
συνεργασίας από τον εξαγωγέα. Η σύµβαση 
συνεργασίας είναι ετήσια και περιλαµβάνει: το 
αντικείµενο της σύµβασης, την περιοχή 
δραστηριότητας, τα προϊόντα, ποσότητες, τιµές, 
όρους πληρωµής, όρο παράδοσης (incoterm), 
όρους προδιαγραφών και ποιότητας,  
συχνότητα ή χρονοδιάγραµµα φορτώσεων, όρο 
ανωτέρας βίας, διάρκεια ισχύος της σύµβασης,  
αρµόδια δικαστήρια και νοµικό πλαίσιο που 
διέπει τη σύµβαση κ.ά. 
2.4 Αποστολή εµπορικής σύµβασης 
συνεργασίας από τον εξαγωγέα στον 
εισαγωγέα, µε τους συµφωνηθέντες όρους από 
τις δύο πλευρές, µέσω email, για υπογραφή. 
2.5 Εκτύπωση της σύµβασης συνεργασίας από 
τον εισαγωγέα σε 2-3 αντίτυπα και υπογραφή 
της. 
2.6  Αποστολή 1-2 αντιτύπων της σύµβασης µε 
courier από τον εισαγωγέα στον εξαγωγέα. 
2.7 Υπογραφή από τον εξαγωγέα και αποστολή 
ενός υπογεγραµµένου αντιτύπου στον 
εισαγωγέα µε courier. 
2.8  Αποστολή παραγγελίας από τον εισαγωγέα 
µε την επιθυµητή ηµεροµηνία φόρτωσης. 
Στοιχεία παραγγελίας : Κωδικοί, προϊόντα, 
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ποσότητα, τιµές και όρος παράδοσης 
(incoterm), τρόπος πληρωµής, ειδικές οδηγίες 
(ετικέτα, σήµανση κ.ά). 
2.9 Επιβεβαίωση παραγγελίας από τον 
εξαγωγέα µε την οριστική ηµεροµηνίας 
φόρτωσης. 
2.10 Αποστολή προτιµολογίου (proforma 
invoice) από τον εξαγωγέα στον εισαγωγέα µε 
σκοπό την αποστολή από τον εισαγωγέα της 
προκαταβολής ή για την έκδοση από αυτόν  
Ανέκκλητης Πίστωσης (Irrevocable Letter of 
Credit)  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

� Προσφορά (Offer) 
� Eµπορική Σύµβαση Συνεργασίας (Sales 
Contract, Sales Αgreement, Distribution 
Agreement κ.ά)   
� Προτιµολόγιο (Proforma Invoice) 
� Παραγγελία  (Οrder) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

� Η πληροφόρηση σχετικά µε τις συνθήκες της 
αγοράς, τους όγκους παραγωγής και τις τιµές 
προέρχεται από φορείς και παράγοντες του 
κλάδου στην Ελλάδα, πελάτες και 
αντιπροσώπους στο εξωτερικό, πωλητές της 
εταιρείας, προµηθευτές κ.λπ.      

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

� Ο χρόνος από την προσφορά µέχρι την 
υπογραφή της σύµβασης συνεργασίας είναι από 
1 εβδοµάδα έως 1 µήνα το πολύ. 
� Ο χρόνος για την υπογραφή της σύµβασης 
συνεργασίας και την επιστροφή ενός 
αντιγράφου στον εξαγωγέα είναι 3-7 ηµέρες. 
� Ο χρόνος προετοιµασίας της παραγγελίας 
από τον εξαγωγέα είναι από 7 ηµέρες έως το 
µέγιστο 1 µήνα. 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Κόστος αποστολής της Εµπορικής σύµβασης 
Συνεργασίας (courier) στον εισαγωγέα στις 
ΗΠΑ κυµαίνεται από 30 έως 40 ευρώ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

• Εισαγωγέας και εξαγωγέας έχουν συνάψει 
εµπορική σύµβαση συνεργασίας µε τους όρους 
συνεργασίας 

• Ο εξαγωγέας έχει επιβεβαιώσει την 
παραγγελία στον εισαγωγέα και προετοιµάζει 
τα εµπορεύµατα για εξαγωγή. 
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Παρατηρήσεις, θέµατα σε σχέση µε τη διαδικασία από τις εξαγωγικές 

εταιρείες 

 

Παρατήρηση 1 
Τυχόν καθυστερήσεις στον καθορισµό των τιµών του συµπύρηνου 
ροδάκινου δηµιουργούν δυσκολίες στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
κατάρτισης της Εµπορικής Σύµβασης Συνεργασίας. 
 

Παρατήρηση 2 
Η ισοτιµία EURO/USD διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 
πραγµατοποίηση συµφωνιών µε αγοραστές από τις ΗΠΑ. Η δυσµενής 
εξέλιξη της ισοτιµίας του δολαρίου έναντι του ευρώ τα τελευταία χρόνια 
συνέβαλε καθοριστικά στη δραστική µείωση των ελληνικών εξαγωγών 
κοµπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ, σε συνδυασµό µε τη διείσδυση την ίδια 
περίοδο στην αγορά των ΗΠΑ του κατά πολύ φθηνότερου κινεζικού 
ανταγωνιστικού προϊόντος. 
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∆ιάγραµµα 22. Σύναψη Εµπορικής Σύµβασης - Συµβολαίου 

Συνεργασίας 

 
 

 

ΜΕΡΟΣ ∆. Περιοχή ∆ιαδικασίας SHIP (Φόρτωση) 

 
H διαδικασία εξαγωγής κοµπόστας ροδάκινου από την Ελλάδα προς τις 
Ηνωµένες Πολιτείες µε πλοίο αποτελείται από 6 βασικές επιχειρησιακές 
διαδικασίες που σχετίζονται τόσο µε τις µεταφορές όσο και µε τις 
κανονιστικές απαιτήσεις για την εξαγωγή. Αφορούν στην οργάνωση της 
µετακίνησης του φορτίου, καθώς και στην ολοκλήρωση των 
προτελωνειακών και τελωνειακών διατυπώσεων και των απαραίτητων 
ενεργειών που επιβάλλονται από τους κρατικούς οργανισµούς βάσει 
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εθνικού πλαισίου των δύο χωρών (Ελλάδας και ΗΠΑ) και του κοινοτικού 
πλαισίου.  

 

∆.1 Απόκτηση προτελωνειακών εγγράφων-πιστοποιητικών  
 
• Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ποιοτικού 
Ελέγχου από τις αρµόδιες κρατικές αρχές (∆ιευθύνσεις Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής-∆ΑΟΚ που ανήκουν στις 
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας), το οποίο  αποτελεί προϋπόθεση για 
τον τελωνισµό της προς εξαγωγή κοµπόστας ροδάκινου (∆είγµα του 
εγγράφου στο Παράρτηµα 1). 
 
• Ο εξαγωγέας είναι υποχρεωµένος να κάνει Πρότερη Κοινοποίηση 
(Αναγγελία) (βάσει ΚΥΑ τελών και ΚΑΝ. (ΕΚ) 882/2004) σε κάθε 
περίπτωση, είτε είναι εξαγωγή, είτε εισαγωγή, είτε αποστολή στην Ε.Ε., 
είτε παραλαβή από την Ε.Ε. για όλα τα είδη των τροφίµων φυτικής 
προέλευσης (πρωτογενούς παραγωγής και µεταποιηµένα) και γίνεται στις 
∆ΑΟΚ από την κάθε επιχείρηση (θεωρητικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
την φυσική άφιξη ή αναχώρηση ενός φορτίου). Σηµειώνεται ότι κατά 
κόρον : α. στις εξαγωγές/αποστολές προς Ε.Ε., η αναγγελία γίνεται στην 
∆ΑΟΚ όπου και οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα γίνει η φόρτωση των 
προϊόντων. β.  Στις εισαγωγές στην ∆ΑΟΚ όπου και το σηµείο 
εκτελωνισµού, εφόσον ο έλεγχος γίνεται στο τελωνείο. γ. Στις παραλαβές 
από Ε.Ε. στην ∆ΑΟΚ όπου και οι εγκαταστάσεις εκφόρτωσης. Μη 
καταχώρηση αναγγελίας (ηλεκτρονικώς ή εγγράφως ή ψηφιακώς όταν 
υπάρχει ειδική βάση δεδοµένων) συνεπάγεται κυρώσεις.  
 
• Αναλόγως της περίπτωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί : 
1) έλεγχος προδιαγραφών εµπορίας βάσει ανάλυσης κινδύνου για κάθε 
στάδιο διακίνησης και αφορά εξαγωγές ή εισαγωγές, αποστολές ή 
παραλαβές από την Ε.Ε., µόνο για τα νωπά οπωροκηπευτικά (Καν. 
543/2011, ΥΑ 2069/54616 ΦΕΚ 1132/10.05.2013. Για Ανάλυση κινδύνου, 
Εγκύκλιος 4451.116103).  Ο έλεγχος προδιαγραφών εµπορίας αφορά και 
σε 9 µεταποιηµένα 'εθνικά'  προϊόντα (συµπεριλαµβανοµένης της 
κονσέρβας ροδάκινου) που καλύπτονται από Π∆ ως προς τις 
προδιαγραφές εµπορίας τους.  Λαµβάνει χώρα στο 100% των σχετικών 
φορτίων που εξάγονται και για τις αποστολές στην Ε.Ε. πραγµατοποιείται 
έλεγχος δειγµατοληπτικά και δεν εκδίδεται πιστοποιητικό, αλλά βεβαίωση 
ελέγχου. Κεντρική αρµόδια αρχή είναι η ∆/νση Μεταποίησης, 
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων φυτικής προέλευσης του 
Υπ.Α.Α.Τ. 
2) έλεγχος για υγιεινή και ασφάλεια για όλα τα τρόφιµα φυτικής 
προέλευσης και σε όλα ανεξαιρέτως τα στάδια διακίνησης (κυρίως όµως 
γίνεται κατά τις εισαγωγές) και λαµβάνει χώρα βάσει συστήµατος 
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ανάλυσης κινδύνου (βασισµένου σε ενωσιακό νοµοθετικό πλαίσιο, στην 
ύπαρξη υπόνοιας ή καταγγελίας και στο σύστηµα RASFF).  Κεντρική 
αρµόδια αρχή για τον έλεγχο αυτό σχεδόν για το σύνολο των προϊόντων 
φυτικής παραγωγής κατά τις εισαγωγές/εξαγωγές και για τα προϊόντα 
φυτικής προέλευσης πρωτογενούς παραγωγής έως και 1ης µεταποίησης 
κατά το ενδoκοινοτικό εµπόριο είναι η ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης 
και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων φυτικής προέλευσης του Υπ.Α.Α.Τ. 
3) φυτοϋγειονοµικός έλεγχος  για τα τρόφιµα πρωτογενούς παραγωγής. 
Σε αυτούς τους ελέγχους (µπορεί να λάβουν χώρα και οι 3 – 2 για το υπό 
µελέτη προϊόν - σε ένα φορτίο ή συνδυασµός τους)  κεντρική αρµόδια 
αρχή είναι η ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ.  
Τους προαναφερόµενους ελέγχους φέρουν εις πέρας πάντα ελεγκτές των 
∆ΑΟΚ ή και των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠΕ) που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
 
Επιπροσθέτως: 

• Κεντρική Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο προδιαγραφών εµπορίας, την 
υγιεινή και ασφάλεια προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής έως και 1ης 
µεταποίησης, αλλά και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων  
(συσκευαστήρια-τυποποιητήρια) είναι η ∆ιεύθυνση Μεταποίησης, 
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τους ελέγχους φέρουν 
εις πέρας ελεγκτές των ∆ΑΟΚ ή και των ΠΚΠΦΠΕ. 
 
Σηµείωση: Κεντρική Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο των µεταποιηµένων 
προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά (τοπικά, εισαγόµενα ή 
παραληφθέντα από την Ε.Ε.) καθώς και των εγκαταστάσεων των 
επιχειρήσεων που διακινούν µεταποιηµένα προϊόντα είναι ο ΕΦΕΤ. Τον 
έλεγχο πραγµατοποιούν οι ∆ΑΟΚ και τα παραρτήµατα του ΕΦΕΤ (έλεγχο 
ανά περίπτωση και κυρίως σε καταστήµατα µαζικής εστίασης, κουζίνες, 
εστιατόρια, νοσοκοµεία κ.α. δύναται να πραγµατοποιούν και οι 
υγειονοµικές υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας ή και υπηρεσίες ανάπτυξης 
και µετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 
 

• Ο Ποιοτικός Έλεγχος για τα  9 συγκεκριµένα µεταποιηµένα προϊόντα 
(συµπεριλαµβανοµένης της κονσέρβας ροδάκινου) για τα οποία υπάρχουν 
σχετικά Π∆ που θέτουν τις τεχνικές τους προδιαγραφές, γίνεται 
δειγµατοληπτικά κατά τις αποστολές προς Ε.Ε. αλλά στο 100% των 
φορτίων στην περίπτωση εξαγωγών. Στην περίπτωση του ελέγχου 
προδιαγραφών εµπορίας για εξαγωγές  στα 9 µεταποιηµένα - κονσέρβα 
ροδάκινο, εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής, εκδίδεται Πιστοποιητικό 
Ποιοτικού Ελέγχου. Εάν υπάρχουν µη συµµορφώσεις ως προς  τις 
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προδιαγραφές, τότε γίνεται διαχείριση του φορτίου, η οποία µπορεί να 
περιλαµβάνει: επαναποστολή, καταστροφή, αλλαγή σκοπούµενης χρήσης, 
επισήµανσης, αλλαγή κλάσης, κ.α. 
 
• Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 310617/1.9.2009 τα τέλη για τη διενέργεια 
ελέγχων γεωργικών προϊόντων και τροφίµων καθορίζονται σε 1 ευρώ/τόνο 
για κάθε φορτίο. Το συνολικό ποσό ανά φορτίο δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο των 10 ευρώ ή ανώτερο των 1.000 ευρώ. Τα τέλη έχουν 
ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για τη 
χρηµατοδότηση των ελέγχων (άρθρο 2). 
 
• Στην καταβολή των τελών για τη διενέργεια ελέγχων των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων υπόκειται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ο 
αντιπρόσωπος αυτών που εισάγει στην χώρα από µία Τρίτη χώρα, εξάγει 
σε τρίτες χώρες γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα φυτικής προέλευσης, 
αποστέλλει προς άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
αποκτά από το έδαφος άλλου κράτους µέλους. 
 
• Τα τέλη ελέγχων καταβάλλονται πριν από την έναρξη του ελέγχου στις 
εισαγωγές, εξαγωγές και στις αποστολές προς άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. 
(άρθρο 4).  
 
• Στην περίπτωση εισαγωγής, εξαγωγής σε µια τρίτη χώρα και αποστολής 
φορτίου σε άλλο κράτος µέλος, ο υπόχρεος υποβάλει στην αρµόδια αρχή 
του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης του τόπου εισαγωγής, εξαγωγής ή 
αποστολής προς άλλο κράτος µέλος, αίτηση/αναγγελία, 24 ώρες 
τουλάχιστον νωρίτερα, στην οποία αναφέρονται: το φορτίο, το είδος και το 
βάρος των προϊόντων, ο αποστολέας, η χώρα εισαγωγής, εξαγωγής ή 
προορισµού και άλλες απαιτούµενες ανά περίπτωση πληροφορίες (π.χ. 
ποικιλία, κλάση, ηµεροµηνία φυσικής άφιξης ή αναχώρησης, χώρα 
καταγωγής, προβλεπόµενο τελωνείο, είδος µεταφορικού µέσου, στοιχεία 
ταυτότητας µεταφορικού µέσου κ.α.). Η αίτηση /αναγγελία µπορεί να είναι 
τυποποιηµένη ή και σε ηλεκτρονική µορφή από την αρµόδια αρχή (άρθρο 
5). 
Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά υπάρχει ειδική ψηφιακή φόρµα 
πρότερης κοινοποίησης στο Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών 
(ΜΕΝΟ), η οποία στα πλαίσια του Single-Window συντόµως θα αλλάξει 
και θα γίνει υποχρεωτική (ως προς την ψηφιακή καταχώρησή της)  για το 
σύνολο των επιχειρήσεων. 
 
• Τα έσοδα από τα τέλη εισπράττονται µε διπλότυπα τύπου Β΄ σύµφωνα 
µε το άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 3470/2006 (Α΄ 132), από τις αρµόδιες αρχές 
του άρθρου 3 της προαναφερόµενης απόφασης.   
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• Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των τελών, αναστέλλεται η 
διενέργεια των προβλεπόµενων ελέγχων, απαγορεύεται η εισαγωγή, 
εξαγωγή ή η διακίνηση και η διάθεση των υπό έλεγχο γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων. 
 
• Σε περίπτωση µη εµφάνισης στα επίσηµα παραστατικά που συνοδεύουν 
το φορτίο µε ακρίβεια των ποσοτήτων των αγαθών και απόκρυψης αυτών 
ή ψευδούς δήλωσης αυτών για να µην υποβληθούν σε τέλη, επιβάλλεται 
πρόστιµο ίσο προς το 10/πλάσιο ως το 20/πλάσιο του τέλους, για το οποίο 
πραγµατοποιήθηκε απόκρυψη (άρθρο 10). 
 
• Τα τέλη χωρίζονται σε τακτικά (ελέγχους εντός πενθηµέρου και 
ωραρίων λειτουργίας των ∆ΑΟΚ, ανεξαρτήτως σταδίου διακίνησης) 
και πρόσθετα (ελέγχους σε ηµέρες αργιών, Σαββατοκύριακα, εξαιρούµενες 
ηµέρες, απογευµατινές / νυχτερινές βάρδιες εάν και εφόσον υπάρχουν). 
 
• Για τα πρόσθετα τέλη ισχύει ο Ν. 3698/2008 (άρθρο 27) που 
αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3460/2006. Τα πρόσθετα 
τέλη αφορούν και την χιλιοµετρική απόσταση που καλύπτει (πολλές φορές 
µε δικά του έξοδα) ο ελεγκτής, αλλά και µία αποζηµίωση 'υπερωρίας' για 
τον ελεγκτή. Η επιχείρηση επιβαρύνεται, τόσο για τον χρόνο 
απασχόλησης, όσο και για τα οδοιπορικά έξοδα του ελεγκτή ως εξής: 
1) 9,78 ευρώ ανά ώρα  «απασχόλησης» του ελεγκτή για 
έλεγχο συµπεριλαµβανο-µένου του χρόνου µετάβασης προς την 
επιχείρηση αλλά και της επιστροφής στην έδρα της ∆ΑΟΚ (άρθρο 27 - 
παράγραφος δ περί του ενός τρίτου της πλήρους αποζηµίωσης). 
Επισηµαίνεται ότι η ώρα είναι η µίνιµουµ «µονάδα µέτρησης 
αποζηµίωσης» ανεξαρτήτως του πραγµατικού χρόνου (π.χ. αν ο χρόνος 
µετακίνησης ενός ελεγκτή για πάει και να έλθει στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης είναι 1 ώρα και 45 λεπτά και έκανε έλεγχο 15 λεπτά θα 
πληρωθεί για 2 ώρες µετακίνησης και 1 ώρα ελέγχου). 
2) 0,15 ευρώ ανά χιλιόµετρο, οδοιπορικά. Για τις αποστάσεις υπάρχει από 
το 2003 σχετικός κατάλογος του ΥΠΕΧΩ∆Ε (οδηγός χιλιοµετρικών 
αποστάσεων οδικού δικτύου της χώρας).   
 

• Ας σηµειωθεί ότι µε τη νέα διαδικασία του e-παραβόλου τα τέλη θα 
καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις στις τράπεζες µέσω µιας διαδικασίας 
ηλεκτρονικής έκδοσης του παραβόλου (υπάρχει σχετική νοµοθεσία αν και 
ακόµα είναι σε πιλοτική φάση το εγχείρηµα) σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 
 

• Τέλος, οι αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΑΟΚ, µια φορά το χρόνο, κατά την 
παραγωγή ή στο τέλος της παραγωγικής περιόδου λαµβάνoυν δείγµατα 
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τελικού προϊόντος από όλες ανεξαιρέτως τις βιοµηχανίες παραγωγής 
κονσέρβας ροδάκινου (άνευ τελών) -που βρίσκονται στην πλειοψηφία 
τους στους νοµούς Ηµαθίας και Πέλλας-, τα οποία αποστέλλουν στο 
διαπιστευµένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του ΠΚΠΦΠΕ Θεσ/νίκης – 
ή άλλου κατά περίπτωση αρµόδιου ΠΚΠΦΠΕ - (γίνονται αναλύσεις για 
καθαρό βάρος, µικτό βάρος, στραγγισµένο βάρος, ph, brix κ.α., χωρίς 
καµία απολύτως επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις) προκειµένου να υπάρχει 
µία δεύτερη έξωθεν εικόνα - πέρα από τον σχετικό έλεγχο από τις ∆ΑΟΚ 
σε κάθε φορτίο - σχετικά µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές εµπορίας ανά 
επιχείρηση. Εκδίδεται σχετική έκθεση εργαστηριακών αποτελεσµάτων που 
αποστέλλεται στις ∆ΑΟΚ. 
 
Πίνακας 19. (Ship) Φόρτωση - Απόκτηση προτελωνειακών εγγράφων - 

πιστοποιητικών (Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου)   

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
Εξαγωγή κοµπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

∆. (Ship) Φόρτωση 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

∆.1 Απόκτηση προτελωνειακών εγγράφων - 

πιστοποιητικών (Πιστοποιητικό Ποιοτικού 

Ελέγχου)   

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

• ΚΑΝ. (ΕΚ) 882/2004 

• ΚΥΑ 310617/1.9.2009 περί τελών ελέγχου 

• Π∆ 165/1974  

• Άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 3470/2006 (Α΄ 132), 

• Ν. 3698/2008 (άρθρο 27) που αντικατέστησε 
την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3460/2006 για 
τα πρόσθετα τέλη   

• Νέος κυρωτικός νόµος 4235/2014 

• To θεσµικό πλαίσιο είναι διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων 
(http://www.minagric.gr/index.php/el) 

• Κατάλογος της  νοµοθεσίας παρουσιάζεται 
στο Παράρτηµα 2, συµπεριλαµβανοµένων των 
συνδέσεων στο Internet.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

� Εξαγωγέας/εξουσιοδοτηµένος εκτελωνιστής, 
∆ΑΟΚ  Περιφερειακής Ενότητας της 
εγκατάστασης του εξαγωγέα. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

1. Εγγραφή του εξαγωγέα στο ΓΕ.ΜΗ (άρθρο 
3419/05) [το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων που 
τηρείτο στα ΕΒΕ καταργήθηκε από 11.04.12 
(άρθρο 35 Ν. 4072/12), ενώ το Ενιαίο Μητρώο 
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Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 
Εισροών (Ν. 3955/2011) έχει ως κύριο σκοπό 
την εµπέδωση της αξιοπιστίας και της 
ασφάλειας των σχετικών µε τα αγροτικά 
προϊόντα συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση 
προϋποθέτει την εγγραφή της επιχείρησης στο 
Γ.Ε.ΜΗ].  
2. Η παραγγελία είναι έτοιµη και καθορισµένη 
η ηµεροµηνία φόρτωσης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ   

1.1 Ο εξαγωγέας υποβάλλει αναγγελία της 
εξαγωγής (υπόδειγµα αναγγελίας Παράρτηµα 
1) στην αρµόδια ∆ΑΟΚ της Περιφερειακής 
Ενότητας που στεγάζεται η επιχείρηση, µέσω 
φαξ ή email,  τουλάχιστον µία µέρα πριν την 
ηµεροµηνία φόρτωσης, µε σκοπό την 
απόκτηση του Πιστοποιητικού Ποιοτικού 
Ελέγχου. Στην αναγγελία ο εξαγωγέας δηλώνει 
το προϊόν, την ποσότητα, τις συσκευασίες, την 
χώρα εξαγωγής (ΗΠΑ), την ηµεροµηνία και 
τον τόπο φόρτωσης. 
1.2 Ο Γεωπόνος της ∆ΑΟΚ, που είναι ο 
ορισµένος ελεγκτής µε βάση ΚΥΑ, την ηµέρα 
της εξαγωγής µεταβαίνει στο εργοστάσιο για 
να ελέγξει το φορτίο. 
1.3 Ο εξαγωγέας πληρώνει τα τέλη ελέγχου, το 
ελάχιστο 10 ευρώ. Από 10 τόνους και πάνω 1 
ευρώ/τόνο. 
1.4 Ο ελεγκτής της ∆ΑΟΚ εκδίδει το 
Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου. Ο 
εξαγωγέας λαµβάνει το πιστοποιητικό και το 
παραδίδει ο ίδιος ή µέσω του 
εξουσιοδοτηµένου εκτελωνιστή του στο 
τελωνείο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα εξαγωγής 
που είναι αναγκαία για τον τελωνισµό 
εξαγωγής. 

• Το Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου για 
την κοµπόστα ροδάκινου έχει ισχύ 30 ηµέρες.   

• Οι συναλλαγές µε την ∆ΑΟΚ 
πραγµατοποιούνται συνήθως εντός ωραρίου. 
Παρά το ότι τα γραφεία της ∆ΑΟΚ και 
σαββατοκύριακο έχουν υπεύθυνους ελεγκτές, 
σπάνια οι εξαγωγείς κονσέρβας ροδάκινου 
πραγµατοποιούν εξαγωγή το σαββατοκύριακο 
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ή αργίες, καθώς οι φορτώσεις τους είναι κατά 
κανόνα προγραµµατισµένες.  

• Στην περίπτωση εξαγωγής εκτός ωρών 
εργασίας ή κατά τη διάρκεια  αργιών, πλέον 
των παραπάνω τελών χρεώνονται στον 
εξαγωγέα 9,78 ευρώ. Για τυχόν µετακίνηση 
εκτός ωραρίου λαµβάνεται και χιλιοµετρική 
αποζηµίωση - από την ∆ΑΟΚ µέχρι την 
επιχείρηση - 0,15 λεπτά/χλµ.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

•  Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου - 
συµπληρώνεται την ηµέρα της εξαγωγής από 
τον αρµόδιο ελεγκτή της ∆ΑΟΚ (υπόδειγµα 
εγγράφου στο Παράρτηµα Νο 1). 

• Σηµειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ θα προχωρήσει 
σε αλλαγή της φόρµας των πιστοποιητικών.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

• Ο  εξαγωγέας ενηµερώνεται για την 
υποχρέωση και τη διαδικασία της απόκτησης 
των προτελωνειακών εγγράφων εξαγωγής από 
την αρµόδια ∆ΑΟΚ της Περιφερειακής 
Ενότητας της έδρας του.  Σχετικές πληροφορίες 
είναι αναρτηµένες και στην επίσηµη ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. 

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

� 5 λεπτά για την υποβολή της αναγγελίας στη 
∆ΑΟΚ µε σκοπό την απόκτηση του 
Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου. 
� 24 ώρες από την υποβολή της αναγγελίας 
στη ∆ΑΟΚ µέχρι την πραγµατοποίηση του 
ελέγχου την ηµέρα φόρτωσης. 
� Το αργότερο 1 ώρα για τον έλεγχο και την 
έκδοση του πιστοποιητικού (10-20 λεπτά για 
την κίνηση του επιθεωρητή από τη ∆ΑΟΚ στην 
εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, 10-20 λεπτά από 
τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα πίσω στην 
∆ΑΟΚ και 10-20 λεπτά για την έκδοση των 
πιστοποιητικών και το έγγραφο). Υπάρχουν και 
εγκαταστάσεις για τις οποίες ο χρόνος 
πρόσβασης για έναν ελεγκτή µπορεί να είναι 
πολύ µεγαλύτερος, ειδικά σε νοµούς µε µεγάλη 
έκταση. 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Ελάχιστο 10 ευρώ ανά φορτίο, ενώ από 10 
τόνους και πάνω 1 ευρώ/τόνο. 
� 9,78 ευρώ ανά ώρα  «απασχόλησης» του 
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ελεγκτή για έλεγχο συµπεριλαµβανοµένου του 
χρόνου µετάβασης προς την επιχείρηση αλλά 
και της επιστροφής στην έδρα της ∆ΑΟΚ. 
Επισηµαίνεται ότι η ώρα είναι η µίνιµουµ 
«µονάδα µέτρησης αποζηµίωσης ανεξαρτήτως 
του πραγµατικού χρόνου. 
� 0,15 ευρώ ανά χιλιόµετρο, οδοιπορικά. Για 
τις αποστάσεις υπάρχει από το 2003 σχετικός 
κατάλογος του ΥΠΕΧΩ∆Ε (οδηγός 
χιλιοµετρικών αποστάσεων οδικού δικτύου της 
χώρας).   
� (∆εν αφορά τις εξαγωγές σε ΗΠΑ) Για την 
έκδοση του Health Certificate, το οποίο είναι 
συνήθως απαίτηση των εισαγωγέων από Ασία 
και Αραβικές χώρες και του Free Sale 
Certificate που συνήθως αποτελεί απαίτηση 
χωρών της Λατινικής Αµερικής για την 
εξαγωγή κοµπόστας ροδάκινου, τα οποία 
σφραγίζει η ∆ΑΟΚ, δεν πληρώνει τέλη ο 
εξαγωγέας. Επίσης σχετικά κοινό 
πιστοποιητικό (που επίσης δεν αφορά τις ΗΠΑ) 
είναι το Πιστοποιητικό Ελεύθερης 

∆ιακίνησης (Certificate of Free Sales), το 
οποίο επίσης εκδίδεται δωρεάν από τις ∆ΑΟΚ. 
(υποδείγµατα εγγράφων στο Παράρτηµα 1). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

� Παραλαβή από τον εξαγωγέα του 
Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου.  

 
∆ιευκρίνιση-Επισήµανση για τις ενδοκοινοτικές αποστολές:  
Για την κονσέρβα ροδάκινο (και τα λοιπά προαναφερόµενα µεταποιηµένα 
προϊόντα εθνικής σηµασίας) δεν υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη που 
καταργεί το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. Τα Π∆ και Β∆ που θέτουν 
τις τεχνικές προδιαγραφές για τα 9 συνολικά µεταποιηµένα προϊόντα, 
επειδή είναι παλαιότερα και δεν έχουν προσαρµοστεί, αναφέρονται σε 
εξαγωγές σε τρίτες χώρες συµπεριλαµβανοµένης της ΕΟΚ (τότε η Ελλάδα 
δεν ήταν µέλος της). Προκειµένου να µην επιβαρύνει και τις 
ενδοκοινοτικές αποστολές των ελληνικών επιχειρήσεων, το ΥΠΑΑΤ 
άφησε το 100% µόνο για εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Έτσι προέκυψε ο 
δειγµατοληπτικός έλεγχος για το ενδοκοινοτικό µόνο εµπόριο, για το 
οποίο δεν υπάρχει ανάγκη έκδοσης πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου (ως 
προαπαιτούµενο δηλαδή όπως ισχύει για την εξαγωγή, ελεγχόµενο 
µάλιστα από το τελωνείο εξαγωγής). Γι’ αυτό το λόγο στις ενδοκοινοτικές 



 
 

65 

αποστολές δίδεται η βεβαίωση ελέγχου, όπου αυτός γίνεται µόνο 
δειγµατοληπτικά, οπότε υπάρχουν και τα αντίστοιχα τέλη, ανεξαρτήτως 
του πού έγινε τελικά ο έλεγχος. 
 

Παρατηρήσεις-Προτάσεις σε σχέση µε τη διαδικασία  

 

Α. Από τις εξαγωγικές εταιρείες 

 

Παρατήρηση 1 
Σε περίπτωση τυχόν απεργιών των γεωπόνων δηµοσίων υπαλλήλων δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί εξαγωγή, καθώς το Πιστοποιητικό Ποιοτικού 
Ελέγχου είναι προαπαιτούµενο για τον τελωνισµό του προς εξαγωγή 
προϊόντος.   
 

Παρατήρηση 2 
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων παραγωγής κοµπόστας ροδάκινου  
θεωρούν  πρόβληµα την πληρωµή των τελών για την έκδοση του 
Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου, διότι είναι κατά 95% και πλέον 
εξαγωγικές επιχειρήσεις µε µεγάλο όγκο εξαγωγών σε τρίτες χώρες  και τα 
τέλη για το Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου ανέρχονται ετησίως σε 
χιλιάδες ευρώ (µέχρι και σε 20.000 ετησίως σε κορυφαία εξαγωγική 
επιχείρηση). 
 
Αίτηµα των εταιρειών είναι να σταµατήσουν να υφίστανται τη 
γραφειοκρατία της αναγγελίας για την έκδοση του Πιστοποιητικού 
Ποιοτικού Ελέγχου και να επιβαρύνονται µε το σχετικό υψηλό κόστος - 
και τυχόν καθυστερήσεις σε περιπτώσεις απεργιών - διότι: 
 
1) Η έκδοση Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου δεν αποτελεί απαίτηση 

της τρίτης χώρας, καθώς οι προδιαγραφές των προϊόντων που ελέγχονται 
είναι εθνικές (οι έλεγχοι, σύµφωνα µε το ΥΠΑΑΤ, διασφαλίζουν την 
ποιοτική διαφοροποίηση των προαναφερόµενων "εθνικών" προϊόντων 
µεταξύ των οποίων και η κονσέρβα ροδάκινου).  
2) Η ∆ΑΟΚ µια φορά το χρόνο λαµβάνει δείγµατα της ετήσιας παραγωγής 
για ανάλυση και ελέγχει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων. Σύµφωνα µε το ΥΠΑΑΤ, πραγµατοποιείται έλεγχος σε κάθε 
περίπτωση, απλά δεν είναι τόσο λεπτοµερής. 
3) Όλες οι επιχειρήσεις µεταποίησης ροδάκινου λόγω του αµιγώς 
εξαγωγικού χαρακτήρα τους έχουν τα πλέον απαιτητικά συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και σήµατα συµµόρφωσης (HACCP, ISO, IFS, 
BRC, GLOBALGAP, κ.ά.) και συστήµατα ιχνηλασιµότητας - µερικές 
µάλιστα τεχνολογία αιχµής µέσω δορυφόρου - ενώ τις έχουν ελέγξει και 
ξένοι οργανισµοί υψηλών απαιτήσεων π.χ. FDA (ΗΠΑ). Για τις εν λόγω 
πιστοποιήσεις επιβαρύνονται µε σηµαντικά ποσά σε ετήσια βάση και 
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απασχολούν αντίστοιχα το προσωπικό τους για την απόκτηση και την 
ετήσια ανανέωσή τους. 
4) Η ∆ΑΟΚ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να πραγµατοποιεί 
έλεγχο στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα οποτεδήποτε το κρίνει 
απαραίτητο (εκ των υστέρων έλεγχοι). 
 
Παρατήρηση 3 
Η ΕΚΕ προτείνει στις περιπτώσεις που ζητούνται πιστοποιητικά ποιοτικού 
ελέγχου από τους πελάτες τρίτων χωρών, αυτά να εκδίδονται από 
διαπιστευµένες εταιρείες πιστοποίησης (δυνατότητα που θα επιτρέψει και 
την απρόσκοπτη διεκπεραίωση εξαγωγών σε περιπτώσεις απεργιών των 
γεωπόνων-δηµοσίων υπαλλήλων). Η ∆ΕΛΚΟΦ, δίκτυο των επιχειρήσεων 
του κλάδου, διαθέτει σχετικό διαπιστευµένο εργαστήριο και θα µπορούσε 
να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία.  
 
Παρατήρηση 4 
Εταιρεία πρότεινε, αντί της έκδοσης Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου 
ανά φορτίο,  να  καταθέτει ο εξαγωγέας  στην αρχή ή στο τέλος  κάθε 
µεταποιητικής περιόδου υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86 ετήσιας 
ισχύος στην οποία θα δηλώνει-βεβαιώνει ότι τα προϊόντα του πληρούν τις 
προδιαγραφές της ποιότητας σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ε.Ε. και την 
εθνική νοµοθεσία. 
 

Β. Παρατήρηση 5 (από ∆ΑΟΚ) 
Η ∆ΑΟΚ κατά τακτά χρονικά διαστήµατα - κάθε  15 ηµέρες  ή σε άλλα 
τακτά χρονικά διαστήµατα για πρακτικούς λόγους διευκόλυνσης - 
καταθέτει τα εισπραχθέντα τέλη από τους εξαγωγείς στην αρµόδια ∆ΟΥ, 
αλλά το ποσοστό επί των τελών αυτών που πρέπει βάσει νόµου να της 
αποδίδεται, της επιστρέφεται µε πάρα πολλές καθυστερήσεις (περίπου το 
53% µπαίνει ουσιαστικά στο ταµείο γεωργίας και κτηνοτροφίας ως 
ανταποδοτικό τέλος). 
 
Η ∆ΑΟΚ προτείνει να εισπράττεται συγκεντρωτικά και να αποδίδεται µια 
φορά το µήνα το ποσό των τελών στη ∆ΟΥ και να επιστρέφεται το ποσό 
που αναλογεί στη ∆ΑΟΚ κατά τη στιγµή της απόδοσής του στη ∆ΟΥ, για 
να απλοποιηθεί η διαδικασία και να µην υπάρχουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των τελών που αναλογούν στην Υπηρεσία και µη έγκαιρη 
καταβολή των έξτρα τελών στους ελεγκτές. Σηµειώνεται ότι µε τη νέα 
διαδικασία του e-παραβόλου, η ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ θα 
εισηγηθεί να αλλάξει ο χρόνος καταβολής σε 15νθήµερη ή µηνιαία βάση. 
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∆ιάγραµµα 23. Απόκτηση προτελωνειακών εγγράφων - 

πιστοποιητικών (Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου)   

 
 

∆.2 Οργάνωση µεταφοράς εµπορευµάτων 
 
� Η διαδικασία οργάνωσης της µεταφοράς πραγµατοποιείται παράλληλα 
µε την προετοιµασία της παραγγελίας από το Τµήµα Παραγωγής του 
εξαγωγέα και συµπεριλαµβάνει : 
1) την έρευνα αγοράς για τον χαµηλότερο δυνατό ναύλο σε συνδυασµό µε 
τους χρόνους παράδοσης, την οποία πραγµατοποιεί ο εξαγωγέας ή ο 
διαµεταφορέας (Freight Forwarder)  µε τον οποίο συνεργάζεται. 
2) την παραγγελία από τον εξαγωγέα του container στη Ναυτιλιακή 
εταιρεία/διαµεταφορέα. 
3) την παραγγελία από τον εξαγωγέα ή την Ναυτιλιακή του µεταφορικού 
µέσου (τράκτορα) σε χερσαίο µεταφορέα, το οποίο θα παραλάβει το 
container από την αυλή της Ναυτιλιακής για µεταφορά στις εγκαταστάσεις 
του εξωγωγέα για πλήρωση και επιστροφή του κενού container στην αυλή 
της ναυτιλιακής εταιρείας. 
 
� Ανάλογα µε το ποιος καθορίζει το θέµα του χερσαίου µεταφορέα, 
υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις : 
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1) Το µέσο της χερσαίας µεταφοράς το κανονίζει η Ναυτιλιακή εταιρεία 
2) Το µέσο της χερσαίας µεταφοράς το κανονίζει ο εξαγωγέας. 
 
Πίνακας 20. SHIP (Φόρτωση) - Οργάνωση µεταφοράς εµπορευµάτων 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ∆. SHIP (Φόρτωση) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

∆.2 Οργάνωση µεταφοράς εµπορευµάτων  

∆.2.1 Το µέσο µεταφοράς το κανονίζει η 

ναυτιλιακή εταιρεία   

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ

ΤΕΣ  

Εξαγωγέα, ∆ιαµεταφορέας, Ναυτιλιακή 
εταιρεία,  Χερσαίος µεταφορέας. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Ολοκλήρωση της προετοιµασίας της 
παραγγελίας  
� ΄Ο όρος παράδοσης της εµπορικής 
σύµβασης προβλέπει ότι τη µεταφορά  την 
αναλαµβάνει ο εξαγωγέας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

2.1.1 Ο εξαγωγέας επικοινωνεί µε τον 
διαµεταφορέα του και του ζητά να οργανώσει 
τη θαλάσσια και την χερσαία (εσωτερική) 
µεταφορά ενός container για ΗΠΑ. Η 
επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά ή µε email. 
2.1.2 Ο διαµεταφορέας επικοινωνεί 
τηλεφωνικά µε τις θαλάσσιες γραµµές 
µεταφοράς εµπορευµάτων και τους χερσαίους 
µεταφορείς και λαµβάνει πληροφορίες σχετικά 
µε το πρόγραµµα αναχωρήσεων και τη 
διαθεσιµότητα χώρου στο πλοίο για  ένα 
container. 
2.1.3  Ο διαµεταφορέας µεταβιβάζει 
τηλεφωνικά τις πληροφορίες που συλλέγει 
στον  εξαγωγέα. 
2.1.4 Ο εξαγωγέας συµφωνεί µε τον 
διαµεταφορέα τις λεπτοµέρειες µεταφοράς  
τηλεφωνικά ή µε e-mail. 
2.1.5 Ο ∆ιαµεταφορέας επικοινωνεί 
τηλεφωνικά µε τη ναυτιλιακή εταιρεία που θα 
συνεργασθεί προκειµένου να κρατήσει χώρο 
στο πλοίo και να παραγγείλει το container. 
Όλες οι λεπτοµέρειες της εξαγωγής 
επιβεβαιώνονται στη συνέχεια και µε email. 
2.1.6 Η ναυτιλιακή εταιρεία κανονίζει να 
υπάρχει διαθέσιµος χώρος στο πλοίο την 
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία αναχώρησης 
του πλοίου και επιβεβαιώνει την παραγγελία 
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του container. 
2.1.7 Η ναυτιλιακή εταιρεία έρχεται σε 
επαφή τηλεφωνικά µε ένα χερσαίο µεταφορέα 
για να προγραµµατίσει το pick-up ενός άδειου 
container από τον χώρο της, τη µεταφορά του 
στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα και 
επιστροφή του στο λιµάνι αναχώρησης.  
2.1.8 Ο χερσαίος µεταφορέας επιβεβαιώνει 
την κράτηση στη ναυτιλιακή εταιρεία. 
2.1.9  Ο διαµεταφορέας κοινοποιεί τα 
στοιχεία της κράτησης στον εξαγωγέα. 
2.1.10  Ο διαµεταφορέας έρχεται σε επαφή µε 
τη ναυτιλιακή και τον εξαγωγέα  για να 
επιβεβαιώσει το  χρόνο φόρτωσης. 
2.1.11 Ο εξαγωγέας προετοιµάζει τα 
εµπορεύµατα και τις συσκευασίες σύµφωνα µε 
την παραγγελία. 
2.1.12 Η ναυτιλιακή εταιρεία έρχεται σε 
επαφή µε το χερσαίο µεταφορέα, προκειµένου 
να παραλάβει το container. 
2.1.13 Ο χερσαίος µεταφορέας παραλαµβάνει 
ένα άδειο container από το χώρο αποθήκευσης 
της ναυτιλιακής. 
2.1.14 Ο χερσαίος µεταφορέας µεταφέρει το 
άδειο container  στην εγκατάσταση του 
εξαγωγέα. 
2.1.15 Ο εξαγωγέας φορτώνει τα 
εµπορεύµατα στο container. 
2.1.16 Ο χερσαίος µεταφορέας για 
λογαριασµό της ναυτιλιακής εταιρεία περνάει 
την αριθµηµένη σφραγίδα της ναυτιλιακής 
εταιρείας και σφραγίζει το container. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

Προσφορά διαµεταφορέα    
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Έρευνα αγοράς σχετικά µε τις τιµές των 
ναύλων και τα δροµολόγια των πλοίων από το 
λιµάνι φόρτωσης.     

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

�  1 ηµέρα για τη λήψη προσφοράς από τον 
διαµεταφορέα 
�  ½ της ηµέρας για τη µεταφορά του 
container από τον χώρο της ναυτιλιακής 
εταιρείας  στο χώρο του εξαγωγέα και 
σφράγισή του. 
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ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Το κόστος µεταφοράς του container από τη 
µάνδρα της ναυτιλιακής εταιρείας ενδεικτικά 
προς την Ηµαθία και επιστροφή του container  
στην µάνδρα της ναυτιλιακής εταιρείας στη 
Θεσσαλονίκη,  πλέον τα έξοδα λιµένος και 
φόρτωσης, δικαίωµα φορτωτικής κ.λπ 
ανέρχονται από 350 έως 500 ευρώ. 
� Ενδεικτικά, το κόστος µεταφοράς από το 
λιµάνι Θεσσαλονίκης µέχρι το λιµάνι της Ν. 
Υόρκης (θαλάσσιος ναύλος) ανέρχεται σε 
περίπου 1.200 ευρώ. 

 

Παρατηρήσεις, θέµατα σε σχέση µε τη διαδικασία  
 

Παρατήρηση  
Πρόβληµα είναι τυχόν απεργίες φορτηγών αυτοκινήτων ή ξαφνικές 
απεργίες των υπηρεσιών λιµένος, διότι στην περίπτωση αυτή το πλοίο δεν 
προσεγγίζει το λιµάνι και η φόρτωση των εµπορευµάτων µαταιώνεται ή  
καθυστερεί σηµαντικά µε επιπτώσεις για τους Έλληνες εξαγωγείς 
(δυσαρέσκεια ξένου πελάτη, ακύρωση παραγγελιών, ρήτρες, κ.λ.π.). 
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∆ιάγραµµα 24. Το µέσο µεταφοράς το καθορίζει η Ναυτιλιακή 

εταιρεία     
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Πίνακας 21. Οργάνωση µεταφοράς εµπορευµάτων - Το µέσο 

µεταφοράς το καθορίζει ο εξαγωγέας 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ∆. SHIP (Φόρτωση) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

∆. 2. Οργάνωση µεταφοράς εµπορευµάτων  

∆.2.2. Το µέσο µεταφοράς το κανονίζει Ο 

εξαγωγέας  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
Εξαγωγέας, Ναυτιλιακή εταιρεία, Χερσαίος 
µεταφορέας. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Ολοκλήρωση της προετοιµασίας της 
παραγγελίας  
� Τακτοποίηση της προπληρωµής ή έκδοση 
του Letter of Credit (L/C) από τον πελάτη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥ- 

ΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

2.2.1 Ο εξαγωγέας επικοινωνεί µε τις 
ναυτιλιακές γραµµές για πληροφορίες 
σχετικά µε το πρόγραµµα αναχωρήσεων, τη 
διαθεσιµότητα χώρου και τη διαθεσιµότητα 
ενός container και τους σχετικούς ναύλους. 
Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά ή µε 
email. 
2.2.2 Ο εξαγωγέας επικοινωνεί, συνήθως 
τηλεφωνικά, µε τον χερσαίο µεταφορέα που 
συνεργάζεται για να τον ενηµερώσει για την 
εξαγωγή και να κανονίσει την παραλαβή του 
container και τη µεταφορά του στην έδρα 
της για πλήρωση. 
2.2.3 Ο εξαγωγέας αξιολογεί τις προσφορές 
και τις σχετικές πληροφορίες από τις 
ναυτιλιακές εταιρείες. 
2.2.4 Ο εξαγωγέας αποφασίζει µε ποια 
ναυτιλιακή εταιρεία θα συνεργασθεί και 
επικοινωνεί µαζί της για να κρατήσει χώρο 
στο πλοίo και να παραγγείλει το container. 
Οι λεπτοµέρειες της εξαγωγής 
επιβεβαιώνονται στη συνέχεια και µε email. 
2.2.5 Η ναυτιλιακή εταιρεία κανονίζει να 
υπάρχει διαθέσιµος χώρος στο πλοίο την 
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία αναχώρησης 
του πλοίου και επιβεβαιώνει την παραγγελία 
του container. 
2.2.6 Ο εξαγωγέας έρχεται σε επαφή 
τηλεφωνικά µε το χερσαίο µεταφορέα για να 
προγραµµατίσει τη φόρτωση και να του 
δώσει τις λεπτοµέρειες για το pick-up ενός 
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άδειου container από τον χώρο της 
ναυτιλιακής εταιρείας, τη µεταφορά του στις 
εγκαταστάσεις του και επιστροφή του 
container στο λιµάνι αναχώρησης. 
2.2.7 Ο χερσαίος µεταφορέας επιβεβαιώνει 
την κράτηση. 
2.2.8 Ο εξαγωγέας προετοιµάζει τα 
εµπορεύµατα και τις συσκευασίες σύµφωνα 
µε την παραγγελία. 
2.2.9 Ο εξαγωγέας έρχεται σε επαφή µε το 
χερσαίο µεταφορέα, για να παραλάβει το 
container και του δίνει οδηγίες για τον τόπο 
παραλαβής σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
ναυτιλιακής εταιρεία. 
2.2.10 Ο χερσαίος µεταφορέας 
παραλαµβάνει ένα άδειο container από το 
χώρο αποθήκευσης της ναυτιλιακής 
εταιρείας. 
2.2.11 Ο χερσαίος µεταφορέας 
µεταφέρει το άδειο container  στην 
εγκατάσταση του εξαγωγέα. 
2.2.12 Ο εξαγωγέας φορτώνει τα 
εµπορεύµατα στο container. 
2.2.13 Ο µεταφορέας περνάει την 
αριθµηµένη σφραγίδα της ναυτιλιακής 
εταιρείας, για λογαριασµό της ναυτιλιακής, 
και σφραγίζει το container. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

Προσφορά ναύλου  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Καλή έρευνα αγοράς σχετικά µε τις τιµές 
των ναύλων και τα δροµολόγια των πλοίων 
από το λιµάνι φόρτωσης.     

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

� 1-2 ηµέρες για τη λήψη προσφορών 
ναύλων και αξιολόγηση  
� ½ της ηµέρας για τη µεταφορά του 
container από τον χώρο της ναυτιλιακής στο 
χώρο του εξαγωγέα και σφράγισή του. 

ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Το κόστος µεταφοράς του container από τη 
µάνδρα της ναυτιλιακής εταιρείας ενδεικτικά 
προς την Ηµαθία και επιστροφή του 
container στη µάνδρα της ναυτιλιακής 
εταιρείας στη Θεσσαλονίκη,  πλέον τα έξοδα 
λιµένος και φόρτωσης, δικαίωµα φορτωτικής 
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κ.λπ ανέρχονται από 350 έως 500 ευρώ. 
� Ενδεικτικά, το κόστος µεταφοράς από το 
λιµάνι Θεσσαλονίκης µέχρι το λιµάνι της Ν. 
Υόρκης (θαλάσσιος ναύλος) ανέρχεται σε 
περίπου 1.200 ευρώ. 
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∆ιάγραµµα 25. Το µέσο µεταφοράς το καθορίζει ο εξαγωγέας 
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∆. 3. Τελωνειακή ∆ιασάφηση Εξαγωγής 

   

� Το Ηλεκτρονικό Τελωνείο είναι µια πολύ σηµαντική εξέλιξη για την 
Κοινότητα  που στοχεύει στην παροχή διαλειτουργικών τελωνειακών 
υπηρεσιών, προσβάσιµων στους οικονοµικούς φορείς σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, µε αντικατάσταση των τελωνειακών διαδικασιών που µέχρι 
πρότινος βασίζονταν  στο χαρτί, µε αντίστοιχες διασαφήσεις ηλεκτρονικής 
µορφής, δηµιουργώντας έτσι ένα πιο αποτελεσµατικό, απλούστερο και 
σύγχρονο τελωνειακό περιβάλλον. 
 
� Οι ∆ιατάξεις Εφαρµογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 
2913/92) και του Εφαρµοστικού του (Kαν. 2454/93), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, έχουν καθιερώσει, µεταξύ άλλων, το κοινοτικό 
νοµικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης εξαγωγής, της 
υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τελωνείου εξαγωγής και 
τελωνείου εξόδου, όταν στην εξαγωγή εµπορευµάτων τα δύο εµπλεκόµενα 
τελωνεία (εξαγωγής και εξόδου), βρίσκονται σε διαφορετικά ΚΜ της Ε.Ε., 
µε δυνατότητα εφαρµογής και όταν το τελωνείο εξαγωγής και το τελωνείο 
εξόδου βρίσκονται στο ίδιο ΚΜ, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ του τελωνείου και των εµπλεκοµένων στην αλυσίδα διακίνησης 
των προς εξαγωγή εµπορευµάτων. 
 
� Με την έναρξη λειτουργίας του νέου Ολοκληρωµένου Πληροφορικού 
Συστήµατος Τελωνείων ICISnet - Υποσύστηµα  εξαγωγών έχουν επέλθει 
σηµαντικές αλλαγές, όσον αφορά στη διαδικασία τελωνισµού των 
εµπορευµάτων και έχουν καθιερωθεί  (σχετ. η ∆ΥΟ ∆19Α 5012006 ΕΞ 
2012/12.03.12): 
1) Η  ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής (άρθρο 787 και 
841 παρ. 1 των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93) µε τη χρήση τεχνικής επεξεργασίας 
δεδοµένων. Στις περιπτώσεις που   το µηχανογραφικό σύστηµα τελωνείων 
ICISnet ή η ηλεκτρονική εφαρµογή του διασαφιστή/εξαγωγέα είναι εκτός 
λειτουργίας, η διασάφηση κατατίθεται γραπτώς, µόνο ύστερα από έγκριση 
των τελωνειακών αρχών. Ακολουθείται τότε η χειρόγραφη διαδικασία µε 
την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής  σε έντυπη µορφή µε το Ενιαίο 
∆ιοικητικό Έγγραφο (Ε∆Ε), το οποίο συµπληρώνεται από το Έγγραφο 
Ασφάλειας και Προστασίας, καθώς και από τον Κατάλογο Ειδών 
Προστασίας και Ασφάλειας. Το τελωνείο εξαγωγής καταχωρεί την 
διασάφηση και αποδίδεται ο ίδιος αριθµός από το Ενιαίο Βιβλίο 
Καταχώρησης (χώρος Α΄ της τελωνειακής διασάφησης) και στο 
συνυποβαλλόµενο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας. Το αντίτυπο 3 
της τελωνειακής διασάφησης συνοδεύει το εµπόρευµα µέχρι το τελωνείο 
εξόδου. 
2) Η Ηλεκτρονική ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των τελωνείων 

εξαγωγής και εξόδου και των οικονοµικών φορέων (εξαγωγέων, 
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µεταφορέων) που εµπλέκονται στη διαδικασία της εξαγωγής (άρθρα 796α 
έως 796ε των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93) κατά τη διαδικασία της εξαγωγής 
από τη στιγµή της υποβολής της διασάφησης εξαγωγής µέχρι και την 
τελική έξοδο των εµπορευµάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Οι 
εξαγωγείς µπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις απευθείας ή 
χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες εκτελωνιστή (οι εταιρείες κοµπόστας 
ροδάκινου χρησιµοποιούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία εκτελωνιστή).  
3) Αντικατάσταση του Αντιτύπου 3 του Ε∆Ε µε την εκτύπωση του 

µηνύµατος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής». Σύµφωνα 
µε τη  διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης εξαγωγής 
και της ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ τελωνείου και διασαφιστή 
/εξαγωγέα, άλλαξε ο τρόπος  πιστοποίησης της εξόδου εµπορευµάτων. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο  796ε   του ΕΚΤΚ, το τελωνείο 
εξαγωγής πιστοποιεί την έξοδο των εµπορευµάτων στον εξαγωγέα ή 
διασαφιστή µε την αποστολή µηνύµατος «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης 
Εξαγωγής» (ΙΕ599). Από το  µηχανογραφικό σύστηµα εκτυπώνονται  τα 
στοιχεία του µηνύµατος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» 
και παραδίδονται στον εξαγωγέα  θεωρηµένα, ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν ως δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το ΦΠΑ των 
εξαγοµένων εµπορευµάτων εκτός  Κ-Μ της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (η 
διαδικασία βρίσκεται προς απλούστευση µε παροχή δυνατότητας 
εκτύπωσης από τον ίδιο τον εξαγωγέα, χωρίς θεώρηση από το τελωνείο, 
µέχρι την ηλεκτρονική διασύνδεση ICISnet και ΤΑΧΙSnet, οπότε θα 
υπάρχει αυτόµατη σχετική ενηµέρωση). 
 
� Ο τελωνισµός εξαγωγής  γίνεται από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές, 
οι οποίες ανήκουν στη Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ υπό το 
Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
� Τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο όπως ορίζεται στα άρθρα 4γ και 
161 του ΚΤΚ καν. 2913/92, στο οποίο τηρούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής 
(υποβολή της διασάφησης) και το οποίο είναι αρµόδιο για την εποπτεία 
του τόπου που είναι εγκατεστηµένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εµπορεύµατα 
συσκευάζονται ή φορτώνονται για την εξαγωγή.  
 
� Η διασάφηση µπορεί να υποβληθεί σε διαφορετικό τελωνείο από το 
αρµόδιο  όπου υπάρχουν λόγοι διοικητικής οργάνωσης, για την εν λόγω 
πράξη (άρθρο 790 ∆ΕΚΤΚ) ή όταν υπάρχουν δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις (άρθρο 791 ∆ΕΚΤΚ) (ρύθµιση ∆.Υ.Ο Τ.5212/406/Α0019/20-
12-02) κ.ά. 
 
� Η εξαγωγή και οι διατυπώσεις εξόδου µπορεί να πραγµατοποιηθούν και 
στο ίδιο τελωνείο όπως π.χ. Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 
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� Σύµφωνα µε το άρθρο 182α του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα 
καν.2913/92, όλα τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό 
έδαφος της ΕΕ, µε εξαίρεση τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται από 
µεταφορικά µέσα, τα οποία απλώς διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή τον 
εναέριο χώρο του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ δίχως στάση σ΄αυτό, 
καλύπτονται είτε από τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής είτε, εφόσον η 
τελωνειακή διασάφηση δεν απαιτείται,  από συνοπτική διασάφηση εξόδου. 
 
� Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής είναι ο 
εξαγωγέας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 788 των ∆ΕΚΤΚ, «εξαγωγέας 
είναι το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατατίθεται η διασάφηση 
εξαγωγής και το οποίο είναι ο κύριος των εµπορευµάτων ή έχει 
παρεµφερές δικαίωµα διάθεσης των εµπορευµάτων κατά τη στιγµή 
αποδοχής της διασάφησης». 
 
� Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 592β και 592γ των ∆ΕΚΤΚ η 
διασάφηση εξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται στο αρµόδιο τελωνείο πριν 
την αναχώρηση του µέσου µεταφοράς µε το οποίο τα εµπορεύµατα 
εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος ή πριν την φόρτωση στην περίπτωση 
µεταφοράς των εµπορευµάτων σε εµπορευµατοκιβώτια και εντός των 
προθεσµιών που καθορίζονται ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς, τη 
χρονική διάρκεια της µεταφοράς και το είδος της συσκευασίας των 
εµπορευµάτων. Με την έναρξη εφαρµογής του υποσυστήµατος εξαγωγών 
του ICISnet, οι εξαγωγείς/διασαφιστές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη 
διασάφηση εξαγωγής στο αρµόδιο τελωνείο και τα εµπορεύµατα 
προσκοµίζονται στους χώρους του τελωνείου. Στις περιπτώσεις που τα 
εµπορεύµατα δεν προσκοµίζονται στους χώρους του τελωνείου, αυτό είναι 
αντικείµενο γραπτής έγκρισης από το αρµόδιο τελωνείο. Στην περίπτωση 
αυτή το τελωνείο διασφαλίζει ότι, αφενός έχει άµεση πρόσβαση στα 
εµπορεύµατα για τη διενέργεια φυσικού ελέγχου εφόσον απαιτηθεί και, 
αφετέρου, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αντικατάστασης του φορτίου µετά 
την γνωστοποίηση στον εξαγωγέα ότι πρόκειται να εξεταστεί το 
εµπόρευµα. 
 
� Ο εξαγωγέας µπορεί να εξουσιοδοτεί για τη διενέργεια των εν λόγω 
διαδικασιών νοµίµους αντιπροσώπους (συνήθως εκτελωνιστές)  βάσει των 
διατάξεων του Ν. 718/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι 
απαιτείται να έχουν επίσης πιστοποίηση από το ICISnet. 
 
� Για την πρόσβαση των νοµίµων αντιπροσώπων στην ηλεκτρονική 
εφαρµογή του ICISnet απαιτείται ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. Η 
διαδικασία της εξουσιοδότησής τους, καθώς και η αποδοχή αυτής, γίνεται 
µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων. Στην 
περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας εξουσιοδοτεί 
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υπάλληλο της εταιρείας για την υποβολή της διασάφησης, αυτός πρέπει να 
πιστοποιηθεί για λογαριασµό της εταιρείας. Πέραν της ηλεκτρονικής 
εξουσιοδότησης, πρέπει σε κάθε περίπτωση ο εξαγωγέας να κρατά στο 
αρχείο του και έντυπη εξουσιοδότηση ως επισυναπτόµενο έγγραφο της 
διασάφησης. 
 
� Οι οδηγίες για την πιστοποίηση των χρηστών ή των νοµίµων 
αντιπροσώπων τους από το ICISnet, οι οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεων, καθώς και του υποσυστήµατος της εξαγωγής 
του ICISnet για την ηλεκτρονική υποβολή των µηνυµάτων από τους 
εξωτερικούς χρήστες, παρέχονται στην ιστοσελίδα www.icisnet.gr 
 
� Ο εξαγωγέας για να έχει πρόσβαση στην εφαρµογή ICISnet και να 
υποβάλει ηλεκτρονικά τη διασάφηση εξαγωγής πρέπει, εκτός από τις 
αναγκαίες πιστοποιήσεις, να έχει και τον µοναδικό αριθµό αναγνώρισης 
(ΕΟRI) (Economic Operator Registration & Identification) που αποτελεί 
µοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για κάθε 
οικονοµικό φορέα που πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τα τελωνεία (βλ. 
σχετ.   http://www.eori.eu/) 
 
� Σήµερα υπάρχει αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δηλώσεων µεταξύ 
του εξαγωγέα ή της µεταφορικής εταιρείας και του πλησιέστερου 
τελωνειακού γραφείου που καθιστά δυνατή την ταχύτατη διαδικασία 
εκτελωνισµού και τη δυνατότητα να ελέγξει την ισχύ ή/και την 
ολοκλήρωση των εγγράφων πριν από την άφιξη στο τελωνείο.   
 
� Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του τελωνείου εξόδου και του 
τελωνείου εξαγωγής (όταν τα δύο τελωνεία είναι διαφορετικά) βασίζεται 
στο πρότυπο µηνυµάτων UN / EDIFACT.  
 
Πίνακας 22. SHIP - Τελωνειακή ∆ιασάφηση / Τελωνισµός 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ∆. SHIP 

ΕΙ∆ΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

∆.3. Τελωνειακή ∆ιασάφηση / Τελωνισµός 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Βασικό Θεσµικό πλαίσιο - Σηµαντικότερα άρθρα που 
αφορούν στη διαδικασία εξαγωγής των εµπορευµάτων από 
το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ: 
◊ Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας Καν. (ΕΚ) 2913/12 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992R2913-
20070101&rid=2 
και Εφαρµοστικός Καν. 2454/93 http://eur-
lex.europa.eu/legal-
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content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-
20140101&rid=1 

• Άρθρο 4 του ΚΤΚ καν. 2913/92 σηµείο «4γ» που 
περιλαµβάνει τον ορισµό του τελωνείου εξαγωγής «το 
οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε τους 
τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο πρέπει να 
ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις προκειµένου τα 
εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος 
της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισµό ή 
χρήση, όπως επίσης και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των 
κινδύνων». 

• Άρθρο 161 του ΚΤΚ καν. 2913/92 µε το οποίο µεταξύ 
άλλων ρυθµίζεται ότι κάθε κοινοτικό εµπόρευµα που 
προορίζεται να εξαχθεί πρέπει να τεθεί υπό το καθεστώς 
εξαγωγής και προσδιορίζεται επίσης το αρµόδιο τελωνείο 
για την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής. 

 

Tελωνείο εξαγωγής: 
Σύµφωνα µε τα δύο προαναφερόµενα άρθρα τελωνείο 
εξαγωγής είναι αυτό στο οποίο τηρούνται οι διατυπώσεις 
εξαγωγής (υποβολή της διασάφησης) και το οποίο είναι 
αρµόδιο για την εποπτεία του τόπου που είναι 
εγκατεστηµένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εµπορεύµατα 
συσκευάζονται ή φορτώνονται για την εξαγωγή. 
Τα εµπορεύµατα συσκευάζονται για εξαγωγή όταν για 
παράδειγµα: 

• Προετοιµάζονται για αποστολή (π.χ συσκευάζονται σε 
χαρτοκιβώτια) κυρίως για την αποφυγή ζηµιών κατά τη 
µεταφορά. 

• Ανασυσκευάζονται ή υποβάλλονται σε τελική 
συσκευασία σε κιβώτια τα οποία έχουν κατασκευασθεί 
ειδικά για τη µεταφορά. 

• Τοποθετούνται χαρτοκιβώτια µέσα σε 
εµπορευµατοκιβώτιο 
 
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τις ∆ΕΚΤΚ καν.2454/93 
καθορίζονται παρεκκλίσεις από τον ανωτέρω κανόνα όσον 
αφορά  στο αρµόδιο  τελωνείο εξαγωγής, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

• Όπου υπάρχουν λόγοι διοικητικής οργάνωσης, η 
διασάφηση µπορεί να υποβληθεί σε διαφορετικό τελωνείο 
από το αρµόδιο για την εν λόγω πράξη (άρθρο 790 
∆ΕΚΤΚ). 
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• όταν υπάρχουν δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, 
οπότε η διασάφηση µπορεί να κατατεθεί σε άλλο τελωνείο 
(άρθρο 791 ∆ΕΚΤΚ)   

• άρθρο 786 των ∆ΕΚΤΚ Καν 2454/93 στο οποίο 
καθορίζονται οι περιπτώσεις που πρέπει να 
χρησιµοποιούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής όσον αφορά 
στη διασάφηση εξαγωγής.  

• άρθρο 592β των ∆ΕΚΤΚ, το οποίο αναφέρει τις 
προθεσµίες υποβολής της διασάφησης εξαγωγής,  η οποία 
περιλαµβάνει τα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας του 
παραρτήµατος 30Α   στο τελωνείο εξαγωγής 

• άρθρο 788 των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε το οποίο 
προσδιορίζεται το πρόσωπο του εξαγωγέα  

• άρθρο 251 παράγραφος 2 των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε 
το οποίο ρυθµίζεται η δυνατότητα ακύρωσης της 
διασάφησης εξαγωγής.  

• άρθρα 790 και 791 των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε τα οποία 
ρυθµίζονται οι παρεκκλίσεις από το αρµόδιο τελωνείο 
εξαγωγής 

• άρθρα 792, 792α και 792β των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε 
τα οποία καθορίζονται οι διατυπώσεις που τηρούνται στο 
τελωνείο εξαγωγής 

• άρθρο 793 των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε το οποίο 
προσδιορίζεται το αρµόδιο τελωνείο εξόδου και 
καθορίζονται οι παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα 
προσδιορισµού αυτού. 

• άρθρο 793α των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε το οποίο 
καθορίζονται οι διατυπώσεις που τηρούνται στο τελωνείο 
εξόδου 

• άρθρο 793β των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε  το οποίο 
καθορίζεται η διαδικασία εξαγωγής εµπορευµάτων που 
µεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ ή σε 
τελωνείο εξόδου στο πλαίσιο καθεστώτος διαµετακόµισης 
ή µε βάση ενιαίο δηλωτικό ως δήλωση διαµετακόµισης, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 445 και 448. 

• άρθρα 796α, 796β, 796γ, 796δ και 796ε των ∆ΕΚΤΚ καν. 
2454/93 µε τα οποία καθιερώνεται η ανταλλαγή δεδοµένων 
εξαγωγής µεταξύ τελωνειακών αρχών µε χρήση της 
πληροφορικής και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών 

• άρθρο 796δα που αναφέρεται στη διαδικασία έρευνας της 
εξόδου και στα εναλλακτικά στοιχεία για την απόδειξη της 
εξόδου των εµπορευµάτων από το τελωνειακό έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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◊ Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Καν. 952/2013) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1 
(θα είναι σε πλήρη εφαρµογή από το 1/6/2016. Κάποιες 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 288 παράγραφος 1 
ισχύουν από 30.10.2013) 
� Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασµολογική 
και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01987R2658-
19960101&rid=1 
◊ Εθνικός τελωνειακός Κώδικας (Ν. 2960/2001) - για όσα 
θέµατα δεν ρυθµίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία 
όπως είναι η εθνική διαµετακόµιση, οι διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων κλπ. 
◊ N.718/77 (ΦΕΚ 304/Α/1977) «Περί Εκτελωνιστών» για 
θέµατα εκπροσωπήσεων 
◊ Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών 
(Υποπαράγραφος Ε άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α 
222, µε την οποία ο ΚΒΣ αντικαταστάθηκε από τον 
Κώδικα  Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών (ΚΑΦΣ) 
(σχετικά τα άρθρα 2, 11 και 12 ως προς τα τιµολόγια και 
τα δελτία αποστολής που εκδίδουν οι εξαγωγείς) 
◊ ΑΥΟ 30/009/517/2012 (ΦΕΚ 3256 Β/06.12.2012) 
∆ιαδικασίες έκδοσης των ∆ελτίων Χηµικής Ανάλυσης, των 
χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγµάτων από 
τις υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους και 
διαδικασίες αµφισβητήσεων των αποτελεσµάτων 
εργαστηριακής εξέτασης και µε ΑΠ 30/009/546/13.12.12 
συνοδευτικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Χηµικοτεχνικής 
∆ασµολογίου της Γ∆ Γενικού Χηµείου του Κράτους µε το 
οποίο κοινοποιήθηκε η προαναφερόµενη Απόφαση και 
διαβιβαστικό της µε ΑΠ ∆19Α 5021582 ΕΞ2013/04.06.13 
της Γ∆ Τελωνείων  
 
Βλέπε και Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτηµάτων για 
τελωνειακά θέµατα-έκδοση 2013 του Υπουργείου 
Οικονοµικών 
http://portal.gsis.gr/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.un
isystems.icisnet.cms.Procedures&UID=10252886&Membe
rName=Upload&language=GR 
Όλες οι διαθέσιµες συνδέσεις που αφορούν στη νοµοθεσία 
συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα Νο 2. 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
Εξαγωγέας / εξουσιοδοτηµένος εκτελωνιστής, µεταφορέας, 
Τελωνείο Εξαγωγής, Τελωνείο Εξόδου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ

Α ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Ο εξαγωγέας πρέπει :  

• να είναι εγγεγραµµένος στο ΓΕ.ΜΗ  

• να είναι γνώστης των τελωνειακών διατυπώσεων, των  
δικαιολογητικών που απαιτούνται, ποια είναι η τελωνειακή 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί κ.λπ. 

• να έχει κάνει συµφωνία µε κάποιον αγοραστή ή 
εισαγωγέα στις ΗΠΑ 

• να έχει συνάψει σύµβαση µεταφοράς µε µεταφορική 
εταιρεία 

• να έχει πάρει από τη ∆ΑΟΚ το Πιστοποιητικό Ποιοτικού 
Ελέγχου. 

• εάν χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εκτελωνιστή να τον έχει 
ενηµερώσει για την πρόθεσή του για την εξαγωγή, καθώς 
και την ηµεροµηνία φόρτωσης 

• εάν χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εκτελωνιστή, να τον έχει 
εξουσιοδοτήσει ηλεκτρονικά.   
 
Ο εξαγωγέας και ο εκτελωνιστής πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένοι στο EORI (Economic Operator Εγγραφή 
και Αναγνώρισης).  Όπως κάθε συναλλασσόµενος µε 
τελωνεία της Ε.Ε., πριν από κάθε ενέργεια θα πρέπει να 
λάβει µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό EORI (Economic 
Operator Registration & Identification) από το αρµόδιο 
τελωνείο. Ο αριθµός αυτός είναι ίδιος µε τον αριθµό ΑΦΜ 
και είναι απαραίτητος για οποιαδήποτε συναλλαγή µε 
οποιοδήποτε τελωνείο της Ε.Ε 

 
Ο εκτελωνιστής ή ο εξαγωγέας πρέπει να διαθέτει 
πιστοποίηση για να έχει πρόσβαση στο Σύστηµα ICISNet. 
 
Όλα τα παραστατικά (διασαφήσεις) καταθέτονται µόνο 
ηλεκτρονικά και τα λοιπά δικαιολογητικά µπορούν να 
προσκοµιστούν στο τελωνείο µε τον κλασσικό τρόπο ή να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά δια του ΙCISnet. 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

3.1 Υποβολή της διασάφησης. Ο εξαγωγέας / 
εκτελωνιστής συµπληρώνει τις πληροφορίες της 
τελωνειακής διασάφησης και υποβάλλει ηλεκτρονικά το 
µήνυµα IE515 «∆ιασάφηση εξαγωγής» µέσω του 
συστήµατος ICISnet. 
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3.2 Το ηλεκτρονικό σύστηµα των Τελωνείων εκτελεί 

αυτόµατα ελέγχους επιβεβαίωσης του µυνήµατος. το 
σύστηµα ελέγχει αυτόµατα (µε βάση το TARIC) την 
ύπαρξη αναφορών για οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. 
πιστοποιητικά, άδειες, κτλ.) που απαιτείται από τον 
δηλωθέντα κωδικό προϊόντος (κωδικός Σ.Ο.) και 
σχετίζονται µε τη δηλωθείσα χώρα προορισµού Σε 
περίπτωση που η ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής δεν 
πληροί τους όρους και τους τύπους συµπλήρωσης, το 
µήνυµα ΙΕ516 («Απόρριψη ∆ιασάφισης Εξαγωγής» και 
πρέπει να γίνει ξανά υποβολή ενός διορθωµένου ΙΕ 515 
(«∆ιασάφιση Εξαγωγής»). 
 
3.3  Αποδοχή διασάφησης. Εφόσον η διασάφηση 
εξαγωγής γίνει αποδεκτή, αυτόµατα αποδίδεται ο αριθµός 
αναφοράς της κίνησης (MRN), που αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά στον εξαγωγέα δια µέσου του µηνύµατος ΙΕ 
528 «Αποδοχή ∆ιασάφησης Εξαγωγής». Το MRN 
ταυτοποιεί µοναδικά κάθε διασάφηση εξαγωγής  ως τον 
αριθµό της διασάφησης εξαγωγής. (Στην περίπτωση που ο 
εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά 
διασάφηση πριν τα εµπορεύµατα προσκοµιστούν στο 
τελωνείο -ελλιπείς διασαφήσεις τύπου D ή Ε), η 
διασάφηση γίνεται δεκτή από το σύστηµα µε την απόδοση 
αριθµού MRN, που γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον 
Εξαγωγέα µε το µήνυµα ΙΕ528). Με την προσκόµιση των 
εµπορευµάτων στο τελωνείο ο εξαγωγέας /διασαφιστής 
γνωστοποιεί την άφιξη των εµπορευµάτων µε το µήνυµα 
ΕD15 και αυτόµατα η διασάφηση γίνεται αποδεκτή και 
καταχωρείται στο σύστηµα επί της διασάφησης η 
ηµεροµηνία αποδοχής της) 
 
3.4 Επαλήθευση της διασάφησης. Το ηλεκτρονικό 
σύστηµα του Τελωνείου κάνει αυτόµατα ανάλυση 
κινδύνου. Η ανάλυση κινδύνου θα κατατάξει τα προς 
εξαγωγή εµπορεύµατα σε τρεις πιθανές περιπτώσεις : 

• Xαµηλός κίνδυνος: ∆εν χρειάζεται έλεγχος (τελωνισµός 
κατά δήλωση) 

• Μέτριος κίνδυνος: Έλεγχος εγγράφων (ελέγχονται µόνο 
τα δικαιολογητικά) 

• Υψηλός κίνδυνος : Φυσικός έλεγχος (έλεγχος εγγράφων 
και εµπορευµάτων) 
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Ο εξαγωγέας προσκοµίζει τα εµπορεύµατα στο τελωνείο 
εξαγωγής ή σε εγκεκριµένο χώρο αναµονής κοντά στο 
τελωνείο. Ο εκτελωνιστής ενηµερώνει τον τελωνειακό 
υπάλληλο ότι το container έχει έρθει στο Τελωνείο και η 
διαδικασία εξαγωγής µπορεί να ξεκινήσει. 
Ανάλογα µε το βαθµό επικινδυνότητας που έλαβαν τα 
εµπορεύµατα, ο προϊστάµενος τελωνισµού εµπορευµάτων 
δροµολογεί το παραστατικό «κατά δήλωση», «έλεγχος 
εγγράφων» ή «φυσικός έλεγχος» και ορίζεται ελεγκτής 
εµπορευµάτων. Ο ελεγκτής ελέγχει το αποτέλεσµα της 
ανάλυσης κινδύνου που εµφανίζεται στην οθόνη του στο 
Τελωνείο Εξαγωγής. Ο προϊστάµενος του Τελωνείου, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και για αιτιολογηµένους λόγους 
µπορεί να µην αποδεχτεί το βαθµό επικινδυνότητας που 
αποδίδεται από το icisnet. Μπορεί να αλλάξει την 
απόφαση µόνο αν έχει σοβαρές ανησυχίες και σ’ αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους στο 
σύστηµα ICISNet.  
 
3.4.1 Λαµβάνεται απόφαση για έλεγχο (ή χωρίς 

έλεγχο). 

3.4.1.1 Μη πραγµατοποίηση ελέγχου - Κατά ∆ήλωση 
∆ιασάφηση. Η διασάφηση αυτόµατα λαµβάνει την 
κατάσταση (status) «υπό απελευθέρωση». 
3.4.1.1.1  Στη συνέχεια ο αρµόδιος υπάλληλος του 
τελωνειακού γραφείου εξαγωγής ανακτά τη διασάφηση 
εξαγωγής και ελέγχει: Εάν η διασάφηση εξαγωγής έχει 
υποβληθεί στο αρµόδιο τελωνείο κατά τα προβλεπόµενα. 
εάν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες κατά περίπτωση 
προθεσµίες υποβολής της διασάφησης και αν έχουν 
συµπληρωθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
έγγραφα κ.λπ. 
Η διαδικασία προχωράει στο 3.4.2.  
3.4.1.2 Aποφασίζεται έλεγχος 
 Ο έλεγχος (εγγράφων ή φυσικός προϋποθέτει πάντα 
έλεγχο εγγράφων, οπότε ο εκτελωνιστής προσκοµίζει ή 
υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Τελωνείο τα συνοδευτικά 
έγγραφα στην ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής 
(Τιµολόγιο, ∆ελτίο Αποστολής, Φορτωτική Χερσαίας 
Μεταφοράς, δελτίο χηµικής ανάλυσης όπου απαιτείται, 
ανάλογα µε τον προορισµό των εµπορευµάτων, 
πιστοποιητικό καταγωγής (EUR-1, ATR, EUR1-MED), 
Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου ή άλλου κατά 
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περίπτωση πιστοποιητικού ή άδειας). 
3.4.1.2.1 Έλεγχος εγγράφων.  
3.4.1.2.1.1 Ο τελωνειακός υπάλληλος αποστέλλει στον 
εξαγωγέα/εκτελωνιστή το ηλεκτρονικό µήνυµα ΙΕ 560 
«Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής».   
3.4.1.2.1.2 Ο εξαγωγέας ή ο εκτελωνιστής του (σκανάρει 
και ανεβάζει στο σύστηµα τα συνοδευτικά έγγραφα και 
δικαιολογητικά) ή τα προσκοµίζει στο Τελωνείο, τα οποία 
επισυνάπτονται στη διασάφηση µε εκτύπωση της 
διασάφησης από το σύστηµά του υπογεγραµµένη, για τη 
διενέργεια του ελέγχου. 
3.4.1.2.1.3 Η διαδικασία προχωράει και εκδίδεται το 
«συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής» και εφόσον το όχηµα µε 
τα εµπορεύµατα δεν συνοδεύεται µε παραστατικό 
διαµετακόµισης, δεν σφραγίζεται το όχηµα ή το container. 
Στην περίπτωση αυτή το όχηµα αναχωρεί ασφράγιστο για 
το τελωνείο εξόδου όπου παραδίδει το «συνοδευτικό 
έγγραφο εξαγωγής». Στο σηµείο αυτό, αφού 
καταχωρηθούν τα προβλεπόµενα στοιχεία θεωρείται 
ολοκληρωµένη η εξαγωγή. 
3.4.1.2.1.4 .  Η διαδικασία προχωράει στο 3.4.2 
3.4.1.2.2 Φυσικός έλεγχος.  
3.4.1.2.2.1 Ο τελωνειακός υπάλληλος αποστέλλει στον 
εξαγωγέα/εκτελωνιστή το ηλεκτρονικό µήνυµα ΙΕ 560 
«Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής».  
3.4.1.2.2.2 Ο εξαγωγέας ή ο εκτελωνιστής του (σκανάρει 
και ανεβάζει στο σύστηµα τα συνοδευτικά έγγραφα και 
δικαιολογητικά) ή τα προσκοµίζει στο Τελωνείο, τα οποία 
επισυνάπτονται στη διασάφηση µε εκτύπωση της 
διασάφησης από το σύστηµά του υπογεγραµµένη, για τη 
διενέργεια του ελέγχου. 
3.4.1.2.2.3 Πληρώνονται τα ∆.Ε.Τ.Ε, για υπερωρίες, αν 
υπάρχουν.  
3.4.1.2.2.4 Ο τελωνειακός πηγαίνει για φυσικό έλεγχο στο 
σηµείο που υποδείχθηκε στον οδηγό, στην περιοχή 
ελέγχου στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου και 
πραγµατοποιεί τον έλεγχο.   
3.4.1.2.2.5 Ο έλεγχος ολοκληρώνεται και καταχωρούνται 
τα αποτελέσµατα στο σύστηµα. 
3.4.1.2.3 Αποφασίζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
3.4.1.2.3.1 Εάν τα αποτελέσµατα του ελέγχου είναι «µη 
ικανοποιητικά»  η διαδικασία σταµατά και η εξαγωγή 
εµποδίζεται. Αποστέλλεται το µήνυµα   IE551  (“µη 
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απελευθέρωση για εξαγωγή”) στον εξαγωγέα/εκτελωνιστή 
του. Το τελωνείο εξαγωγής αποφασίζει  για την επιβολή ή 
όχι των διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που 
προβλέπονται από τον εθνικό τελωνειακό κώδικα 
(ν.2960/2001). 
3.4.1.2.3.2 Το αποτέλεσµα του ελέγχου είναι 
ικανοποιητικό. 
 

3.4.2 Απελευθέρωση προς Εξαγωγή  
Το τελωνείο εξαγωγής αποστέλλει στον εξαγωγέα το 
µήνυµα IE529 «Απελευθέρωση προς εξαγωγή», χορηγεί 
άδεια στον εξαγωγέα/διασαφιστή για την παραλαβή των 
εµπορευµάτων εκδίδοντας και το Συνοδευτικό Έγγραφο 
Εξαγωγής (ΣΕΕ). 
3.4.2.1  Με την Εκτύπωση του Συνοδευτικού 
Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ), αποστέλλεται αυτόµατα στο 
δηλωθέν τελωνείο εξόδου, η τρέχουσα αποδεκτή εκδοχή 
της διασάφησης εξαγωγής µε το µήνυµα ΙΕ501 «Στοιχεία 
Αναµενόµενης Εξαγωγής». 
3.4.2.2  Το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ) 
παραδίδεται στον εξαγωγέα/ εκτελωνιστή. Συνοδεύει τα 
εµπορεύµατα µέχρι το τελωνείο εξόδου 
Η  διαδικασία συνεχίζεται στο  ∆4 

• Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας επιθυµεί τη 
διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών εκτός ωραρίου 
λειτουργίας του Τελωνείου ή σαββατοκύριακα, υποβάλλει 
σχετικό αίτηµα στο Τελωνείο και πληρώνει ∆ικαιώµατα 
Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (∆.Ε.Τ.Ε.). Tα ∆.Ε.Τ.Ε 
πληρώνονται και όταν το φορτίο επιλεγεί για φυσικό 
έλεγχο, εάν ο έλεγχος διενεργηθεί εκτός του Τελωνείου. 
Τα ∆.Ε.Τ.Ε. αποτελούν έσοδο του κρατικού 
προϋπολογισµού από το 2009 και µετά. 

• Για τα εµπορεύµατα εξαγωγής που γίνεται χρήση του 
καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης για τη ζάχαρη ή 
άλλες πρώτες ύλες, ο εξαγωγέας στέλνει από την ίδια 
παρτίδα εξαγωγής επί πλέον δείγµατα στο Τελωνείο για να 
πιστωθεί η ζάχαρη που εισήχθη ατελώς για ενεργητική 
τελειοποίηση και εξαγωγή σε Τρίτη χώρα. Γίνεται 
πρακτικό δειγµατοληψίας από τον ελεγκτή του Τελωνείου 
και τον εκπρόσωπο της εταιρείας και αποστέλλεται  δείγµα 
από το Τελωνείο στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.    

• (∆εν έχει σηµασία για εξαγωγές στις ΗΠΑ:) Το 
πιστοποιητικό καταγωγής (EUR - 1) για τις προτιµησιακές 
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εµπορικές συµφωνίες µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών ή 
EUR – MED (πανευρωµεσογειακή ζώνη ελεύθερων 
συναλλαγών) για τις προτιµησιακές συµφωνίες µεταξύ ΕΕ 
και των τρίτων χωρών της περιοχής της Μεσογείου 
εκδίδεται από το τελωνείο Εξαγωγής. Το έγγραφο αυτό 
εκδίδεται σε ασφαλές (υδατογραφηµένο) χαρτί σύµφωνα 
µε τις σχετικές συµφωνίες και τον τελωνειακό κώδικα της 
Ε.Ε.  Το Τελωνείο µπορεί να εκδώσει το πιστοποιητικό 
αυτό, µόνο αφού έχει υποβληθεί  η διασάφηση εξαγωγής 
και διαπιστωθεί ότι τα προς εξαγωγή εµπορεύµατα 
πληρούν τους κανόνες καταγωγής βάσει της σχετικής 
συµφωνίας που υπέγραψε η Ε.Ε. µε την χώρα προορισµού 
των εµπορευµάτων. 
Η έκδοση του πιστοποιητικού διαρκεί µερικά λεπτά. Επί 
του παρόντος, ο εξαγωγέας/εκτελωνιστής πρέπει να κάνει 
χωριστή αίτηση. Ο εξαγωγέας µπορεί να χρησιµοποιήσει 
εµπορικά έγγραφα (τιµολόγιο κ.ά) για να δηλώσει 
προτιµησιακή καταγωγή απευθείας στον πελάτη του:  εάν 
είναι "εγκεκριµένος εξαγωγέας" ή από οποιοδήποτε 
εξαγωγέα, εάν η συνολική αξία ανά τιµολόγιο των 
εξαγόµενων προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. Στη 
συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγών σε τρίτες 
προτιµησιακές χώρες, ο λόγος µη δυνατότητας έκδοσης 
ΕUR 1,  είναι ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τους κανόνες 
καταγωγής, επειδή περιέχουν ζάχαρη τρίτης χώρας που 
προέρχεται από καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης. Για 
τα εµπορεύµατα εξαγωγής που γίνεται χρήση του 
καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης για τη ζάχαρη, ο 
εξαγωγέας στέλνει, όπως προαναφέρθηκε, από την ίδια 
παρτίδα εξαγωγής επί πλέον δείγµατα στο Τελωνείο για να 
πιστωθεί η ζάχαρη που εισήχθη ατελώς για ενεργητική 
τελειοποίηση και εξαγωγή σε Τρίτη χώρα. Γίνεται 
πρακτικό δειγµατοληψίας από τον ελεγκτή του Τελωνείου 
και τον εκπρόσωπο της εταιρείας και αποστέλλεται  δείγµα 
από το Τελωνείο στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. Κατά 
την εξαγωγή κατατίθεται δήλωση ιδιώτη χηµικού σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 του 528/81 π.δ. και στη συνέχεια, βάσει των 
δειγµάτων που έχουν ληφθεί, από το Γ.Χ.Κ. εκδίδεται 
δελτίο χηµικής ανάλυσης µε το οποίο προσδιορίζεται το 
ποσοστό της ζάχαρης και µε τα στοιχεία αυτά πιστώνεται 
το σχετικό παραστατικό ενεργητικής τελειοποίησης που 
εκκρεµεί για τη ζάχαρη που παραλήφθηκε για το σκοπό 
αυτό. 



 
 

89 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το τελωνείο 
εξαγωγής εξαρτώνται από τις εθνικές ή κοινοτικές 
απαιτήσεις,  κανονισµούς, περιορισµούς ή απαγορεύσεις. 
Για τον τελωνισµό εξαγωγής της κοµπόστας ροδάκινου  τα 
έγγραφα είναι: Tιµολόγιο,  Ζυγολόγιο/Κιβωτολόγιο, 
Φορτωτική χερσαίας µεταφοράς, ∆ελτίο Αποστολής και 
Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου. 

• Η έκδοση του ∆ελτίου Αποστολής αποτελεί υποχρέωση 
σύµφωνα µε την ειδική ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία 
(Υποπαράγραφο Ε άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 
222, ο ΚΒΣ αντικαταστάθηκε από τον ΚΩ∆ΙΚΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
(σχετικό το άρθρο 11) 
� Στην περίπτωση των ∆ιεθνών Οδικών  µεταφορών προς 
χώρες της Ε.Ε  - που δεν πραγµατοποιείται τελωνισµός  - 
τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου είναι: ∆ελτίο  
Αποστολής και  CMR (σύµβαση για τη διεθνή οδική 
µετaφορά εµπορευµάτων )   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Με την Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ  αρ. ∆19Α 5012006 ΕΞ 
2012 / 12-3-2012 (Α∆Α: Β44ΝΗ-Θ∆Ν), δόθηκαν πλήρεις 
και αναλυτικές οδηγίες για την εφαρµογή του Συστήµατος 
ICISnet, για χρήση  τόσο από τις τελωνειακές αρχές όσο 
και από τους οικονοµικούς φορείς. 
Επίσης εκδόθηκε, µε ηµεροµηνία 23-3-2012,  από την 
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ σχετικός οδηγός, 
για χρήση από τους οικονοµικούς φορείς,  µε τίτλο 
«ICISnet – Εφαρµογή Εξωτερικών Χρηστών (i-Trader) – 
Οδηγίες συµπλήρωσης διασάφησης εξαγωγής». 
Τα παραπάνω µπορεί να τα βρει ο κάθε ενδιαφερόµενος 
στην ιστοσελίδα της τελωνειακής Υπηρεσίας 
https://portal.gsis.gr /portal /page/portal/ICISnet/Έγγραφα 
και πληροφορίες /Οδηγίες τελωνειακών και δασµολογικών 
διαδικασιών. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν πλήθος 
εγκύκλιων διαταγών, αναλυτικών οδηγών χρήσης και 
εγχειριδίων που αφορούν ηλεκτρονική υποβολή 
διασαφήσεων εξαγωγής   

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

• Ο χρόνος της  διαδικασίας απόκτησης διασάφησης 
εξαγωγής:  αυτόµατα µε την καταχώρηση στο σύστηµα 
� Σε περίπτωση µη ελέγχου η διαδικασία είναι 10 λεπτά 
� Σε περίπτωση ελέγχου εγγράφων η διαδικασία είναι 
περίπου ½ της ώρας 
� Σε περίπτωση φυσικού ελέγχου η διαδικασία είναι 
περίπου 1 ώρα 
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ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

• Το κόστος της διαδικασίας εκτελωνισµού είναι περίπου 
120-140 ευρώ. 
� Τα ∆ΕΤΕ από 3-20 ευρώ ανάλογα και µε την αξία του 
φορτίου σε περίπτωση εκτός ωρών εργασίας και αν το 
container βγει για φυσικό έλεγχο.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η αποστολή του µηνύµατος IE501 «Στοιχεία 
Αναµενόµενης Εξαγωγής» στο τελωνείο εξόδου και η 
εκτύπωση του ΣΕΕ "Συνοδευτικού Εγγραφου Εξαγωγής», 
ή ένα µήνυµα IE551 (µη απελευθέρωση για Εξαγωγή) που 
αποστέλλεται στον εξαγωγέα. 

 
Παρατηρήσεις - προτάσεις Τελωνείου εξαγωγής 

 

Παρατήρηση 1 
To τελωνείο Σκύδρας είναι το σηµαντικότερο τελωνείο της χώρας για τις 
εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου. Μόνο προς τις ΗΠΑ µέσα στην πενταετία 
1/1/2008-31/12/2013 εξήχθησαν 45.802.000 κιλά και αξία 36.833.000 
ευρώ. Ενδεικτικά στο έτος 2012: 7.992.000 κιλά και σε αξία 11.811.000 
ευρώ (από 249.459.000 κιλά και αξίας 187.252.000 ευρώ που ήταν οι 
εξαγωγές κοµπόστας το ίδιο διάστηµα για όλες τις τρίτες χώρες µέσω του 
τελωνείου Σκύδρας). Οι οργανωµένες εξαγωγικές επιχειρήσεις κοµπόστας 
ροδάκινου της περιοχής θα πρέπει, για µείωση του κόστους και χρόνου 
διακίνησης των προϊόντων, να εφαρµόσουν διάφορες απλουστεύσεις για 
τη διεθνή διακίνηση των εµπορευµάτων, οι οποίες  θεσπίστηκαν για τη 
διευκόλυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα 
των κοινοτικών προϊόντων, από την Ε.Ε.. Τέτοιες απλουστεύσεις είναι: 
  
1) Άδεια Εγκεκριµένου εξαγωγέα (ΑΥΟ ∆17Γ 5005477 ΕΞ2012/12) 
πιστοποίηση της καταγωγής από τον ίδιο τον εξαγωγέα). Στην περίπτωση 
αυτή δεν απαιτείται η έκδοση από το τελωνείο του πιστοποιητικού EUR-1 
και η δήλωση καταγωγής αναγράφεται και υπογράφεται από τον ίδιο τον 
εξαγωγέα επί εµπορικού εγγράφου (τιµολόγιο, φορτωτική κλπ.). 
 
2) Αδεια Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα (ΕΟΦ-ΑΕΟ). Εγκεκριµένος 
είναι ο Οικονοµικός Φορέας, ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος 
επιχειρηµατικός εταίρος στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και εποµένως 
δικαιούται να απολαµβάνει συγκεκριµένα οφέλη, ανάλογα µε τον τύπο του 
πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο 
είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ και στα πλαίσια των επιχειρηµατικών του 
δραστηριοτήτων συµµετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την 
τελωνειακή νοµοθεσία µπορεί να αιτηθεί για πιστοποιητικό Εγκεκριµένου 
Οικονοµικού Φορέα. 
Υπάρχουν 3 είδη πιστοποιητικών ως ακολούθως:  
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• Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις (ΑΕΟC). 
Χορηγείται σε κάθε οικονοµικό φορέα που επιθυµεί να επωφεληθεί από 
απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νοµοθεσία, ο οποίος 
είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της 
τελωνειακής συµµόρφωσης, των κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων 
και της χρηµατοπιστωτικής φερεγγυότητας.  

• Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Ασφάλεια και προστασία (AEOS). Χορηγείται σε 
κάθε οικονοµικό φορέα που επιθυµεί να επωφεληθεί από διευκολύνσεις 
κατά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά µε την ασφάλεια και προστασία 
κατά την είσοδο ή την έξοδο των εµπορευµάτων από το τελωνειακό 
έδαφος της Κοινότητας, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα 
και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συµµόρφωσης, των κατάλληλων 
προτύπων τήρησης βιβλίων και της χρηµατοπιστωτικής φερεγγυότητας και 
επιπρόσθετα τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας 
(εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της εγκατάστασης στην Κοινότητα 
προβλέπεται στα άρθρα 14ζ και 14ια §2 του καν. 2454/93, π.χ. αεροπορική 
ή ναυτιλιακή εταιρεία). 

• Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις/Ασφάλεια και 
προστασία (AEOF)  
Χορηγείται σε κάθε οικονοµικό φορέα που είναι εγκατεστηµένος στην 
Κοινότητα και πληροί τα κριτήρια της τελωνειακής συµµόρφωσης, των 
κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων, της χρηµατοπιστωτικής 
φερεγγυότητας, τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας 
και επιθυµεί να επωφεληθεί από όλα τα ευεργετήµατα που παρέχονται 
στους ΑΕΟ. 
 
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού έχει άµεσα και έµµεσα οφέλη.  

 

Άµεσα οφέλη 
� Ταχύτητα συναλλαγών (λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι 
εγγράφων, προτεραιότητα στη διεκπεραίωση των ελέγχων) 
� Μείωση των εγγυήσεων στα καθεστώτα Προσωρινής Εναπόθεσης –
Τελωνειακής Αποταµίευσης και στη λειτουργία των Φορολογικών 
Αποθηκών ΕΦΚ 
� Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις 
� Μεγαλύτερη προβλεψιµότητα της εφοδιαστικής αλυσόδας και 
βελτίωση του προγραµµατισµού 
 

Έµµεσα οφέλη 

� Βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της ασφάλειας της 
επιχείρησης ως αποτέλεσµα των επενδύσεων που έχει πραγµατοποιήσει 
προκειµένου να ικανοποιήσει τα αυστηρά κριτήρια µε σκοπό τη λήψη του 
πιστοποιητικού. 
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� Αύξηση πιστών πελατών µέσω της αναγνώρισης ως αξιόπιστου 
επιχειρηµατικού εταίρου 
� Λογότυπο ΑΕΟ ως σήµα ποιότητας και αξιοπιστίας-Aµοιβαία 
αναγνώριση µεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών 
� Ευκολότερη υπαγωγή σε άλλες διεθνείς πιστοποιήσεις (εγκεκριµένος 
πράκτορας, εγκεκριµένος παραλήπτης, ISPS, κ.λπ) 
 
3) Απλουστευµένη εξαγωγή - εκτελωνισµό στις εγκαταστάσεις του 
εξαγωγέα ∆19Α5041987 ΕΞ 2011/5-10-2011 και ∆19Α5030435ΕΞ 
2012/23-7-2012 ΑΥΟ. Παρά την ύπαρξη της διαδικασίας από δεκαετίας 
και πλέον µε κοινοτικές διατάξεις (σε εθνικό επίπεδο, αν και υπάρχει το 
θεσµικό πλαίσιο και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ενεργειών), η 
ελληνική δηµόσια διοίκηση καθυστερεί στην ολοκλήρωση της σχετικής 
διαδικασίας (το ανώτερο χρονικό διάστηµα των 90 ηµερών µπορεί να 
επιµηκυνθεί σηµαντικά).  
 
Σηµείωση για τα σηµεία 2 και 3: Η διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης 
σχετικών πιστοποιητικών (ΑΕΟ, κ.λ.π.) εξαρτάται και από το βαθµό 
ετοιµότητας του αιτούντα. Ενδεικτικά η διάρκεια της διαδικασίας 
χορήγησης πιστοποιητικύ ΑΕΟ δύναται να διαρκέσει έως και 180 
ηµερολογιακές ηµέρες (ανάλογα, όπως προαναφέρθηκε, και µε το βαθµό 
ετοιµότητας του αιτούντος), προθεσµία που µπορεί να παραταθεί µε 
αίτηση του υποψήφιου ΑΕΟ, εάν κατά τη διάρκεια εξέτασης των 
κριτηρίων διαπιστώσει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, προκειµένου να 
προβεί σε αλλαγές/βελτιώσεις µε σκοπό την τήρηση των κριτηρίων. 
Αποτελεί όµως γεγονός ότι υπάρχει και καθυστέρηση από τις τελωνειακές 
αρχές, που, σύµφωνα µε την τελωνειακή υπηρεσία, οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη προσωπικού σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες (Τελωνειακές 
Περιφέρειες, ΕΛΥΤ, κ.λ.π.). 
 
Παρατήρηση 2 
Αν κλείσει το τελωνείο της Βέροιας (στο πλαίσιο της σε εξέλιξη σχετικής 
αναδιάρθρωσης των τελωνειακών αρχών από το Υπουργείο Οικονοµικών), 
εκτιµάται ότι θα πρέπει να διατηρηθεί  ένα κλιµάκιο δύο ατόµων, κυρίως 
για να αποφευχθεί η άσκοπη διακίνηση προς τη Σκύδρα 15.000 φορτηγών 
βαρέων αυτοκινήτων κάθε χρόνο. Κατά µέσο όρο διακινούνται από το 
τελωνείο της Βέροιας 15.000 φορτηγά αυτοκίνητα  και άλλα 10.000 από 
το τελωνείο Σκύδρας. Η αλλαγή του δροµολογίου των φορτηγών αυτών θα 
επιφέρει αύξηση κόστους, επιβάρυνση του περιβάλλοντος, καθυστέρηση 
παράδοσης των εµπορευµάτων, υποβάθµιση των διακινούµενων νωπών 
αγροτικών προϊόντων, µείωση της ανταγωνιστικότητας. 
 
Παρατήρηση 3 
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Να υπάρχει διακριτική ευχέρεια στο τελωνείο για τον προσδιορισµό του 
είδους της εγγύησης στην ενεργητική τελειοποίηση (αναλόγως της 
αξιοπιστίας της επιχείρησης, της συχνότητας και του ύψους εισαγωγών-
εξαγωγών, τις µη παραβάσεις τελωνειακής νοµοθεσίας, κ.λπ.).    
 

Παρατήρηση 4 
Με αποκατάσταση της ορθής ερµηνείας της σχετικής κοινοτικής διάταξης 
(άρθρο 513-πργφ 8 Καν. 2454/93), καταργήθηκε η δυνατότητα να 
εξαχθούν εµπορεύµατα από έναν τρίτο, µη µεταποιητή, κοµπόστας που η 
α’ ύλη της (ζάχαρη) έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενεργητικής 
τελειοποίησης, µε πίστωση των παραστατικών στον µεταποιητή (σχετική η 
υπουργική απόφαση ∆1758/110/23.12.92. Αυτό δεν εξυπηρετεί τις 
εταιρείες, οι οποίες επιθυµούν να εξάγουν µέσω εµπόρου-εξαγωγέα στην 
Τρίτη χώρα. 
 
Παρατήρηση 5 
∆ελτίο Χηµικής Ανάλυσης:  Ζητήθηκε από το τελωνείο ήδη να ισχύει και 
για τα φορτία µεταποιηµένης κοµπόστας που είναι σε ενεργητική 
τελειοποίηση να λαµβάνουν δείγµατα από το 10% των φορτίων. Το 
κόστος των δειγµάτων για να βγουν τα ∆ΧΑ είναι µεγάλο, αν σκεφτεί 
κανείς ότι περνάνε το χρόνο  2000 container από το τελωνείο από 4 
δείγµατα το καθένα. 
 

Παρατήρηση 6 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις καταθέτουν διασάφηση εντός του ωραρίου 
και εκτελωνίζουν στην Σκύδρα. Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό  κώδικα, µόνο 
µε έγκριση   της 19ης ∆ιεύθυνσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών του 
Υπουργείου Οικονοµικών µπορεί η επιχείρηση να καταθέσει διασάφηση 
εξαγωγής σε άλλο τελωνείο που δεν είναι το αρµόδιο µε βάση την έδρα 
της ή τον τόπο φόρτωσης ή συσκευασίας των προς εξαγωγή 
εµπορευµάτων.  
 
Παρατήρηση 7 
Μεγαλύτερη αξιοποίηση της προκαταβολικής εξαγωγής από τις 
επιχειρήσεις του κλάδου. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον εξαγωγέα να 
εισάγει σε µεταγενέστερο της εξαγωγής χρόνο, πρώτες ύλες (όπως ζάχαρη 
κλπ) σε αντικατάσταση αυτών που χρησιµοποιήθηκαν στα εξαχθέντα 
προϊόντα (κοµπόστες), χωρίς την καταβολή του αναλογούντος δασµού. 
Για την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής απαιτείται η κατοχή σχετικής 
άδειας πριν την εξαγωγή των προϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες όµοιες 
των οποίων πρόκειται να επανεισαχθούν (ειδικότερη αναφορά για το θέµα 
αυτό γίνεται παρακάτω στο σηµείο ΣΤ2). 
 



 
 

94 

Παρατηρήσεις - προτάσεις εταιρειών 

 

Παρατήρηση 10 
Οι Εξαγωγείς κοµπόστας ροδάκινου στην πλειοψηφία τους εισάγουν 
ζάχαρη για την παραγωγή της κοµπόστας µε το καθεστώς ενεργητικής 
τελειοποίησης. Χρειάζεται Τ2  για να µεταφέρουν την εισαγόµενη  ζάχαρη 
από το Τελωνείο Θεσσαλονίκης (εισαγωγής) στη Σκύδρα και  
επιβαρύνονται µε το κόστος του εκτελωνιστή.  

 
Παρατήρηση 11 
Το Τελωνείο ζητάει εγγυητική για διαµετακόµιση, για να µεταφερθεί το 
container ζάχαρης από το Τελωνείο Εισαγωγής της Θεσσαλονίκης στο 
Τελωνείο Σκύδρας. Χρειάζεται νέα εγγυητική για κάθε νέα εισαγωγή. 
Επίσης θέµα υπάρχει και µε τη δειγµατοληψία (πχ ένα σακί 50 κιλά 
ανοίγεται για να ληφθεί δείγµα της ζάχαρης). 
 

Παρατήρηση 12 
Το Τελωνείο Εξαγωγής στις περιπτώσεις ενδοκοινοτικών αποστολών 
εκδίδει - όταν το εν λόγω τελωνειακό παραστατικό απαιτείται - το Τ2L 
χειρόγραφα, γεγονός που έχει δηµιουργήσει πρόβληµα αποδοχής του σε 
κάποιες χώρες όπως πχ. στην Πορτογαλία, µε αποτέλεσµα να έχει 
αναζητηθεί σχετική λύση ηλεκτρονικής καταχώρησής του, µε επιβάρυνση 
για την εξαγωγική επιχείρηση.  
 

Παρατήρηση 13 
(Πιθανώς) λόγω της καθυστέρησης αποστολής της βεβαίωσης εξόδου από 
το Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης (Τελωνείο εξόδου) στο Τελωνείο Σκύδρας 
(Τελωνείο Εξαγωγής), οι Εξαγωγείς προσκοµίζουν οι ίδιοι αντίγραφο του  
Bill of Landing στο τελωνείο της Σκύδρας µόλις το παραλάβουν από τη 
ναυτιλιακή εταιρεία. Η διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητη, αφού η 
βεβαίωση εξόδου γίνεται µε την αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού 
µηνύµατος από το τελωνείο εξόδου στο τελωνείο εξαγωγής.  
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∆ιάγραµµα 26. Τελωνειακή ∆ιασάφηση / Τελωνισµός 
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∆. 4 Μεταφορά στο Τελωνείο Εξόδου  
 

� Με το άρθρο 796δ των ∆ΕΚΤΚ, όταν τα εµπορεύµατα εκφορτώνονται 
από ένα µέσο µεταφοράς, παραδίδονται σε άλλο πρόσωπο που κατέχει τα 
εµπορεύµατα και φορτώνονται σε άλλο µέσο µεταφοράς που θα τα 
µεταφέρει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας µετά την 
προσκόµιση στο τελωνείο εξόδου, θεσπίζεται η υποχρέωση στον πρώτο 
µεταφορέα να γνωστοποιήσει - το αργότερο κατά την παράδοση - στον 
επόµενο κάτοχο των εµπορευµάτων τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 
συγκεκριµένη εξαγωγή (MRN αν είναι γνωστό, UCR, έγγραφο µεταφοράς, 
αριθµό εµπορευµατοκιβωτίου, κ.λπ.), ο οποίος θα καταχωρήσει τη 
γνωστοποίηση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί στο πρόσωπο στο 
οποίο παραδίδονται τα εµπορεύµατα.   
 
Ο µεταφορέας δεν µπορεί να φορτώσει εµπορεύµατα για µεταφορά εκτός 
του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εάν δεν του έχουν παρασχεθεί 
οι ανωτέρω πληροφορίες. 
 

� Ο οδηγός του φορτηγού που µεταφέρει το container στο λιµάνι πρέπει 
να διαθέτει την ηλεκτρονική κάρτα εισόδου που του επιτρέπει να εισέλθει 
στον ΟΛΘ στις λιµενικές εγκαταστάσεις. H ειδική κάρτα εκδίδεται από 
τον φορέα εκµετάλλευσης τερµατικού σταθµού και η διαδικασία 
πραγµατοποιείται µια φορά το χρόνο. Ο µεταφορέας δηλώνει τα 
συγκεκριµένα αυτοκίνητα, τους οδηγούς κ.λπ. και λαµβάνει τις κάρτες 
εισόδου προκειµένου να επιτραπεί στους οδηγούς του να εισέρχονται στην 
περιοχή. 
 

�  Σε περίπτωση εναπόθεσης στο λιµάνι, η ναυτιλιακή εταιρεία έχει 
ενηµερώσει τον διαχειριστή του λιµανιού σχετικά µε την αναµονή της 
άφιξης του φορτίου ("pre - advise notification») που πραγµατοποιείται µε 
ηλεκτρονικό τρόπο και περιλαµβάνει πληροφορίες, όπως: το είδος και τον 
αριθµό του container, αν είναι container ψυγείο, αν είναι επικίνδυνο 
φορτίο, κτλ.).  
 
�  Στην περίπτωση του ΟΛΘ, που συνήθης πρακτική είναι το Fly mode,  η 
προ-κοινοποίηση έχει γίνει ήδη από την ναυτιλιακή προς το λιµάνι 24 
ώρες πριν την άφιξη του πλοίου. Αυτό γίνεται µε Preloading List (ΧML) 
για κάθε container που πρόκειται να φορτωθεί στο συγκεκριµένο πλοίο. 
 
� Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή ο µεταφορέας ενηµερώνει το τελωνείο 
εξόδου για την άφιξη των εµπορευµάτων υποβάλλοντας υποχρεωτικά το 
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µήνυµα ΙΕ 507 «Άφιξη στο σηµείο Εξόδου» και στη συνέχεια ακολουθεί η 
παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία. 
 
Πίνακας 23. SHIP (Φόρτωση) - Μεταφορά στο Τελωνείο Εξόδου   

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ∆. SHIP (Φόρτωση) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ∆.4 Μεταφορά στο Τελωνείο Εξόδου   

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

� Καν. 2913/92 
� Καν. 2454/93 - Άρθρο 796δ των ∆ΕΚΤΚ 
(το 796δα αφορά την επιβεβαίωση εξόδου από 
την κοινότητα και τα εναλλακτικά στοιχεία 
απόδειξης της εξαγωγής) 

 

Τελωνείο εξόδου  

Σύµφωνα µε το άρθρο 4δ ΚΤΚ, τελωνείο 
εξόδου είναι «το οριζόµενο από τις 
τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε τους 
τελωνειακούς κανόνες τελωνείο στο οποίο 
προσκοµίζονται τα εµπορεύµατα πριν εξέλθουν 
από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και 
στο οποίο υποβάλλονται σε τελωνειακούς 
ελέγχους όσον αφορά στην εφαρµογή των 
διατυπώσεων εξόδου και στους κατάλληλους 
ελέγχους βάσει των κινδύνων».  
 
Το τελωνείο εξόδου, όπως προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 793 των ∆ΕΚΤΚ 
καν. 2454/93, είναι το τελευταίο τελωνείο πριν 
τα εµπορεύµατα εγκαταλείψουν το τελωνειακό 
έδαφος της ΕΕ. Eξαίρεση: Στην περίπτωση 
εµπορευµάτων που µεταφέρονται εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της ΕΕ µε ενιαία 
σύµβαση µεταφοράς, από τις επιχειρήσεις 
σιδηροδρόµων, τις ταχυδροµικές αρχές, τις 
αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, το 
τελωνείο που είναι αρµόδιο για τον τόπο στον 
οποίο παραλαµβάνονται τα εµπορεύµατα στα 
πλαίσια ενιαίας σύµβασης µεταφοράς, µε την 
προϋπόθεση ότι: 
� τα εµπορεύµατα πρόκειται να 
εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ 
σιδηροδροµικώς, ταχυδροµικώς, αεροπορικώς 
ή θαλασσίως και 
� ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του 
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αιτείται οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 793α παράγραφος 2 ή στο άρθρο 796 ε 
παρ. 1 να διεκπεραιωθούν σε αυτό το τελωνείο. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Εξαγωγέας/εξουσιοδοτηµένος εκτελωνιστής, 
Τελωνείο Εξαγωγής, Τελωνείο Εξόδου, 
Οδηγός χερσαίου µεταφορέα, ναυτιλιακή 
εταιρεία, ΟΛΘ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Το Τελωνείο Εξαγωγής έχει αποστείλει το 
µήνυµα IE501 «αναµενόµενη άφιξη» στο 
Τελωνείο Εξόδου. 
� To container είναι σφραγισµένο µε τη 
σφραγίδα της ναυτιλιακής εταιρείας. 
� Ο χερσαίος µεταφορέας έχει λάβει από το 
Τελωνείο Εξαγωγής  το συνοδευτικό έγγραφο 
εξαγωγής  (ΣΕΕ). 
� Ο οδηγός του φορτηγού  διαθέτει την 
ηλεκτρονική κάρτα εισόδου που του επιτρέπει 
να εισέλθει στον ΟΛΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

4.1 Ο χερσαίος µεταφορέας µεταφέρει τα 
εµπορεύµατα στο Τελωνείο Εξόδου  έχοντας 
το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής και τα 
λοιπά συνοδευτικά έγγραφα της εξαγωγής. 
4.2 Το µήνυµα IE501 «αναµενόµενη άφιξη» 
έχει παραληφθεί από το Τελωνείο Εξόδου.   
4.3 Κατά την άφιξη του container στην πύλη 
εισόδου του τελωνείου εξόδου υποβάλλεται, 
είτε από τον εξαγωγέα / εκπρόσωπό του, είτε 
από το µεταφορέα, το µήνυµα IE507 («Άφιξη 
στην Έξοδο")  στο τελωνείο εξόδου.  
4.4 Έλεγχος ή µη των εµπορευµάτων  
(υποδεικνύεται από το σύστηµα). Ο αρµόδιος 
τελωνειακός υπάλληλος εφαρµόζει τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης κινδύνου που 
εµφανίζονται στην οθόνη του και σχετίζονται 
µε την προτεινόµενη εξαγωγή.    ∆υνατότητα 
αναβάθµισης του αποτελέσµατος που 
υποδεικνύει το σύστηµα ανάλυσης κινδύνου 
παρέχεται στις Τελωνειακές Αρχές σε 
εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε οδηγίες της αρµόδιας για τους 
ελέγχους ∆/νσης της Γενικής ∆/νσης 
Τελωνείων και ΕΦΚ (Σχετική η αριθµ. 
∆33∆5000853/3-1-2014 Απόφαση του Γενικού 
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Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή της 
ανάλυσης κινδύνου στους τελωνειακούς 
ελέγχους όλων των εµπορευµάτων).  
4.4.1 ∆εν υποδεικνύεται από το σύστηµα 

έλεγχος   
4.4.1.1 Ο τελωνειακός υπάλληλος κάνει πράξη 
επί  του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής 
(ΣΕΕ) για την είσοδο στην ΕΖΘ. 
4.4.1.2  Τα προς εξαγωγή εµπορεύµατα 
εισέρχονται στην ΕΖΘ. 
4.4.2   Υποδεικνύεται από το σύστηµα 

έλεγχος   
4.4.2.1  Ο µεταφορέας έχει ενηµερωθεί µέσω 
µηνύµατος IE561 «Κοινοποίηση απόφασης 
ελέγχου εξόδου». Σε περίπτωση ελέγχου το 
Τελωνείο εξόδου ενηµερώνει τον εξαγωγέα ή 
αντιπρόσωπό του ή το µεταφορέα ότι πρόκειται 
να διεξαχθεί έλεγχος. 
4.4.2.1.1. Έλεγχος εγγράφων : 
4.4.2.1.1.1. Ο µεταφορέας παρέχει τα σχετικά 
έγγραφα στο τελωνείο εξόδου (Mετά την 
παραλαβή του µηνύµατος IE561 «Κοινοποίηση 
απόφασης ελέγχου εξόδου», ο µεταφορέας 
γνωρίζει ότι πρέπει να παρουσιάσει όλα τα 
έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων   και 
συµπληρωµατικών στο τελωνείο εξόδου). 
4.4.2.1.1.2. Ο τελωνειακός υπάλληλος ελέγχει 
τα έγγραφα και καταγράφει τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου στο σύστηµα. 
4.4.2.1.1.3. Ο τελωνειακός υπάλληλος κάνει 
πράξη επί  του Συνοδευτικού Εγγράφου 
Εξαγωγής (ΣΕΕ) για την είσοδο στην ΕΖΘ 
4.4.2.1.1.4 Τα προς εξαγωγή εµπορεύµατα 
εισέρχονται στην ΕΖΘ. 
4.4.2.1.2. Φυσικός έλεγχος.  
Ο φυσικός έλεγχος προϋποθέτει πάντα / 
περιλαµβάνει  και έλεγχο εγγράφων, όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 
4.4.2.1.2.1. Πραγµατοποιείται ο φυσικός 
έλεγχος από τον αρµόδιο τελωνειακό ελεγκτή 
σε χώρο πλησίον της Πύλης Εισόδου, εντός της 
ΕΖΘ. 
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4.4.2.1.2.2 Καταχωρούνται τα αποτελέσµατα 
ελέγχου στο σύστηµα και συντάσσεται 
Πρακτικό Φυσικού ελέγχου από τον αρµόδιο 
ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο. 
4.4.2.1.2.3 Ο τελωνειακός υπάλληλος κάνει 
πράξη επί  του Συνοδευτικού Εγγράφου 
Εξαγωγής (ΣΕΕ) για την είσοδο στην ΕΖΘ. 
4.4.2.1.2.3 Τα προς εξαγωγή εµπορεύµατα 
εισέρχονται στην ΕΖΘ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

Το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής και τα 
λοιπά συνοδευτικά έγγραφα της εξαγωγής. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

� Οι µεταφορείς είναι ενηµερωµένοι από τους 
συνδέσµους τους για τις διαδικασίες εισόδου 
στον λιµένα και τη διαχείριση του ΣΕΕ και των 
λοιπών συνοδευτικών εγγράφων εξαγωγής.   
� Η πληροφόρηση σχετικά µε τους πιθανούς 
ελέγχους του εµπορεύµατος και σχετικά µε την 
απελευθέρωση για εξαγωγή παρέχεται από το 
ηλεκτρονικό σύστηµα τελωνείων. 

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

Ο χρόνος για τη µεταφορά από το Τελωνείο 
Εξαγωγής (Σκύδρα, Βέροια) στον ΟΛΘ είναι 
max 2 ώρες   

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

∆ικαιώµατα Εκτέλεσης Τελωνειακών 
Εργασιών (∆ΕΤΕ) πληρώνονται µόνο σε 
περίπτωση φυσικού ελέγχου για τον χρόνο 
διεξαγωγής του ελέγχου και σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις που ορίζουν τα ποσά ανά 
ώρα   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

Η απόφαση απελευθέρωσης ή µη των 
εµπορευµάτων από το ηλεκτρονικό σύστηµα 
των τελωνείων    

 
Παρατηρήσεις, θέµατα σε σχέση µε τη διαδικασία (Β΄ Τελωνείου 

Θεσσαλονίκης)  

 

Παρατήρηση 1 
� Η λειτουργία Ελεύθερης Ζώνης Θεσσαλονίκης δηµιουργεί την 
υποχρέωση από πλευράς του Β΄ Τελωνείου κάλυψης της µίας Πύλης 
Εισόδου-Εξόδου (Πύλη 16) επί 24ώρου βάσεως, κατά τις 365 ηµέρες το 
χρόνο. Οι αρµοδιότητες δε και τα αυξηµένα καθήκοντα των τελωνειακών 
υπαλλήλων στην Πύλη Εισόδου-Εξόδου της ΕΖΘ δεν περιορίζονται απλά 
στην επιτήρηση και καταγραφή των εισερχόµενων και εξερχόµενων 
εµπ/των, αλλά περιλαµβάνουν αρµοδιότητες και καθήκοντα που αφορούν 
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σε ιδιαιτέρως ουσιαστικές τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις οι 
οποίες απαιτούν έλεγχο εγγράφων, αλλά  και διενέργεια φυσικών ελέγχων.  
 
� Για την αποτελεσµατική άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων 
απαιτείται η παρουσία πλήρους συνεργείου υπαλλήλων µε επάρκεια 
κατάρτισης σε ρόλους επόπτη και ελεγκτή. Ωστόσο, λόγω της 
υποστελέχωσης του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης όλα τα ως άνω 
περιγραφέντα καθήκοντα ασκούνται από ένα µόνο τελωνειακό υπάλληλο, 
ο οποίος µάλιστα αναγκάζεται να διακόπτει την είσοδο των εµπορευµάτων 
στην ΕΖ κάθε φορά που θα ενταλθεί από το Σύστηµα να πραγµατοποιήσει 
φυσικό έλεγχο κατά την άφιξη των εµπορευµάτων που έχουν υπαχθεί στο 
καθεστώς της ∆ιαµετακόµισης ή της Εξαγωγής. 
 
� Η ύπαρξη ενός τελωνειακού υπαλλήλου στην Πύλη εισόδου της ΕΖΘ σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, εκ µέρους του ΟΛΘ, η 
εναπόθεση των προς εξαγωγή εµπορευµάτων εντός της ΕΖΘ (τα οποία 
αναγκαστικά µέχρι την έναρξη της φόρτωσης στο πλοίο παραµένουν στις 
µάντρες-depot-dry port πέριξ του λιµένος), δηµιουργεί έντονα προβλήµατα 
καθυστέρησης εισόδου των containers στην ΕΖΘ. Για τη διευκόλυνση των 
συναλλαγών και την είσοδο των εµπορευµάτων στην ΕΖΘ, το Β΄ Τελωνείο 
Θεσσαλονίκης µερίµνησε και έχει ήδη εγκατασταθεί στην Πύλη 16 
µηχανογραφικός εξοπλισµός (ICISnet) για δύο επιπλέον θέσεις εργασίας, 
οι οποίες µέχρι την µόνιµη επάνδρωσή τους µε την ενίσχυση του 
τελωνείου σε προσωπικό επανδρώνονται µόνον σε ώρες αιχµής και 
εφόσον υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό. 
 
Παρατήρηση 2 

� Επί πλέον, καθυστερήσεις στην είσοδο των προς εξαγωγή 
εµπορευµάτων στην ΕΖΘ δηµιουργούνται και από τους ελέγχους και την 
καταγραφή των προσώπων και των µεταφορικών µέσων που διενεργούνται 
από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας ασφάλειας του ΟΛΘ κατά την είσοδό 
τους στην ΕΖΘ. 
 
� Εξυπακούεται ότι η υπάρχουσα κατάσταση, εκτός των άλλων, 
δηµιουργεί καθυστερήσεις και προβλήµατα στην οµαλή ροή των προς 
εξαγωγή  εµπορευµάτων κατά την είσοδό τους στην ΕΖΘ. 
Στην  Πύλη εισόδου της ΕΖΘ χρειάζεται να υπάρχει η 24ωρη παρουσία 
πλήρους συνεργείου τελωνειακών υπαλλήλων µε επάρκεια κατάρτισης σε 
ρόλους επόπτη και ελεγκτή. 
 

Παρατηρήσεις, θέµατα σε σχέση µε τη διαδικασία (ναυτιλιακής 

εταιρείας) 

 

Παρατήρηση 1 
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∆εν υπάρχει χώρος προσωρινής εναπόθεσης στον ΟΛΘ ούτε και 
διαδικασία στο Β’ Τελωνείο. Χρειάζονται δοµικές αλλαγές στον ΟΛΘ, 
διότι τα κόστη θεωρούνται υψηλά σε σχέση µε τα γειτονικά λιµάνια σε 
σχέση και µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 

Παρατήρηση 2 
Στις πύλες του ΟΛΘ δεν υπάρχουν τερµατικά να εξυπηρετήσουν τα 
container όταν εισέρχονται στο λιµάνι. Σήµερα υπάρχει µόνο ένα 
τερµατικό εισόδου και ένα εξόδου και είναι αδύνατο να εξυπηρετήσει τον 
όγκο των φορτίων. Χρειάζονται άµεσα τουλάχιστον 3 τερµατικά στις 
πύλες εισόδου του ΟΛΘ και τελωνειακοί µε τερµατικά σε 24ωρη βάση.  
 

Παρατήρηση 3 
Το container κανονικά πρέπει να περνάει από ειδικό κουβούκλιο για να 
λαµβάνονται φωτογραφίες  του αυτοκινήτου, του οδηγού και του φορτίου 
που χρησιµοποιούνται για screening.  Στον ΟΛΘ όµως δεν τηρείται αυτή η 
διαδικασία, διότι δεν υπάρχει η σχετική υποδοµή.   
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∆ιάγραµµα 27. Μεταφορά στο Τελωνείο Εξόδου    
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∆. 5. Τελωνειακή διαδικασία Εξόδου   

 
� Σύµφωνα µε το άρθρο 4δ ΚΤΚ, τελωνείο εξόδου είναι «το οριζόµενο 
από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε τους τελωνειακούς κανόνες 
τελωνείο στο οποίο προσκοµίζονται τα εµπορεύµατα πριν εξέλθουν από το 
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται σε 
τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά στην εφαρµογή των διατυπώσεων 
εξόδου και στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων».  
 
Αναλυτικότερα το τελωνείο εξόδου: 
� Λαµβάνει ενηµέρωση για την επικείµενη έξοδο των εµπορευµάτων δια 
µέσου του µηνύµατος αναµενόµενης εξαγωγής ΙΕ 501 «Στοιχεία 
Αναµενόµενης Εξαγωγής» 
 
� Ενηµερώνεται για την πραγµατική άφιξη του φορτίου και αφού λάβει 
υπόψη τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κινδύνου ή άλλα πραγµατικά 
περιστατικά ή ενηµερώσεις  προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στην διενέργεια 
ελέγχου του φορτίου ή/και των συνοδευτικών εγγράφων και επιτρέπει ή µη 
ανάλογα την έξοδο των εµπορευµάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. 
 
� Επιτηρεί και επιβεβαιώνει την οριστική έξοδο των εµπορευµάτων από 
το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και ενηµερώνει το τελωνείο εξαγωγής.  
 
� Με την έναρξη λειτουργίας του νέου Ολοκληρωµένου Πληροφορικού 
Συστήµατος Τελωνείων ICIS.net - Υποσύστηµα  εξαγωγών, έγινε 
αντικατάσταση του Αντιτύπου 3 του Ε∆Ε µε την εκτύπωση του µηνύµατος 
ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής». 
 
� Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 792 παρ. 1 και 796ε των ∆ΕΚΤΚ 
καν. 2454/93, το τελωνείο εξαγωγής πιστοποιεί την έξοδο των 
εµπορευµάτων στον εξαγωγέα ή διασαφιστή µε την αποστολή του 
µηνύµατος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» µετά την 
επιβεβαίωση της εξόδου και την αποστολή του αντίστοιχου µηνύµατος 
(ΙΕ518) «Αποτελέσµατα Εξόδου» από το τελωνείο εξόδου ή µετά την 
διαπίστωση ότι τα εναλλακτικά µέτρα απόδειξης της εξόδου είναι επαρκή 
σύµφωνα µε το άρθρο 796δα παρ. 4.  
 
� Κατά συνέπεια, από τη θέση σε εφαρµογή του υποσυστήµατος 
Εξαγωγών του ICIS.net, το τελωνείο εξαγωγής εκτυπώνει από το 
µηχανογραφικό σύστηµα τα στοιχεία του µηνύµατος ΙΕ599 
«Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» και  παραδίδει την 
εκτύπωση αυτή στον εξαγωγέα δεόντως θεωρηµένη, αντί του αντιγράφου 
του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής (αντίτυπο 3 του Ε∆Ε) 



 
 

105 

ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή 
από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε. 
 
� Το αντίτυπο 3 του Ε∆Ε προσκοµίζεται στο τελωνείο εξόδου για την 
πιστοποίηση της εξόδου των εµπορευµάτων µε θεώρηση στην πίσω 
σελίδα, όταν στα µηχανογραφηµένα τελωνεία το ICIS.net, είναι εκτός 
λειτουργίας και εφαρµόζεται εφεδρική διαδικασία µε γραπτή διασάφηση ή 
οι διατυπώσεις εξαγωγής τηρούνται σε µη µηχανογραφηµένο τελωνείο. 
 
Πίνακας 24. Τελωνειακή διαδικασία Εξόδου 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  SHIP 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  5. Τελωνειακή διαδικασία Εξόδου    

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

���� Άρθρο 4 του ΚΤΚ καν. 2913/92, σηµείο 
«4δ» που περιλαµβάνει τον ορισµό του 
τελωνείου εξόδου «το οριζόµενο από τις 
τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε τους 
τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο 
προσκοµίζονται τα εµπορεύµατα πριν 
εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται σε 
τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά στην 
εφαρµογή των διατυπώσεων εξόδου και 
στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των 
κινδύνων». 
���� Άρθρο 793 των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε 
το οποίο προσδιορίζεται το αρµόδιο τελωνείο 
εξόδου και καθορίζονται οι παρεκκλίσεις από 
τον γενικό κανόνα προσδιορισµού αυτού. 
���� Άρθρο 793α των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε 
το οποίο καθορίζονται οι διατυπώσεις που 
τηρούνται στο τελωνείο εξόδου 
���� Άρθρο 793β των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε  
το οποίο καθορίζεται η διαδικασία εξαγωγής 
εµπορευµάτων που µεταφέρονται εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της ΕΕ ή σε τελωνείο 
εξόδου στο πλαίσιο καθεστώτος 
διαµετακόµισης ή µε βάση ενιαίο δηλωτικό 
ως δήλωση διαµετακόµισης, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 445 και 448. 
���� Άρθρα 796α, 796β, 796γ, 796δ και 796ε 
των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93 µε τα οποία 
καθιερώνεται η ανταλλαγή δεδοµένων 
εξαγωγής µεταξύ τελωνειακών αρχών µε 



 
 

106 

χρήση της πληροφορικής και των δικτύων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
���� ‘Αρθρο 796δα που αναφέρεται στη 
διαδικασία έρευνας της εξόδου και στα 
εναλλακτικά στοιχεία για την απόδειξη της 
εξόδου των εµπορευµάτων από το 
τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

� Εξαγωγέας, Εκτελωνιστής,  Τελωνείο 
Εξαγωγής , Τελωνείο Εξόδου, Χερσαίος 
Μεταφορέας, ΟΛΘ, Ναυτιλιακή εταιρεία 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Ο αρµόδιος τελωνειακός υπάλληλος στο 
Τελωνείο εξόδου έχει ολοκληρώσει τον 
έλεγχο και έχει καταγράψει το αποτέλεσµα. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

5.1  Ο τελωνειακός υπάλληλος ανακτά τις 
αναµενόµενες αφίξεις από ICIS net και 
ελέγχει εάν έχει υποβληθεί ή όχι το IE507 
«Άφιξη στην Έξοδο». 
5.2 Ο τελωνειακός υπάλληλος στην πύλη 
εισόδου του ΟΛΘ, µετά τους 
προβλεπόµενους από τα σύστηµα ανάλυσης 
κινδύνους ελέγχους, σφραγίζει και υπογράφει 
το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής. 
5.3 Ο οδηγός του φορτηγού ενηµερώνεται 
σχετικά µε την απόφαση αν θα 
πραγµατοποιηθεί ή όχι φυσικός έλεγχος. Εάν 
δεν αποφασιστεί φυσικός έλεγχος, τότε ο 
οδηγός του φορτηγού ενηµερώνεται σχετικά 
µε τη θέση που θα τοποθετηθεί το container. 
5.4 Τα εµπορεύµατα εισέρχονται στο χώρο 
του τερµατικού σταθµού  στον  ΟΛΘ. 

5.5.   Αποφασίζεται αν θα γίνει ή όχι 

Φυσικός Έλεγχος 
5.5.1. Αποφασίζεται φυσικός έλεγχος 
5.5.1.1 Ενηµερώνεται ο µεταφορέας ότι θα 
πραγµατοποιηθεί φυσικός έλεγχος και που θα 
πρέπει να πάει το container για τον έλεγχο. 
5.5.1.2. Ο µεταφορέας πηγαίνει τα 
εµπορεύµατα στον τόπο που θα λάβει χώρα ο 
έλεγχος. 
5.5.1.3.  Ο ελεγκτής του τελωνείου 
πραγµατοποιεί τον έλεγχο των εγγράφων που 
του παρουσιάζει ο µεταφορέας.  
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5.5.1.4. Σπάει η σφραγίδα της ναυτιλιακής και 
ανοίγει το container για φυσικό έλεγχο. 
5.5.1.5.  Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Τα 
αποτελέσµατα καταγράφονται. 
5.5.1.5.1 Αποτελέσµατα του ελέγχου. 
5.5.1.5.1.1 Αν το αποτέλεσµα του ελέγχου 
είναι «Μη ικανοποιητικό» η διαδικασία 
σταµατά . Η εξαγωγή απαγορεύεται. Το 
µήνυµα IE518 ( "αποτελέσµατα εξόδου" µη 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα) αποστέλλεται 
στο τελωνείο εξαγωγής. 
5.5.1.5.1.2 Τα αποτελέσµατα είναι 
ικανοποιητικά και τα εµπορεύµατα 
απελευθερώνονται και είναι ελεύθερα για την 
έξοδο . Ο µεταφορέας ενηµερώνεται για τη 
θέση όπου το container θα τοποθετηθεί και η 
διαδικασία συνεχίζεται στο βήµα  
5.5.2 ∆εν πραγµατοποιείται φυσικός 

έλεγχος 
5.5.2.1. Το container µεταφέρεται στο χώρο 
στάθµευσης . 
5.5.2.2 . Το container φορτώνεται στο πλοίο. 
5.5.2.3 Αφού φορτωθούν όλα τα containerς 
στο πλοίο  η ναυτιλιακή εταιρεία συνήθως σε 
διάστηµα από 1 εβδοµάδα έως 10 ηµέρες 
παραδίδει αντίγραφο της φορτωτικής B/L και 
το Cargo Manifest στο Β Τελωνείο 
Θεσσαλονίκης, ώστε να επιβεβαιώσει την 
έξοδο από την Ε.Ε. 
5.5.2.4 To Τελωνείο εξόδου στέλνει το 
µήνυµα IE518 ("αποτελέσµατα εξόδου" µε 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα) στο τελωνείο 
εξαγωγής, µόνο αφού λάβει τo αντίγραφο της 
φορτωτικής από την ναυτιλιακή εταιρεία, η 
οποία ας σηµειωθεί εκδίδει το B/L µόνον 
εφόσον το container έχει φορτωθεί στο πλοίο 
και το πλοίο έχει αναχωρήσει. 
5.5.2.5 To τελωνείο εξαγωγής µετά την 
παραλαβή του µηνύµατος IE518 
("αποτελέσµατα εξόδου" µε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα) αποστέλλει αυτόµατα το 
µήνυµα IE599 (« Γνωστοποίηση εξαγωγής »), 
που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της 
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διαδικασίας εξαγωγής, στον εξαγωγέα. Το 
µήνυµα IE599 (« Γνωστοποίηση 
ολοκλήρωσης της εξαγωγής»)  εκτυπώνεται 
από τα τελωνεία εξαγωγής και παραδίδεται 
στον εξαγωγέα δεόντως θεωρηµένη, αντί του 
αντιγράφου του οικείου τελωνειακού 
παραστατικού εξαγωγής (αντίτυπο 3 του 
Ε∆Ε) ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ 
της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός 
της Ε.Ε. 
5.5.2.6  H  Ναυτιλιακή αποστέλλει το Bill 
of Lading στον εξαγωγέα µε courier. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

� Απαιτούµενα έγγραφα στο Τελωνείο 
Εξόδου :   
-Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ) µε 
τις σχετικές πράξεις εισόδου στην ΕΖΘ και 
της διενέργειας των ελέγχων. 
-Άδεια φόρτωσης του ΟΛΘ. 
-Bill of Lading (Β/L)  (ας σηµειωθεί ότι η 
ναυτιλιακή εταιρεία εκδίδει το B/L µόνον 
εφόσον το container έχει φορτωθεί στο πλοίο 
και το πλοίο έχει αναχωρήσει. 
-Cargo Manifest. 
Υποδείγµατα των παραπάνω εγγράφων στο 
Παράρτηµα 2. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

� Η πληροφόρηση από και προς την 
επιχείρηση έχει να κάνει µε την ολοκλήρωση 
της φόρτωσης του container στο καράβι. Τη 
σχετική πληροφόρηση παρέχει µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα το Τελωνείο Εξόδου. 
Την Βεβαίωση Εξόδου παραλαµβάνει ο 
εξουσιοδοτηµένος εκτελωνιστής και στην 
παραδίδει στον εξαγωγέα. 
� Την πληροφόρηση για την άφιξη του 
καραβιού και την προετοιµασία της φόρτωσης 
στο τελωνείο εξόδου παρέχει ο υπάλληλος της 
ναυτιλιακής εταιρείας. 

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

� Ο χρόνος φόρτωσης από τη µάνδρα ή το 
χώρο εναπόθεσης στο λιµάνι µέχρι τη 
φόρτωση στο καράβι είναι 30 λεπτά της ώρας.  

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Το  συνολικό κόστος της διαδικασίας και 
της φόρτωσης επί του πλοίου ανέρχεται σε 
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220-240 ευρώ. 
� Το κόστος αποστολής του Β/L από τη 
Ναυτιλιακή στον εξαγωγέα µε courier 
περίπου 10 ευρώ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η αποστολή του µηνύµατος IE518 
("αποτελέσµατα εξόδου" µε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα) στο Τελωνείο εξαγωγής. 

 

Παρατηρήσεις, θέµατα προτάσεις σε σχέση µε τη διαδικασία 

 

Παρατήρηση 1 

� Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει χώρο προσωρινής 
εναπόθεσης εµπορευµατοκιβωτίων. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι τα 
containers µεταφέρονται κατά κανόνα από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες 
εκτός Θεσσαλονίκης  - είτε το Β’ Τελωνείο είναι (και) τελωνείο εξαγωγής 
και εξόδου είτε µόνο εξόδου - σε χώρους εναπόθεσης 
εµπορευµατοκιβωτίων (depot, µάνδρες) εκτός των ορίων του λιµένος από 
τους οποίους και µεταφέρονται στη συνέχεια µε φορτηγά στο λιµάνι για 
φόρτωση στο πλοίο µε την έναρξη της φόρτωσης.  
� Ειδικά όταν το Β΄ Τελωνείο λειτουργεί ως Τελωνείο Εξαγωγής, το 
παραπάνω έχει ως αποτέλεσµα ο εξαγωγέας να υποβάλλει για κάθε 
διασάφηση εξαγωγής γραπτό αίτηµα για χορήγηση έγκρισης τελωνισµού 
για εξαγωγή στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα ή του µεταφορέα, 
δηλώνοντας ως σχετικό χώρο τις προαναφερόµενες µάντρες. Η αίτηση 
αυτή πρέπει να πρωτοκολληθεί και να υπογραφεί από το ∆ιευθυντή του 
Τελωνείου (έχοντας προηγηθεί σχετικός έλεγχος για την αξιοπιστία, την 
τοποθεσία στην οποία βρίσκονται σε σχέση µε την απόσταση από το 
τελωνείο, κ.λ.π.) Σηµειώνεται ότι καθηµερινά στο Β’ Τελωνείο 
κατατίθενται περί τις 40-50 σχετικές αιτήσεις (ανάλογα µε την ηµέρα 
µπορεί και πολύ περισσότερες). 
� Τα αµέσως παραπάνω όµως δεν ισχύουν όταν το Β’ τελωνείο λειτουργεί 
µόνο ως τελωνείο εξόδου, όπως για τις εξαγωγές της κοµπόστας 
ροδάκινου που έχουν κατατεθεί διασαφήσεις εξαγωγής σε άλλα ελληνικά 
τελωνεία (τελωνεία Σκύδρας, Βέροιας). Στην τελευταία περίπτωση τα 
εµπορευµατοκιβώτια, µε την έναρξη φόρτωσης του πλοίου µεταφέρονται 
από τις µάντρες στην ΕΖΘ και ακολουθείται η διαδικασία εξόδου η οποία 
έχει αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω. 
� Ως προς το θέµα αυτό θα βοηθούσε:  
α. η δηµιουργία χώρου προσωρινής εναπόθεσης από τον Οργανισµό 
Λιµένος Θεσσαλονίκης µε την αναγκαία υποδοµή (χώρου, ηλεκτρονικού 
συστήµατος, προσωπικού, εξοπλισµού κ.λ.π.) ώστε σε αυτόν να 
µεταφέρονται τα προς εξαγωγή εµπορευµατοκιβώτια και 
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β. µέχρι τότε, σε περίπτωση που το Β΄ Τελωνείο είναι Τελωνείο Εξαγωγής, 
η τροποποίηση του ICISnet σχετικά µε την κωδικοποίηση της θέσης 30 
«Τόπος Εµπορευµάτων της διασάφησης εξαγωγής» (η κωδικοποίηση 
βρίσκεται προς επεξεργασία από την αρµόδια υπηρεσία του ΙCISnet µετά 
από σχετική πρόταση του Β’ Τελωνείου). Η κωδικοποίηση της θέσης 30 
της διασάφησης εξαγωγής σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική 
συµπλήρωση της θέσης αυτής (30) θα είχε ως αποτέλεσµα να µην 
απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων για έγκριση στον τόπο του 
εξαγωγέα ή του µεταφορέα.  
 
Παρατήρηση 2 
∆εν αποστέλλεται από τον µεταφορέα, διαχειριστή του µέσου µεταφοράς 
µε το οποίο τα εµπορεύµατα θα µεταφερθούν εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της ΕΕ (πλοίο) το µήνυµα ΙΕ 547 «Προσκόµιση καταλόγου ειδών 
∆ιασάφησης Εξαγωγής». 
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η όλη διαδικασία επιβεβαίωσης εξόδου από την 
κοινότητα να γίνεται εν µέρει χειροκίνητα και εποµένως να καθυστερεί η 
επιβεβαίωση µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Σήµερα για την επιβεβαίωση 
εξόδου η ναυτιλιακή εταιρεία προσκοµίζει την φορτωτική (Bill of 
Landing) µαζί µε το Cargo Manifest στο τελωνείο εξόδου µετά από 1 
εβδοµάδα έως 10 ηµέρες και στη συνέχεια το τελωνείο επιβεβαιώνει την 
έξοδο. Έτσι αντί η επιβεβαίωση εξόδου να γίνεται εντός 24ωρου, γίνεται 
περίπου µετά από ένα µήνα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται (µεγαλύτερες 
επιπτώσεις π.χ για προϊόντα µε ΕΦΚ για τα οποία είναι δεσµευµένες 
εγγυητικές επιστολές). 
 

Παρατήρηση 3 
Για τη δήλωση αναχώρησης του πλοίου θα πρέπει να οριστεί µια αρµόδια 
δηµόσια Αρχή που µε βάση αξιόπιστες πληροφορίες που έχει στην κατοχή 
της να επιβεβαιώνει άµεσα την αναχώρηση του πλοίου και την έξοδο από 
την κοινότητα µε την αποστολή του µηνύµατος ΙΕ590 «Γνωστοποίηση 
Εξόδου». Αυτή η Αρχή µπορεί να είναι το τελωνείο. Μια ηλεκτρονική 
διασύνδεση µεταξύ του ICISNet και του συστήµατος πληροφορικής του 
τερµατικού (OΛΘ) θα µπορούσε να βοηθήσει να ενηµερώνεται αυτόµατα 
τα τελωνείο, τη στιγµή που τα εµπορεύµατα έχουν φύγει από το έδαφος 
της Ε.Ε. 
 
Παρατήρηση 4 
Θα πρέπει το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης 
να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα του ICISnet, ως προς την επιτήρηση 
της φόρτωσης των προς εξαγωγή εµπορευµάτων στο πλοίο και της 
προσυπογραφής της Άδειας Φόρτωσης που εκδίδεται από τον ΟΛΘ. 
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Παρατήρηση 5 
� Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των 
συνοδευτικών εγγράφων της διασάφησης εξαγωγής. Τούτο απαιτεί υψηλό 
επίπεδο γνώσεων της τελωνειακής και συναφούς νοµοθεσίας 
(δασµολογική κατάταξη, απαιτούµενα υποστηρικτικά έγγραφα της 
διασάφησης, περιορισµοί, εγκρίσεις κλπ), το οποίο σήµερα παρέχεται από 
τους επαγγελµατίες εκτελωνιστές, οι οποίοι από το νόµο υποχρεούνται να 
παρακολουθούν την εξέλιξη της τελωνειακής, δασµολογικής και συναφούς 
νοµοθεσίας που εφαρµόζεται στα τελωνεία και να ενηµερώνονται έγκαιρα 
επ’ αυτής. Σηµαντική κατά την άποψη του τελωνείου για τη διευκόλυνση 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών µε το τελωνείο κρίνεται η συµβολή του 
κόµβου διεπαφής του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (ΣΕΘ) µε 
το ICISnet, τόσο όσον αφορά τις εξαγωγές, όσο και τις εισαγωγές και τη 
διαµετακόµιση. 
Σήµερα επειδή η εν λόγω υποβολή είναι προαιρετική, οι εξαγωγείς 
καταθέτουν τα έγγραφα στην έντυπη µορφή, το τελωνείο είναι 
υποχρεωµένο να διασφαλίζει αντίγραφα για το αρχείο του (γραφείο 
περιορισµών στο τελωνείο) συντηρώντας ένα γραφειοκρατικό σύστηµα.  

Η δυνατότητα υποβολής συνοδευτικών (που αφορούν είτε τα συνοδευτικά 
της διασάφησης είτε άλλα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εξαγωγή 
όπως το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, το πιστοποιητικό CITES, 
κ.λ.π.) µε fax αλλά και µε προσκόµισή τους από τους ίδιους τους 
εξαγωγείς/εκτελωνιστές θα πρέπει να διατηρηθεί µόνο για την περίπτωση 
που παρουσιάζονται τεχνικά προβλήµατα στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
ICISnet ή στη σύνδεση στο Internet ή στη διασύνδεση των ηλεκτρονικών 
συστηµάτων (πχ ICISnet-ΥΠΑΑΤ). 

Παρατήρηση 6 
Συστήνεται στο συνοδευτικό έγγραφο της διασάφησης να προσδιορίζεται 
το είδος του ελέγχου και σε περίπτωση φυσικού ελέγχου ποιος είναι ο 
εκάστοτε ελεγκτής. 
 
Παρατήρηση 7 
Ως προς τα ∆ΕΤΕ στην πρόσφατη εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε 
(∆19Α5042117ΕΞ2013/05.12.13) διευκρινίζεται ότι µε βάση το άρθρο 
52.1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013) οι 
τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν επιβαρύνσεις για συνήθεις τελωνειακές 
διατυπώσεις-διαδικασίες κατά τις επίσηµες ώρες λειτουργίας των 
τελωνείων. Ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής επιβαρύνσεων 
και εξόδων στις περιπτώσεις παροχής ειδικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου. Ως προς τον υπολογισµό 
των ∆ΕΤΕ ισχύει η   Τ4635/1868/28.01.2001 για ωριαία αποζηµίωση.  
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Παρατήρηση 8 
Ως προς την ενεργητική τελειοποίηση, το Β΄ Τελωνείο είναι τελωνείο 
υπαγωγής, ενώ ελέγχου είναι το τελωνείο εξαγωγής. Η πρόταση ως προς 
τα δείγµατα είναι να λαµβάνονται µόνο στις περιπτώσεις που 
αποφασίζεται φυσικός έλεγχος του εµπορεύµατος (ανάλογη ρύθµιση έχει 
γίνει για την παθητική τελειοποίηση).  
 
Παρατήρηση 9 

Πρόταση για απλούστευση διαδικασίας ΠΟλ 1262/2001 για την χρήση του 
Ειδικού ∆ιπλοτύπου Απαλλαγής από το ΦΠΑ (Ε∆∆Α) κατά την εισαγωγή 
προϊόντων, τα οποία αυτούσια ή µεταποιηµένα, θα χρησιµοποιηθούν για 
εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, σύµφωνα µε την  αριθµ. 
∆.1163/678/Ε0017/01 (ΦΕΚ Β 1173) «∆ιαδικασία απαλλαγής από το 
ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για 
παράδοση σε υποκείµενους στο ΦΠΑ εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος - 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Προτείνεται η τροποποίηση της 
ανωτέρω ΑΥΟ, ώστε για την πίστωση των τιµολογίων να µην απαιτείται η 
όλη διαδικασία αντίστοιχη της ενεργητικής τελειοποίησης (συντελεστές 
απόδοσης, επιτροπές, κ.λ.π.), αλλά η πίστωση να γίνεται µε βάση τα 
τηρούµενα από την επιχείρηση βιβλία. Σηµειώνεται ότι η όλη διαδικασία 
είναι διαφορετική µεταξύ επιχειρήσεων που εισάγουν πρώτες ύλες από το 
εξωτερικό και χρησιµοποιούν το Ε∆∆Α και αυτών που αγοράζουν πρώτες 
ύλες από το εσωτερικό (στη δεύτερη περίπτωση ακολουθείται η απλή 
διαδικασία της ΠΟΛ 1262). Σε κάθε περίπτωση τα συµφέροντα του 
∆ηµοσίου διασφαλίζονται µε τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων.  
 
Παρατήρηση 10 
� To µήνυµα IE599 («γνωστοποίηση εξαγωγής») που απαιτείται για 
φορολογικούς σκοπούς (επιστροφή ΦΠΑ, κλπ) εκτυπώνεται πάντα και 
σφραγίζεται από το τελωνείο εξαγωγής, διότι ο εξαγωγέας κρατάει αυτό το 
έγγραφο στα αρχεία του για φορολογικούς σκοπούς. Eπίκειται στο αµέσως 
επόµενο διάστηµα η παροχή δυνατότητας εκτύπωσής του από τον ίδιο τον 
εξαγωγέα και η προσκόµισή του στις ∆ΥΟ (χωρίς θεώρηση από το 
τελωνείο). 
� Μια ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (διαλειτουργικότητα) µεταξύ 
του ICISnet και του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήµατος TAXISnet, 
µε την αυτόµατη αποστολή του µηνύµατος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση 
ολοκλήρωσης της εξαγωγής» στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του εξαγωγέα, θα 
απλοποιήσει οριστικά τη διαδικασία και θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις και 
τις τελωνειακές αρχές από τη γραφειοκρατία. 
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∆ιάγραµµα 28. Τελωνειακή διαδικασία Εξόδου   
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∆.6. Απαιτήσεις εγγράφων από την πλευρά του αγοραστή   

 

∆.6.1. Απαιτήσεις πριν από τη φόρτωση του container προς ΗΠΑ 

• Αρµόδια αρχή στις ΗΠΑ για το πλαίσιο εισαγωγής τροφίµων είναι ο 
FDA (Food and Drug Administration, www.fda.gov / US Department Of 
Health & Human Services), πλην κρεάτων, πουλερικών και αυγών, για τα 
οποία η αρµοδιότητα ανήκει στο Αµερικάνικο Υπουργείο Γεωργίας. 
 

• Η πρώτη ενέργεια του εξαγωγέα είναι η συνεργασία µε τοπικό 
πράκτορα, ο οποίος µεσολαβεί µεταξύ της εταιρείας και του FDA (Food 
and Drug Administration) για τυχόν προβλήµατα, τα οποία µπορεί να 
εµφανισθούν κατά την πραγµατοποίηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 
 

• Από το 2002, η εξαγωγή προς ΗΠΑ προϋποθέτει τη λήψη 
πιστοποιητικού από τον FDA, από τον εξαγωγέα, διαδικασία την οποία 
πραγµατοποιεί απ’ ευθείας ο εξαγωγέας µε την κρατική Υπηρεσία των 
ΗΠΑ. Όλες οι εταιρείες που προτίθενται να εξάγουν προϊόντα στις ΗΠΑ 
οφείλουν να προβαίνουν σε δήλωση καταχώρησης άπαξ του εργοστασίου 
παραγωγής τους και οπωσδήποτε προ της εισαγωγής των προϊόντων. Η 
εγγραφή είναι απαραίτητη για τον τελωνισµό των προϊόντων και την 
διάθεση στην αγορά. Υποχρεωτική είναι και η αναφορά του τοπικού 
αντιπροσώπου. 
 

• Πληροφορίες για τη διάθεση/εισαγωγή τροφίµων στην εγχώρια αγορά 
(Information for FDA-Regulated Industry) υπάρχουν στην διαδικτιακό 
τόπο του FDA, όπως σχετικά µε την παρέµβαση, κατά περίπτωση, του 
FDA στις τελωνειακές διαδικασίες (δειγµατοληψία, έλεγχο 
καταλληλότητας τροφίµων και τελική έγκριση εισαγωγής). Ειδικότερα, 
στην υποσελίδα http://www.fda.gov/Food/ 
ResourcesForYou/Industry/ucm322302.htm υπάρχουν αναλυτικές 
πληροφορίες για τις διαδικασίες εισαγωγής. 
 

• Σύµφωνα µε την αµερικανική νοµοθεσία περί Ασφάλειας Τροφίµων - 
Bioterrorism Act - όλες οι επιχειρήσεις (τοπικές και µη) που εµπλέκονται 
στην παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία ή αποθήκευση τροφίµων για 
ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση θα πρέπει να προβούν σε διαδικασία 
εγγραφής της επιχείρησης (Registration of Food Facility) στον Food and 
Drug Administration (FDA). 
 

• Επιπλέον οι ξένες επιχειρήσεις που εξάγουν/αποστέλλουν τρόφιµα ή 
ζωοτροφές στις ΗΠΑ υποχρεούνται να ειδοποιούν τον FDA για την 
αποστολή/επικείµενη άφιξη των προϊόντων αυτών, βάσει του Άρθρου 307 
"Prior Notice of Imported Food Shipments". Συγκεριµένα: 
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Εγγραφή επιχείρησης (Registration of Food Facility) στον Food and Drug 
Administration (FDA). 
1) Πραγµατοποιείται από την εξαγωγική επιχείρηση στο  Department of 
Health and Human Services (HHS), του FDA, Food Facility Registration, 
5100 Paint Branch Parkway, HFS-681, College Park, US-Silver Spring, 
MD 20993, τηλέφωνα +1-800-2167331, 301 5750156, fax: +1 301 
4362804.  
2) Η αίτηση (Form No 3537) υποβάλλεται, ατελώς, στην αγγλική γλώσσα, 
σε ένα αντίγραφο, ηλεκτρονικά ή µέσω CD-ROM ή µέσω του  FDA's 
Food Facility Registration Module (FFRM) 
(http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/u
cm2006832.htm). 
3) Για οικονοµία χρόνου, η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, 
διαφορετικά για την έγκριση µπορεί να απαιτηθούν και µερικές 
εβδοµάδες. 
4) Οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων επί της αρχικής αίτησης θα πρέπει να 
γίνει σε διάστηµα 60 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
5) Η εγγραφή έχει ισχύ δύο ετών. Η ανανέωση µπορεί να ζητηθεί κατά τη 
διάρκεια µιας καθορισµένης περιόδου ανανέωσης εγγραφής, δηλαδή κατά 
το τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους (αν τα στοιχεία της αρχικής εγγραφής δεν 
έχουν αλλάξει , ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης ανανέωσης µειώνεται). 
6) Ο FDA διατηρεί το δικαίωµα επιθεώρησης των µονάδων και σε αυτή 
την περίπτωση αρνήσεις δεν γίνονται δεκτές.  Οι αρχικοί έλεγχοι γίνονται 
χωρίς κόστος της µονάδας. Οικονοµική επιβάρυνση πιθανόν να προκύψει 
στην περίπτωση επανελέγχου για αδυναµίες που θα έπρεπε να καλυφθούν. 
 

• U.S. FDA Food Canning Establishment (FCE) Registration and 

Process Filings (SID). Ο FDA απαιτεί από τις εταιρείες που παράγουν 
ορισµένες σταθερές στο ράφι, υπό ασηπτικές συνθήκες σφραγισµένες 
συσκευασίες χαµηλής οξύτητας ή κονσερβοποιηµένα τρόφιµα ή  τρόφιµα 
που µπορεί να καταστούν όξινα, να κάνουν εγγραφή και να πάρουν 
πιστοποιητικό FCΕ.  Οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον 
FDA των ΗΠΑ µε κάθε διαδικασία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
των τροφίµων αυτών και, αν χρειαστεί, να αποστείλουν και δείγµατα στον 
FDA. Η διαδικασία είναι γνωστή ως “Proccess Filing” και για κάθε 
υποβολή αποδίδεται ένας µοναδικός αριθµός αναγνώρισης "Submission 
Identifier" (SID).  
 

� Ειδοποίηση άφιξης φορτίου (Prior Notice of Imported Food 

Shipments)  
Έντυπο, το οποίο αναγγέλλει στον FDA την εισαγωγή τροφίµων, 
απαραίτητο για τον εκτελωνισµό του φορτίου. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά, 
είτε: 
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1) µέσω του συστήµατος Customs Automated Broker Interface (ABI) of 
the Automated Commercial System (ACS) της υπηρεσίας Τελωνείων των 
ΗΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση ο αµερικανός εισαγωγέας ή ο µεσίτης να 
είναι εγγεγραµµένος  (EDI User) στο ηλεκτρονικό σύστηµα της  
Υπηρεσίας Τελωνείων ΗΠΑ (Registration as EDI User)  ή  
2) Μέσω του συστήµατος ειδοποίησης άφιξης φορτίου του FDA – FDA's 
Prior Notice System Interface (PNSI) 
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/importsexports/importing/uc
m125924.htm 
Στην πρώτη περίπτωση, η αναγγελία γίνεται το µέγιστο 30 ηµερολογιακές 
ηµέρες πριν την άφιξη του φορτίου και στη δεύτερη 15 ηµερολογιακές 
ηµέρες. Ο χρόνος αναγγελίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος από οκτώ 
ώρες πριν την άφιξη µέσω θαλάσσης. Η διαδικασία γίνεται ατελώς. 
(Πληροφορίες : FDA's Division of Food Defense Targeting for details: 
Department of Health and Human Services (HHS), Food and Drug 
Administration (FDA), Division of Food Defense Targeting, 10903 New 
Hampshire Avenue, US-Silver Spring, MD 20993, τηλέφωνο:  +1 571 
4681488, fax:+1 571 4681936). 

• Manufacturer Identification (MID) Code 

Πρόκειται για κωδικό συµµόρφωσης του ξένου κατασκευαστή του 
προϊόντος, ως προς την νοµοθεσία. Η ύπαρξη του κωδικού πιθανόν να 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διασάφηση της εισαγωγής. Υπόχρεος για την 
έκδοση του κωδικού είναι ο εισαγωγέας. Αρµόδια αρχή η Υπηρεσία 
Τελωνείων - Customs and Border Protection (CBP). Ο κωδικός περιέχει 
µέχρι 15 χαρακτήρες χωρίς κενά και περιλαµβάνει τον κωδικό ISO της 
χώρας (2 χαρακτήρες), το όνοµα του παραγωγού (από τρεις χαρακτήρες 
από τις δύο πρώτες λέξεις της επωνυµίας), τη διεύθυνση του παραγωγού 
(τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες), όνοµα πόλης (πρώτα τρία γράµµατα). 

• Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εισαγωγής αναλαµβάνει ο τοπικός 
εισαγωγέας, αλλά  αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες 
εισαγωγής στις ΗΠΑ υπάρχουν στη διεύθυνση 
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20th
e%20U.S.pdf της Υπηρεσίας Τελωνείων ΗΠΑ. 
 
∆.6.2 ∆ιαδικασίες κατά  τη φόρτωση του container προς ΗΠΑ 

 

• Importer Security Filing (ISF) and Additional Carrier 

Requirements 
Με σκοπό την προστασία των Τελωνείων και των Συνόρων και της 
Εσωτερικής Ασφάλειας προσδιορίζοντας  τα µέρη που εµπλέκονται στην 
αλυσίδα εφοδιασµού, τις θέσεις των φορέων, καθώς και µια 
επιβεβαιωµένη και δυνητικά πιο ακριβή περιγραφή των εµπορευµάτων 
που αποστέλλονται προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τόσο οι εισαγωγείς όσο 
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και οι µεταφορείς, για αφίξεις µέσω θαλάσσης, υποχρεούνται να 
ακολουθήσουν τη διαδικασία Importer Security Filing and Additional 
Carrier Requirements, γνωστή και ως «10+2 πρωτοβουλία» και να 
υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στην Τελωνειακή Υπηρεσία - 
Customs and Border Protection (CBP). 
 
Η υποβολή της Importer Security Filing (ISF) πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά 
24 ώρες πριν την άφιξη των προϊόντων από τον εισαγωγέα ή τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 
 
Πίνακας 25. SHIP (Φόρτωση) - Απαιτήσεις εγγράφων από την πλευρά 

του αγοραστή 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ∆. SHIP (Φόρτωση) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ∆.6. Απαιτήσεις εγγράφων από την πλευρά του αγοραστή 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

• Πλαίσιο εισαγωγής τροφίµων του FDA (Food and Drug 
Administration, www.fda.gov / US Department Of 
Health&Human Services).   

• Bioterrorism Act - Άρθρου 307 "Prior Notice of Imported 
Food Shipments". 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  � Εξαγωγέας, Εισαγωγέας, FDA.   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Ύπαρξη τοπικού συνεργάτη - πράκτορα στις ΗΠΑ 
�  Εγγραφή επιχείρησης (Registration of Food Facility) στον 
Food and Drug Administration (FDA). 
�  Eγγραφή εργοστασίου στο U.S. FDA Food Canning 
Establishment (FCE) Registration and Process Filings (SID). 

•  Manufacturer Identification (MID) Code 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

∆.6.1 ∆ιαδικασίες για τη δυνατότητα έναρξης εξαγωγών 

κοµπόστας ροδάκινου στις   ΗΠΑ 

6.1.1 Ο εξαγωγέας υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση (Form No 
3537), ατελώς, στην αγγλική γλώσσα, σε ένα αντίγραφο, 
ηλεκτρονικά µέσω του  FDA's Food Facility Registration Module 
(FFRM) (http://www.fda.gov/Food/ 
GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/ucm2006832.htm). 
Μεταξύ άλλων, παρέχει στοιχεία όπως το όνοµα, τη διεύθυνση 
και τον αριθµό τηλεφώνου της εγκατάστασης, της εταιρείας και 
του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου, κατηγορίες προϊόντων τροφίµων 
και εµπορικές ονοµασίες, δήλωση που πιστοποιεί ότι τα στοιχεία 
που υποβλήθηκαν είναι αληθή και ακριβή και ότι το πρόσωπο 
που κάνει την καταχώρηση είναι εξουσιοδοτηµένο και δήλωση 
των στοιχείων του Αµερικανού εισαγωγέα-διανοµέα ο οποίος 
έχει έδρα στις ΗΠΑ. 
6.1.2 Το ηλεκτρονικό σύστηµα της F.D.A εκδίδει αυτόµατα τον 
αριθµό εγγραφής και ο εξαγωγέας λαµβάνει τον αριθµό 



 
 

118 

εγγραφής  (FDA   Registration Νr).   
6.1.3  Ο εξαγωγέας υποβάλλει στον FDA, ηλεκτρονικά, την 
αίτηση για εγγραφή του εργοστασίου παραγωγής και 
επεξεργασίας  και κονσερβοποιηµένων τροφίµων για λήψη του 
πιστοποιητικού  U.S. FDA Food Canning Establishment (FCE)  
Registration and Process Filings (SID). 
6.1.4 Ο εξαγωγέας υποβάλει φάκελο στον FDA των ΗΠΑ µε 
κάθε διαδικασία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή των 
τροφίµων αυτών. Η διαδικασία είναι γνωστή ως «Proccess 
Filing». 
6.1.5 Ο εξαγωγέας - εφόσον ζητηθεί - αποστέλλει δείγµατα στον 
FDA. 
6.1.6 Ο εξαγωγέας λαµβάνει για κάθε υποβολή ένα µοναδικό 
αριθµό αναγνώρισης "Submission Identifier" (SID) U.S. FDA 
Food Canning Establishment (FCE)  Registration and Process 
Filings (SID). 
 
∆.6.2 ∆ιαδικασίες κατά τη φόρτωση του container προς ΗΠΑ 
Με τη φόρτωση των εµπορευµάτων στο container ο εξαγωγέας 
συµπληρώνει και αποστέλλει στον εισαγωγέα, σκαναρισµένα µε 
email, τα έγγραφα για τη «διαδικασία 10+2» τα οποία χρειάζεται 
ο τελευταίος προκειµένου να τα υποβάλλει στην Τελωνειακή 
Υπηρεσία - Customs and Border Protection (CBP). 
6.2.1  Ο εξαγωγέας αποστέλλει το έγγραφο 10 + 2,  το οποίο 
περιέχει τον αριθµό φορτωτικής (Bill of Lading), το όνοµα του 
πλοίου, τον αριθµό του ταξιδιού, την ηµεροµηνία αναχώρησης, 
την αναµενόµενη ηµεροµηνία άφιξης στις ΗΠΑ, το Νο του 
container, τη  σφραγίδα και το όνοµα του πωλητή.  
6.2.2 Ο εξαγωγέας αποστέλλει το έγγραφο ISF (Ιmporter 
Security Filing). Το τυποποιηµένο έγγραφο που συµπληρώνεται 
από τον εξαγωγέα ανά προϊόν περιέχει τα εξής: Όνοµα 
Ναυτιλιακής εταιρείας, όνοµα πλοίου και αριθµό ταξιδιού, όνοµα 
και διεύθυνση εξαγωγέα, όνοµα και διεύθυνση αγοραστή και 
παραλήπτη στις ΗΠΑ, αριθµό φορτωτικής (Bill of Lading), 
αριθµό FDA, λιµάνι φόρτωσης, λιµάνι προορισµού στις ΗΠΑ, 
ηµεροµηνία αναχώρησης και αναµενόµενη ηµεροµηνία άφιξης, 
αριθµό container, και αριθµό σφραγίδας, περιγραφή προϊόντος 
και αριθµό συνδυασµένης ονοµατολογίας του προϊόντος. 
6.2.3 Ο εισαγωγέας µε βάση τα έγγραφα που λαµβάνει από τον 
εξαγωγέα, υποβάλλει τα έγγραφα που χρειάζονται για την 
εισαγωγή στις αρµόδιες αρχές των ΗΠΑ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

� Έγγραφο 10+2   
� Έγγραφο ISF “Ιmporter Security Filling”  
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(Υπόδειγµα των παραπάνω εγγράφων στο Παράρτηµα 1). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

• Ο εξαγωγέας πληροφορείται για τα απαιτούµενα έγγραφα για 
την εισαγωγή των εµπορευµάτων στις ΗΠΑ, συνήθως από τον 
αντιπρόσωπό του εισαγωγέα, από Συµβούλους εξαγωγών, 
Συνδέσµους Εξαγωγέων, τα γραφεία Ο.Ε.Υ της Ελλάδας στις 
ΗΠΑ, τον ιστότοπο www.agora.mfa.gr, της Ε.Ε,  τον ιστότοπο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm,   στο 
αµερικανικό www.fda.gov 

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

• Ο χρόνος για την εγγραφή στον FDA είναι 15-30 λεπτά της 
ώρας. 

• Ο χρόνος εγγραφής του εργοστασίου παραγωγής και 
επεξεργασίας  κονσερβοποιηµένων τροφίµων για λήψη του 
πιστοποιητικού  U.S. FDA Food Canning Establishment (FCE)  
Registration and Process Filings (SID)  είναι 15-30 λεπτά της 
ώρας και, αν χρειαστεί να αποσταλούν δείγµατα στον FDA, 
µέχρι και 1 µήνα. 

• O χρόνος για την συµπλήρωση και αποστολή µε email των 
φορµών 10+2 και το ΙSF από τον εξαγωγέα στον εισαγωγέα  δεν 
ξεπερνά τα 15 λεπτά της ώρας. 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� ∆εν υπάρχει κόστος πλην των δειγµάτων και της αποστολής 
τους µε Courier - αν χρειαστεί - συνολικά περίπου  150 ευρώ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

� ∆ιαδικασίες για τη δυνατότητα έναρξης εξαγωγών 

κοµπόστας ροδάκινου στις   ΗΠΑ  
- Λήψη αριθµού καταχώρησης στον αµερικανικό FDA 
- Λήψη του αριθµού καταχώρησης στον  U.S. FDA Food 
Canning Establishment (FCE)  Registration and Process Filings 
(SID). 
- ∆ιαδικασίες κατά τη φόρτωση του container προς ΗΠΑ 
- Αποστολή από τον εξαγωγέα των εγγράφων 10+2 (Ιmporter 
Security Filing) 
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∆ιάγραµµα 29. ∆ιαδικασίες για τη δυνατότητα έναρξης εξαγωγών 

κοµπόστας ροδάκινου στις   ΗΠΑ 
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∆ιάγραµµα 30. ∆ιαδικασίες κατά τη φόρτωση του container προς 

ΗΠΑ 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ Ε. PAY (ΠΛΗΡΩΜΗ) 
 

Ε.1 Τρόποι Πληρωµής Εξαγωγέα 
 
Aνάµεσα στους διάφορους τρόπους πληρωµής που χρησιµοποιούνται στο 
διεθνείς συναλλαγές όπως: Ενέγγυα Πίστωση Letter of Credit L/C, Bank 
Payment Obligation (BPO), Συναλλαγµατική (Bill of exchange), 
Γραµµάτιο σε διαταγή (promissory note), Υποσχετική Επιστολή 
(Promissory Letter), Προκαταβολή (Advance Payment), 
Αντιπραγµατισµός (Barter Agreement), Ελεύθερα πληρωµής (Free 
Payment) κλπ), oι συνήθεις τρόποι πληρωµής των φορτίων κοµπόστας 
ροδάκινου που εξάγονται στις ΗΠΑ είναι οι τρεις παρακάτω : 
 
1) µε ανοικτό λογαριασµό (open account) και πληρωµή του τιµολογίου 
από τον εισαγωγέα µε έµβασµα εντός 45-60 ηµερών από την ηµεροµηνία  
της φορτωτικής θαλάσσιας µεταφοράς (Bill of Lading – Β/L) ή  
 
2) πληρωµή µε 20% έως 30% προκαταβολικά πριν τη φόρτωση (Advance 
Payment) και το 70% έως 80% πληρωµή µε τη φόρτωση στο πλοίο και την 
αποστολή σκαναρισµένου ενός αντιγράφου του B/L από τον εξαγωγέα. Ο 
τρόπος αυτός αναφέρεται από τους Εξαγωγείς ως “Cash against documents 
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by mail”.  Ο εξαγωγέας κρατάει στα χέρια του το full set της φορτωτικής 
(Bill of Lading) - το οποίο είναι τίτλος κυριότητας του εµπορεύµατος - 
µέχρι ο εισαγωγέας να εξοφλήσει την αξία του εµπορεύµατος, 
γνωρίζοντας ότι ο εισαγωγέας δεν µπορεί χωρίς πρωτότυπη φορτωτική να 
πραγµατοποιήσει παραλαβή του εµπορεύµατος. 
 
3) Ένας από τους τρόπους πληρωµής που χρησιµοποιείται επίσης - αν και 
όχι τόσο πολύ -  µε τις ΗΠΑ είναι και η Ενέγγυα Πίστωση (Documentary 
Letter of Credit)  και ειδικότερα η Ανέκκλητη Ενέγγυα Πίστωση 
(Irrevocable Documentary Letter of Credit), το οποίο αποτελεί εγγύηση 
της τράπεζας. Η εκδότρια τράπεζα  αναλαµβάνει κατ’ εντολή και για 
λογαριασµό του εντολέα, την υποχρέωση πληρωµής στον πωλητή 
(δικαιούχο), κατά την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί, έναντι 
παραλαβής καθορισµένων φορτωτικών εγγράφων που ρητά ορίζει η 
Πίστωση και εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
πίστωσης.  Ο δικαιούχος της είναι εξασφαλισµένος, αφού ο εντολέας της 
δεν µπορεί να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει µέχρι τη λήξη της, 
χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου. Το πλαίσιο των κανόνων που 
διέπουν τις πιστώσεις και τις αξίες είναι διαθέσιµο στο 
(www.iccbooks.com)  και είναι δυνατόν να αγορασθεί σε έντυπη µορφή 
µέσω internet. (Οµοιόµορφοι Κανόνες που διέπουν  τις Ενέγγυες 
Πιστώσεις, ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (Uniform Custom and 
Practice for Documentary Credit, International Chamber of Commerce 
Publication No. 600). 
 
H σχετική διαδικασία στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις περιγράφεται 
αναλυτικά παρακάτω: 
 
Πίνακας 26. PAY (ΠΛΗΡΩΜΗ) - Τρόποι Πληρωµής Εξαγωγέα 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  Ε. PAY (ΠΛΗΡΩΜΗ) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  Ε.1 Τρόποι Πληρωµής Εξαγωγέα 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

� Οµοιόµορφοι Κανόνες για τις Ενέγγυες 
Πιστώσεις, ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο 
(Uniform Custom and Practice for 
Documentary Credit, International Chamber of 
Commerce Publication No. 600.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
�  Εξαγωγέας, Εισαγωγέας, Τράπεζα 
Εισαγωγέα, Τράπεζα Εξαγωγέα.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ εξαγωγέα 
και εισαγωγέα, η οποία να καθορίζει µε 
σαφήνεια τον τρόπο πληρωµής του φορτίου. 
� Ύπαρξη τεχνογνωσίας του εξαγωγέα όσον 
αφορά στον χειρισµό των τρόπων πληρωµής 
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στις διεθνείς συναλλαγές. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΡΟΠΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1.1 Open account  45-60 ηµερών από την 

ηµεροµηνία της φορτωτικής (Bill of 

Lading)   
1.1.1 Ο εξαγωγέας εκδίδει το τιµολόγιο µε 
πίστωση  και µε ένδειξη για πληρωµή σε 45 
έως 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία φόρτωσης 
επί του πλοίου. 
1.1.2 Ο εξαγωγέας µε την ολοκλήρωση της 
φόρτωσης και την παραλαβή της φορτωτικής 
από τη ναυτιλιακή αποστέλλει τα φορτωτικά 
έγγραφα: Εµπορικό τιµολόγιο (Commercial 
Invoice), Ζυγολόγιο (Packing List) και 
Φορτωτική (Bill of Lading) στον εισαγωγέα 
µε courier. 
1.1.3 Ο εισαγωγέας εντός  45 - 60 ηµερών 
από τη φόρτωση επί του πλοίυ πραγµατοποιεί 
την πληρωµή και ενηµερώνει σχετικά µε email 
τον εξαγωγέα. 
1.1.4 Η πληρωµή εµφανίζεται στην Τράπεζα 
του εισαγωγέα εντός το πολύ 2 εργάσιµων 
ηµερών. 
1.1.5 Η Τράπεζα πιστώνει το ποσό στον 
λογαριασµό του εξαγωγέα. 
 
1.2. Πληρωµή µε 20%  έως 30 % 

προκαταβολή πριν τη φόρτωση (Advance 

Payment) και το 70% έως 80% µε τη 

φόρτωση στο πλοίο και την αποστολή 

σκαναρισµένου ενός αντιγράφου του B/L 
από τον εξαγωγέα: 
1.2.1 Ο εξαγωγέας αποστέλλει στον 
εισαγωγέας προτιµολόγιο µε την αξία της 
παραγγελίας (proforma invoice), τα στοιχεία 
της Τράπεζά του και τον αριθµό του 
λογαριασµού του µε το ΙΒΑΝ. 
1.2.2 Ο εισαγωγέας δίνει εντολή στην 
Τράπεζά του για αποστολή του 
προεµβάσµατος στην Τράπεζα του εξαγωγέα, 
ίσο µε το 20% - 30 %  της αξίας του 
προτιµολογίου. 
1.2.3 Το έµβασµα εµφανίζεται στην Τράπεζα 
του εξαγωγέα και ο εξαγωγέας ξεκινάει την 
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προετοιµασία της παραγγελίας. 
1.2.4 Μετά τη φόρτωση του container στο 
πλοίο ο εξαγωγέας παραλαµβάνει τη 
φορτωτική από τη Ναυτιλιακή εταιρεία, 
σκανάρει το αντίγραφο (copy) της φορτωτικής 
µαζί µε τα λοιπά φορτωτικά έγγραφα και τα 
αποστέλλει µε email στον εισαγωγέα ώστε 
αυτός να προβεί στην εξόφληση της αξίας του 
εµπορεύµατος. 
1.2.5 Ο εισαγωγέας προσέρχεται στην 
Τράπεζά του και δίνει εντολή να αποσταλλεί 
και το υπόλοιπο 70-30.% της αξίας του 
εµπορεύµατος. 
1.2.6 Το έµβασµα εµφανίζεται στην Τράπεζα 
του εξαγωγέα και γίνεται κατάθεση στο 
λογαριασµό του. 
1.2.7 Ο εξαγωγέας αποστέλλει αµέσως µε 
courier τα φορτωτικά έγγραφα µαζί µε το full 
set της φορτωτικής (Βill of Lading) δηλαδή, 
όλα τα πρωτότυπα της φορτωτικής 
1.2.8 Ο Eισαγωγέας παραλαµβάνει την 
φορτωτική (Bill of Lading) και ξεκινά τις 
διαδικασίες παραλαβής του container. 
 
1.3 Πληρωµή µε ανέκκλητη Πίστωση 60 

ηµερών από την ηµεροµηνία της 

φορτωτικής (Βill of Lading)   

1.3.1 O εξαγωγέας αποστέλλει στον 
εισαγωγέα προτιµολόγιο µε την αξία της 
παραγγελίας (proforma invoice). 
1.3.2 Ο εισαγωγέας κάνει αίτηση στην 
τράπεζά του (εκδότρια) για την έκδοση 
Ανέκκλητης Πίστωσης (Ιrrevocable L/C) µε 
βάση το προτιµολόγιο του εξαγωγέα. 
1.3.3 Η εκδότρια τράπεζα αξιολογεί την 
πιστοληπτική ικανότητα του εισαγωγέα. Αν  
είναι σε καλή κατάσταση εγκρίνει την αίτηση, 
εκδίδει την Πίστωση  και την διαβιβάζει στην 
τράπεζα του εξαγωγέα µε ηλεκτρονικά µέσα. 
1.3.4 Η τράπεζα του εξαγωγέα επιβεβαιώνει 
την αυθεντικότητά της Πίστωσης και την 
κοινοποιεί στον εξαγωγέα µε email και το 
πρωτότυπο µε το ταχυδροµείο. 
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1.3.5  Ο εξαγωγέας συλλέγει την Πίστωση 
και αποφασίζει εάν πληροί τους όρους της 
σύµβασης και αν µπορεί να εκπληρώσει τους 
όρους  και τις προϋποθέσεις  της. 
1.3.6 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης 
όρων της Πίστωσης ο εξαγωγέας ενηµερώνει 
µε email τον εισαγωγέαγια τις αλλαγές που 
επιθυµεί και σε ποιους όρους. Ο εισαγωγέας 
προσέρχεται στην εκδότρια τράπεζα και ζητά 
να γίνουν οι τροποποιήσεις. Η εκδότρια 
τράπεζα κάνει τις αλλαγές και στέλνει 
κοινοποίηση των αλλαγών στην τράπεζα του 
εισαγωγέα, που µε τη σειρά της κοινοποιεί ως 
παραπάνω στον εξαγωγέα. 
1.3.7 Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας βρίσκει 
ότι η Πίστωση έχει εκδοθεί σωστά και την 
κάνει αποδεκτή, προβαίνει στις ενέργειες για 
παράδοση των εµπορευµάτων και την έκδοση 
των φορτωτικών εγγράφων σύµφωνα µε τους 
όρους της Πίστωσης. 
1.3.8 Ο εξαγωγέας συγκεντρώνει µετά τη 
φόρτωση τα έγγραφα που ορίζει ρητά η 
Πίστωση, Εµπορικό τιµολόγιο (Commercial 
Invoice), Ζυγολόγιο (Packing List), 
Φορτωτική (Bill of Lading) και τα λοιπά 
έγγραφα, και εντός της προσθεσµίας που 
αναγράφει η Πίστωση τα παραδίδει στην 
τράπεζά του µε την εντολή αυτή να τα 
αποστείλλει στην εκδότρια τράπεζα και να 
απαιτήσει την πληρωµή. 
1.3.9 Η Τράπεζα του εξαγωγέα εξετάζει τα 
φορτωτικά έγγραφα που υποβάλλει ο 
εξαγωγέας αν έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της Πϊστωσης. 
1.3.9.1 Αν δεν πληρούν τους όρους της 
ενηµερώνει τον εξαγωγέα για τις αποκλίσεις ο 
οποίος πρέπει να κάνει τις απαραίτητες 
διορθώσεις. 
1.3.9.2  Εάν τα υποβαλλόµενα έγγραφα 
πληρούν τους όρους της Πίστωσης, η Τράπεζα 
του εξαγωγέα τα προωθεί στην Τράπεζα του 
εισαγωγέα. 
1.3.10 Η Τράπεζα του εισαγωγέα εξετάζει τα 
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έγγραφα και καθορίζει αν είναι συµβατά µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Πίστωσης. 
1.3.10.1 Εάν δεν πληρούν τους όρους της 
Πίστωσης  ενηµερώνει τον εισαγωγέα σχετικά 
µε τις αποκλίσεις. 
1.3.10.2 Ο εισαγωγέας καθορίζει εάν µπορεί 
να παραβλέψει τις αποκλίσεις. Αν  δεν 
παραβλέψει τις διαφορές, η τράπεζα του 
εισαγωγέα απορρίπτει την αίτηση για 
πληρωµή των εµπορευµάτων. 
1.3.10.3 Η τράπεζα του εξαγωγέα ειδοποιεί 
τον εξαγωγέα για την άρνηση   πληρωµής, 
ώστε ο εξαγωγέας να κάνει τις απαραίτητες 
διορθώσεις. 
1.3.11 Αν η τράπεζα του εισαγωγέα βρίσκει τα 
φορτωτικά έγγραφα συµβατά µε τους όρους 
από την αρχή, µεταφέρει την πληρωµή στην 
Τράπεζα του εξαγωγέα. 
1.3.12 Η Τράπεζα του εξαγωγέα µεταφέρει 
την πληρωµή στον  εξαγωγέα 
1.3.13 Ο εξαγωγέας λαµβάνει την πληρωµή 
για τα εµπορεύµατα. 
1.3.14 Η τράπεζα του εισαγωγέα χρεώνει την 
πληρωµή για τα εµπορεύµατα στον 
λογαριασµό του εισαγωγέα. 
1.3.15 Η Τράπεζα του εισαγωγέα 
απελευθερώνει τα έγγραφα που 
συγκεντρώθηκαν από τον εξαγωγέα. 
1.3.16 Η Τράπεζα του εισαγωγέα 
απελευθερώνει τα έγγραφα που 
συγκεντρώθηκαν από τον εξαγωγέα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

�  Proforma Invoice  
� Documentary Letter of Credit  
� Shipping documents (Φορτωτικά έγγραφα 
ανάλογα µε την Πίστωση) 
� Bill of Lading  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

• Συνήθως οι εξαγωγείς ενηµερώνονται 
σχετικά µε τις διαδικασίες και τους τρόπους 
πληρωµής από τις Τράπεζες µε τις οποίες 
συνεργάζονται, σε επιµορφωτικά σεµινάρια 
εξαγωγών και από Συµβούλους εξαγωγών. 

ΧΡΟΝΟΙ � Από την ηµεροµηνία αποστολής του 
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∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  προτιµολογίου (Proforma Invoice) η 
προκαταβολή ή το άνοιγµα της Πίστωσης 
(Ιrrevocable Letter of Credit 
πραγµατοποιούνται εντός 2 ηµερών 
� Η Πίστωση κοινοποιείται από την Τράπεζα 
του εξαγωγέα στον εξαγωγέα εντός 24 ωρών. 
� Η κοινοποίηση της άφιξης του εµβάσµατος 
από την τράπεζα του εξαγωγέα στον εξαγωγέα 
γίνεται αυθηµερόν µε άµεση κατάθεση στο 
λογαριασµό του. 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

� Οι προµήθειες της Τράπεζας του εξαγωγέα 
είναι διαπραγµατεύσιµες ανάλογα µε τον όγκο 
συναλλαγών του εξαγωγέα µε την Τράπεζά 
του. 

 
Παρατηρήσεις και θέµατα κατά τη διαδικασία 

 
� Οι εξαγωγείς κοµπόστας ροδάκινου δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
αφερεγγυότητας από τους Αµερικανούς πελάτες τους.  
� Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η ισοτιµία δολαρίου/ευρώ κατά την 
πληρωµή από τον εισαγωγέα.  
� Συχνά αποτελεί πρόβληµα και το δίκτυο συνεργαζοµένων Τραπεζών της 
ελληνικής Τράπεζας, διότι παρεµβάλλονται ενδιάµεσες τράπεζες, µε 
αποτέλεσµα οι εξαγωγείς να επιβαρύνονται µε αυξηµένες προµήθειες. 
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∆ιάγραµµα 31. Open account  45-60 ηµερών από την ηµεροµηνία της 

φορτωτικής (Bill of Lading)   
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∆ιάγραµµα 32. Πληρωµή µε 20%  έως 30 % προκαταβολή πριν τη 

φόρτωση (Advance Payment) και το 70% έως 80% µε τη φόρτωση 

στο πλοίο και την αποστολή σκαναρισµένου ενός αντιγράφου του B/L 

από τον εξαγωγέα 
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∆ιάγραµµα 33. Πληρωµή µε ανέκκλητη Πίστωση 60 ηµερών από το 

B/L 
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Ε.2 Εξασφάλιση Πληρωµής – Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 
  
� Για την αποφυγή εµπορικών και πολιτικών κινδύνων µη πληρωµής, οι 
Εξαγωγείς κοµπόστας ροδάκινου ασφαλίζουν τις εξαγωγικές πιστώσεις 
τους στον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και σε 
ιδιωτικές  Ασφαλιστικές εταιρείες (στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 
πλέον µόνο δύο, η Euler Hermes και η Αtradius) που παρέχουν υπηρεσίες 
ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. 
 
� Η ασφάλιση µπορεί να είναι Global, δηλαδή να ασφαλιστεί ένα σύνολο 
πελατών του εξαγωγέα, είτε µπορεί να αφορά σε µεµονωµένους πελάτες. 
Οι βασικοί  όροι της ασφάλισης είναι τρεις:  
1) Το Ποσοστό Κάλυψης: Το συµβόλαιο καλύπτει το σύνολο πελατών 
ή/και µεµονωµένους πελάτες  της εταιρείας από το εξωτερικό και η 
κάλυψη ανέρχεται στο 80-85% της αξίας του τιµολογίου. Το κατά 
περίπτωση καθοριζόµενο ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από την 
πιστοληπτική ικανότητα του ξένου αγοραστή και την οικονοµική και 
πολιτική κατάσταση της χώρας προορισµού. Για το λόγο αυτό, στο ίδιο 
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο όπου καλύπτονται εµπορικοί και πολιτικοί 
κίνδυνοι, διαφοροποιούνται τα ποσοστά κάλυψης για κάθε µία από τις 
παραπάνω δύο κατηγορίες κινδύνων. 
2) Το Πιστωτικό Όριο: Για κάθε ξένο αγοραστή υπολογίζεται ένα 
µέγιστο ποσό (όριο) µέχρι του οποίου ο ασφαλισµένος εξαγωγέα µπορεί 
να παρέχει πιστώσεις ανά πάσα χρονική στιγµή. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι 
το πιστωτικό όριο είναι ανακυκλούµενο (revolving) και παύει να ισχύει για 
όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει ληξιπρόθεσµη απαίτηση. 
3) Το Ασφάλιστρο:  Το ύψος του ασφαλίστρου καθορίζεται κατά 
περίπτωση και υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ασφαλισµένης αξίας του 
τιµολογίου. Το ασφάλιστρο εξαρτάται βασικά από τον αριθµό των 
εµπορικών και πολιτικών κινδύνων µη πληρωµής έναντι των οποίων ζητά 
να καλυφθεί ο εξαγωγέας, µε ταυτόχρονη συνεκτίµηση διαφόρων 
παραµέτρων, όπως π.χ. το είδος του εξαγόµενου προϊόντος, η 
φερεγγυότητα του ξένου αγοραστή, ο τρόπος διακανονισµού της 
πληρωµής, η οικονοµική και πολιτική κατάσταση της χώρας προορισµού, 
κλπ. Οι µεγάλοι εξαγωγείς κοµπόστας ροδάκινου αναφέρουν ασφάλιστρο   
0,22%-0,30% επι της αξίας των ασφαλισµένων τιµολογίων. Σε κάθε 
περίπτωση το ύψος του ασφάλιστρου είναι διαπραγµατεύσιµο και ανάλογο 
και του ασφαλιζόµενου κύκλου εργασιών. 
 
Καλυπτόµενοι κίνδυνοι. Ο ΟΑΕΠ και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες µπορούν να καλύψουν πλήθος κινδύνων.  
 
Ενδεικτικά ο  ΟΑΕΠ  καλύπτει τους ακόλουθους κινδύνους : 
1) Αφερεγγυότητα, Υπερηµερία 
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2) Ακύρωση της άδειας εισαγωγής από ενέργεια κρατικών αρχών της χώρας 
εισαγωγής 
3) Αυθαίρετη καταγγελία, τροποποίηση ή µη εκτέλεση της σύµβασης από τον 
αγοραστή 
4) Απαγόρευση µεταφοράς συναλλάγµατος 
5) Επιβολή δικαιοστασίου στη χώρα προορισµού των αγαθών 
6) Αναγκαία εκ των υστέρων αλλαγή συγκοινωνιακού µέσου ή της πορείας του 
κατά τη µεταφορά των εµπορευµάτων 
7) Εθνικοποίηση, δήµευση, απαλλοτρίωση των εξαγχθέντων προϊόντων λόγω 
πράξεων ή ενέργειες των αλλοδαπών αρχών στη χώρα προορισµού, εφόσον 
εµποδίζουν την εκτέλεση της εξαγωγής και προκαλούν την µη εξόφληση των 
ασφαλισµένων πιστώσεων. 
8) Πόλεµος, ταραχές, κλπ. 
 

• Τα Προγράµµατα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσµων Εξαγωγικών Πιστώσεων 
που προσφέρει ο ΟΑΕΠ είναι δύο: Α. «Μεµονωµένων Φορτώσεων» και Β. 
«Καθολικής Ασφάλισης Εξαγωγών GLOBAL». Το Πρόγραµµα 
«Μεµονωµένων Φορτώσεων» αφορά ασφάλιση συγκεκριµένων φορτώσεων µε 
προορισµό συγκεκριµένο πελάτη ή πελάτες, σε συγκεκριµένη χώρα ή χώρες, 
ενώ το Πρόγραµµα «GLOBAL» προσφέρεται µε συµβόλαιο ασφάλισης 
ετήσιας διάρκειας και αφορά όλες ανεξαιρέτως τις φορτώσεις που 
πραγµατοποιεί ο ασφαλισµένος εξαγωγέας µέσα στο χρόνο, προς όλους τους 
πελάτες του, προς όλες τις χώρες που αυτοί βρίσκονται. Επίσης υπάρχει το 
Ασφαλιστικό Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια» που συνδυάζει ασφάλιση (µε ένα 
από τα προγράµµατα ασφάλισης) και χρηµατοδότησης. 
 
Οι προϋποθέσεις ασφάλισης και οι βασικοί καλυπτόµενοι κίνδυνοι είναι 
διαθέσιµα στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΠ και των ασφαλιστικών εταιρειών 
ΑΤRADIUS και EULER HERMES. 
 
Ο ΟΑΕΠ ή η Ασφαλιστική εταιρεία, εάν διαγνώσει ότι η πιστοληπτική 
κατάσταση ενός αγοραστή επιδεινώνεται, ενηµερώνει τον ασφαλισµένο 
εξαγωγέας, ώστε είτε να µην πουλήσει είτε να περιορίσει ή ακόµη και να 
σταµατήσει τις µελλοντικές πωλήσεις, αποτρέποντάς τον έτσι από µια πιθανή 
επισφάλεια. 
 
� Ο εξαγωγέας, µετά από σχετική έγκριση του ΟΑΕΠ ή της Ασφαλιστικής 
Εταιρείας, µπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώµατά του για αποζηµίωση (όπως 
προκύπτουν από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο) στην Τράπεζα µε την οποία 
συνεργάζεται, ως εγγύηση   για χρηµατοδότησή του. 
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Πίνακας 27. PAY (ΠΛΗΡΩΜΗ) - Εξασφάλιση Πληρωµής - Ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  Ε. PAY (ΠΛΗΡΩΜΗ) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
2. Εξασφάλιση Πληρωµής - Ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Νόµος 1796/1988 

• ∆εσµευτική Νοµοθεσία Ε.Ε.  
1. Οδηγία του Συµβουλίου της Ε.Ε (98/29 - 
07.05.1998) για την εναρµόνιση των 
κυριότερων διατάξεων που διέπουν την 
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για πράξεις 
µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης 
κάλυψης (O.J. L 148/22/ 19.05.1998). 
2. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα 

Κράτη Μέλη για την εφαρµογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βραχυπρόθεσµη 
Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων (O.J. C 

392/1/ 19.12.2012). Η Ανακοίνωση αυτή, η 
οποία αντικατέστησε προηγούµενη, θα 
ισχύσει από 01.01.2013 µέχρι 31.12.2018. 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

� Εξαγωγέας, ΟΑΕΠ/Ασφαλιστική Εταιρεία.  
� Συνήθως την Ασφάλιση διεκπεραιώνει 
υπάλληλος της Λογιστικής Υπηρεσίας του 
εξαγωγέα 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Να έχει πραγµατοποιηθεί η φόρτωση της 
παραγγελίας µε πίστωση (open account) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

2.1 Ο εξαγωγέας  συµπληρώνει το έντυπο της 
αίτησης µε τις πληροφορίες σχετικά µε τα 
στοιχεία των πελατών που επιθυµεί να 
σφαλίσει (σε περίπτωση global ασφάλισης 
υποβάλλει κατάσταση πελατών µε αιτούµενα 
πιστωτικά όρια ανά πελάτη και τον τρόπο 
πληρωµής). 
2.2 Ο εξαγωγέας καταθέτει στον τραπεζικό 
λογαριασµό του ΟΑΕΠ/της ασφαλιστικής 
εταιρείας τα τέλη ελέγχου του πιστωτικού 
ορίου. 
2.3 Ο εξαγωγέας αποστέλλει την απόδειξη 
κατάθεσης των εξόδων πληροφοριών στον 
ΟΑΕΠ/στην ασφαλιστική εταιρεία µε fax ή 
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email. 
2.4 Ο ΟΑΕΠ/Η Ασφαλιστική εταιρεία 
προωθεί το αίτηµα του εξαγωγέα και τη λίστα 
των πελατών στο Τµήµα Εµπορικών 
Πληροφοριών του/της. 
 2.5 Το Τµήµα Εµπορικών πληροφοριών του 
ΟΑΕΠ/της Ασφαλιστικής εταιρείας εξετάζει 
τα στοιχεία της αίτησης, συγκεντρώνει 
εµπορικές πληροφορίες και ελέγχει την 
πιστοληπτική ικανότητα του εισαγωγέα/ων. 
2.6 Η Ασφαλιστική εταιρεία ανακοινώνει 
στον εξαγωγέα τα αποτελέσµατα της έρευνας 
(πιστωτικά όρια και τους όρους ασφάλισης) 
µε email. 
2.7 Ο εξαγωγέας αποδέχεται τους όρους 
ασφάλισης ή όχι. 
2.7.1 Ο εξαγωγέας δεν αποδέχεται τους όρους 
ασφάλισης και αποστέλλει στον ΟΑΕΠ/στην 
Ασφαλιστική εταιρεία αίτηµα επανεξέτασης 
των ασφαλιστικών ορίων και των όρων 
συνεργασίας.  
2.7.1.1 Ο ΟΑΕΠ/ Η ασφαλιστική εταιρεία 
επανέρχεται µε νέα πρόταση  
2.7.1.2 Ο εξαγωγέας αποδέχεται τους νέους 
όρους. 
Η διαδικασία προχωράει στο 2.8 
2.7.2 Ο εξαγωγέας αποδέχεται τους όρους 
ασφάλισης και τα πιστωτικά όρια.  
Η διαδικασία προχωράει στο 2.8 
2.8 Ο ΟΑΕΠ/Η Ασφαλιστική εταιρεία 
συντάσσει το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο   και 
το αποστέλλει στον εξαγωγέα για υπογραφή. 
2.9  Ο εξαγωγέας υπογράφει τα αντίτυπα του 
ασφαλιστηρίου και τα αποστέλλει στον 
ΟΑΕΠ/ στην Ασφαλιστική εταιρεία για 
υπογραφή από αυτή και επιστροφή ενός 
αντιτύπου στον εξαγωγέα 
2.10  Ξεκινά η ασφαλιστική κάλυψη. 
2.10.1 Ο εξαγωγέας αποστέλλει κατάσταση 
φορτώσεων (τιµολογίων εξαγωγής προς τους 
ασφαλισµένους πελάτες και των σχετικών 
ασφαλίστρων) σε µηνιαία βάση. 
2.10.2 Εξόφληση ή µη τιµολογίου από τον 
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πελάτη 
2.10.2.1 Ο πελάτης εξοφλεί το τιµολόγιο και ο 
εξαγωγέας πληροφορεί τον ΟΑΕΠ/την 
Ασφαλιστική εταιρεία σχετικά µε την 
εξόφληση του ασφαλισµένου τιµολογίου µε 
φαξ ή µε email. 
2.10.2.2 Το τιµολόγιο δεν εξοφλείται και ο 
εξαγωγέας  αποστέλλει έγγραφο στον 
ΟΑΕΠ/στην Ασφαλιστική εταιρεία και της 
ζητά να αποστείλλει επιστολή όχλησης.  
2.10.2.2.1 Η ασφαλιστική εταιρεία 
αποστέλλει την επιστολή όχλησης στον 
πελάτη µε συστηµένο ταχυδροµείο και την 
κοινοποιεί µε φαξ ή email στον εξαγωγέα. 
2.10.2.2.2  Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης 
από τον πελάτη, ο εξαγωγέας καταθέτει 
αίτηµα αποζηµίωσης στο Τµήµα Ζηµιών και 
Επανεισπράξεων του ΟΑΕΠ/της 
Ασφαλιστικής εταιρείας µε αντίγραφα  των 
εγγράφων απαίτησης προς τον πελάτη. Τα 
έγγραφα αποστέλλονται µε φαξ ή email. 
2.10.2.2.3 Ο ΟΑΕΠ/ Η Ασφαλιστική εταιρεία 
εξετάζει τα έγγραφα και εφόσον είναι επαρκή 
καταβάλλει την αποζηµίωση βάσει του 
Ασφαλιστηρίου στον πελάτη. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  

• Έντυπα αίτησης, Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο, ∆ιάφορες Φόρµες Επιστολών 
(Ενηµέρωσης, Εκχώρησης, Χρηµατοδότησης 
από Τράπεζα, κ.λπ). 

• Είδος εγγράφων: Κυρίως φυσικά 

• Τρόποι-σηµεία υποβολής: Γραφεία ΟΑΕΠ, 
ασφαλιστικής εταιρείας,  (Fax, Email, 
Ταχυδροµικώς) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

�  Ο εξαγωγέας πραγµατοποιεί έρευνα 
αγοράς για τους ορους ασφάλισης. 
Πληροφορίες λαµβάνει από τον ΟΑΕΠ,  τις 
ασφαλιστικές εταιρίες και τους συνεργάτες 
του και τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. 
� Ειδικότερα για τον ΟΑΕΠ η πληροφόρηση 
των εξαγωγέων για τις δραστηριότητες του 
ΟΑΕΠ γίνεται µέσω: διαφηµιστικών 
καταχωρήσεων στον τύπο, συµµετοχή σε 
εκδηλώσεις φορέων  Εξωστρέφειας, 
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Επιµελητηρίων, συµµετοχή σε Εκθέσεις – 
συνέδρια. 

ΧΡΟΝΟΙ 

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  

� Το µέσο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
από τη λήψη της αίτησης µέχρι τη σύναψη 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου είναι περίπου 5-
15 ηµέρες.  Κάθε Ασφαλιστήριο µπορεί να 
καλύψει φορτώσεις ενός έτους. 
� Η διαδικασία απόδοσης από την 
ασφαλιστική εταιρεία των πιστωτικών ορίων 
στον εξαγωγέα για λίστα πελατών µπορεί να 
χρειαστεί από 3 ηµέρες έως και 1 εβδοµάδα. 
� Η διαδικασία απόδοσης πιστωτικού ορίου 
για νέο πελάτη, από τη στιγµή που θα έχει 
γίνει ήδη το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, σε 
ορισµένες εταιρείες είναι αυτόµατη 
διαδικασία µε απλή ερώτηση, ηλεκτρονικά, 
µέσα από την ιστοσελίδα της ασφαλιστικής 
εταιρείας, ενώ σε άλλες χρειάζεται 1-3 ηµέρες 
να δοθεί απάντηση για το πιστωτικό όριο. 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

�    Το συνολικό κόστος της διαδικασίας 
αφορά στο ασφάλιστρο, το οποίο είναι 
διαπραγµατεύσιµο και εξαρτάται από το αν η 
ασφάλιση είναι global ή αφορά µεµονωµένες 
φορτώσεις καθώς και από τον ασφαλιζόµενο 
κύκλο εργασιών-ύψος εξαγωγών.    
� Για την περίπτωση του ΟΑΕΠ είναι 
ενδεικτικά 0,30 - 1,00 % επί της τιµολογιακής 
αξίας, ειδικότερα : 
Πρόγραµµα Α. «Μεµονωµένων 

Φορτώσεων» 
1. Κόστος λήψης εµπορικών πληροφοριών: 
Από 60-100 € ανά πελάτη ανάλογα τη χώρα 
2. Ασφάλιστρο: Από 0,60% - 1,00% 

(Ενδεικτικά γιατί επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες) 
Πρόγραµµα Β. «Καθολικής Ασφάλισης 

Εξαγωγών GLOBAL» 
1. Κόστος λήψης εµπορικών πληροφοριών: 
Από 40 € ανά πελάτη ανεξάρτητα από τη 
χώρα 
2. Ασφάλιστρο: Από 0,30% -0,50% 
(Ενδεικτικά γιατί επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες). 
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� Πόροι : ΟΑΕΠ, Εταιρείες Εµπορικών 
πληροφοριών, Τράπεζες. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η αποστολή στον ΟΑΕΠ/στην ασφαλιστική 
εταιρεία του τιµολογίου του ασφαλισµένου 
πελάτη.  

  
Σηµείωση: H παραπάνω διαδικασία µπορεί να διαφέρει µερικώς ανάλογα 
µε την ασφάλιση στον ΟΑΕΠ ή στις δύο ασφαλιστικές εταιρίες. Το ίδιο 
ισχύει και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης. 
 
Παρατήρηση 1 

To κόστος ασφάλισης για global ασφαλιστήρια είναι χαµηλό, αλλά των 
µεµονωµένων φορτώσεων είναι υψηλό µέχρι 0,80% επί της αξίας του 
ασφαλιζόµενου τιµολογίου. 
 
Παρατήρηση 2 
∆εν υπάρχει πάντα διαθέσιµο πιστωτικό όριο για τους πελάτες. Παρά το 
ότι ο πελάτης δεν έχει αρνητικό οικονοµικό δελτίο, υπάρχουν περιπτώσεις 
το διαθέσιµο πιστωτικό όριο που διαθέτει η ασφαλιστική εταιρεία για τον 
πελάτη να το έχει ήδη µοιράσει σε άλλους προµηθευτές που 
συνεργάζονται µε τον συγκεκριµένο αυτό πελάτη. 
 
Παρατήρηση 3 
Το ποσοστό κάλυψης σπανίως φθάνει το 90% της αξίας του τιµολογίου. 
Συνήθως κυναίνεται στο περίπου 80-82%. To κόστος ασφάλισης για 
global ασφαλιστήρια είναι χαµηλό, αλλά των µεµονωµένων φορτώσεων 
είναι υψηλό µέχρι 1% επί της αξίας του ασφαλιζόµενου τιµολογίου. 
 
Παρατήρηση 4 
Η είσπραξη της ασφαλιζόµενης αξίας σε περίπτωση επισφάλειας σε 
ορισµένους ασφαλιστικούς φορείς έχει χρονική καθυστέρηση, ενώ ο 
εξαγωγέας συχνά υφίσταται και το κόστος εξώδικης όχλησης δικηγόρου 
στο εξωτερικό. 
 
Παρατήρηση 5 
Τα συνήθη εµπόδια στη διαδικασία της ασφάλισης των εξαγωγικών 
πιστώσεων που ανέφερε ο ΟΑΕΠ είναι:  
 

•   Έλλειψη ενηµέρωσης εξαγωγέων για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΠ 

•   ∆εν είναι πάντα εφικτή η απόκτηση εµπορικών πληροφοριών για τους 
αγοραστές του εξωτερικού 

•   Υπάρχει συχνά ασυνέπεια  και δυσκολία στις ενέργειες που πρέπει να 
κάνει ο εξαγωγέας ώστε να λάβει την αποζηµίωση του. 
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• Στον χώρο δραστηριοποιούνται ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που 
ζητούν υποχρεωτικά  minimum  τζίρο (συνήθως 500.000 - 1.000.000€) 
από τους εξαγωγείς και δεν ασφαλίζουν πολιτικούς κινδύνους. 
 
Παρατήρηση 6 

• Ο ΟΑΕΠ βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης νέου µηχανογραφικού 
συστήµατος ώστε όλες οι διαδικασίες να πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά 
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∆ιάγραµµα 34. Εξασφάλιση Πληρωµής - Ασφάλιση εξαγωγικών 

πιστώσεων 
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∆ιάγραµµα 35. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες της εξαγωγής 

κοµπόστας ροδάκινου 

 

 
 

Πίνακας 28. Χρονική διάρκεια - ∆ιαδικασίες 

  
Χρονική 

∆ιάρκεια 

Προπαρασκευαστικές 

διαδικασίες 

Ταυτόχρονες 

ενέργειες 

Γ . (Buy) Αγορά       

Γ.1  Έναρξη 
Εξαγωγικής 
∆ραστηριότητας  

max 2 

ηµέρες 
 Γ2 

Γ 2 Σύναψη 
Εµπορικής 
Σύµβασης-
Συµβολαίου 
Συνεργασίας  

1 

εβδοµάδα 

έως 1 

µήνα 

Γ1 Γ1 

∆ (Ship) Φόρτωση     

∆.1 Απόκτηση 1 ηµέρα Γ1,Γ2 ∆3 
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προτελωνειακών 

εγγράφων  

∆.2 Οργάνωση 

µεταφοράς 

εµπορευµάτων  

max 2 

ηµέρες 
- - 

∆.3 Τελωνειακή 

∆ιασάφηση / 

Εκτελωνισµός 

2 ώρες ∆1,∆2 ∆1 

∆. 4 Μεταφορά στο 

Τελωνείο Εξόδου    

1/2 

ηµέρα 
∆2,∆3 - 

∆. 5 Τελωνειακή 

διαδικασία Εξόδου   
2 ώρες ∆3,∆4 - 

∆.6. Απαιτήσεις 

εγγράφων από την 

πλευρά του 

αγοραστή 

1/2 ώρα - ∆4 

Ε. (Pay) (Πληρωµή) 

45-60 

ηµέρες 
-  

 
 

Χρονική ∆ιάρκεια διαδικασίας 
 
Στάδιο Buy  
� Εντός µίας - δυο ηµερών  τα start ups και η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ. 
� 1 εβδοµάδα έως 1 µήνα για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της 
σύµβασης συνεργασίας και τη λήψη της πρώτης παραγγελίας. 

 

Στάδιο Ship 
� 7 ηµέρες για την προετοιµασία της παραγγελίας και την οργάνωση της 
µεταφοράς του container για πλήρωση (συµπεριλαµβάνεται και η 
παράλληλη έρευνα αγοράς ναύλων 2 ηµέρες). 
� 1 ηµέρα για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου, τον 
τελωνισµό του εµπορεύµατος στο τελωνείο εξαγωγής (ενδεικτικά Ηµαθία 
ή Πέλλα) και τη µεταφορά των εµπορευµάτων στο τελωνείο εξόδου στο 
λιµάνι Θεσσαλονίκης (Β’ Τελωνείο). 
� ½  ηµέρα στο τελωνείο εξόδου µέχρι τη φόρτωση των εµπορευµάτων 
επί του πλοίου 
� 25 - 30 ηµέρες η κύρια µεταφορά από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης στο 
λιµάνι πχ της Νέας Υόρκης  
 
Στάδιο Pay  

• 45 - 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία του Bill of Lading  
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• ηµέρες για την πίστωση του λογαριασµού του εξαγωγέα από την 
Τράπεζα  
  
Κόστος Εξαγωγής (ενδεικτικό) 
 

Στάδιο Buy  
� 30-40 ευρώ για αποστολή ενός αντιτύπου της υπογεγραµµένης 
σύµβασης στον εισαγωγέα στις ΗΠΑ.  
 
Στάδιο Ship 
� Κόστος απόκτησης πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου 1 ευρώ/τόνο και 
όχι κάτω από 10 ευρώ. Περίπου 20 ευρώ ανά πλήρες container (FCL). 
� Κόστος χερσαίας µεταφοράς του container Θεσσαλονίκη - εργοστάσιο 
εξαγωγέας πχ στην Ηµαθία-Θεσσαλονίκη, πλέον τα έξοδα λιµένος, 
φόρτωσης και το δικαίωµα φορτωτικής 350- 500 ευρώ. 
� Κόστος µεταφοράς ανά container από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης στις 
HΠΑ περίπου στα 1200 ευρώ. 
� Κόστος του εκτελωνιστή 100-120 ευρώ.   

 
Στάδιο Pay  
� Kόστος ασφάλισης πιστώσεων: 0,25% έως 1% επί της αξίας του 
ασφαλιζόµενου τιµολογίου για µεµονωµένους πελάτες. 
 

Συνολικό Κόστος Εξαγωγής 
� Το συνολικό κόστος εξαγωγής ανά container FCL στις HΠΑ ανέρχεται 
περίπου στα 2.000 ευρώ µε βάση τα προαναφερόµενα ποσά. 
 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ. Ειδικά θέµατα  

 

ΣΤ.1. Καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης  
Όπως προαναφέρθηκε, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων µεταποίησης 
ροδάκινου αξιοποιούν το τελωνειακό οικονοµικό καθεστώς της 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση), εισάγοντας 
ζάχαρη από τρίτες χώρες, λόγω του σηµαντικά χαµηλότερου κόστους της 
σε σχέση µε την ελληνική/κοινοτική.  
 
Σχετικές διατάξεις βρίσκονται στον Καν. 2913/92 (άρθρα 114-129) και 
2454/93 (άρθρα 536-550), τη ∆.1354/94 ΑΥΟ (ΦΕΚ 975Β’/30.12.94), τη 
∆.1083/36/29.09.95 ∆ΥΟ για την παροχή οδηγιών για την απόδειξη των 
επικαλούµενων οικονοµικών όρων στο καθεστώς ενεργητικής 
τελειοποίησης και τη ∆895/23/18Γ/Γεν.Αρχ.10/25-06-2001 Παροχή 
Οδηγιών για την εφαρµογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή (ενεργητική τελοιποίηση). 



 
 

143 

Σύµφωνα µε το άρθρο 117 Καν. 2913/12 και 552 του 2454/93, ειδικότερα 
για τις επιχειρήσεις κονσέρβας ροδάκινου κύριος οικονοµικός όρος που 
επικαλούνται για να υπαχθούν στο καθεστώς είναι η τιµή (κωδικός 6104). 
Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται σε περίπτωση που συγκρίσιµα 
εµπορεύµατα παράγονται στην κοινότητα, αλλά η τιµή τους καθιστά 
αδύνατη τη συγκεκριµένη εµπορική πράξη, η τιµή τους δηλαδή είναι 
µεγαλύτερη αυτής των εµπορευµάτων της τρίτης χώρας. Οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις καταθέτουν σχετικές αιτήσεις για τη χορήγηση έγκρισης 
υπαγωγής στο καθεστώς ενεργητικής τελοιποίησης στις αντίστοιχες 
τελωνειακές περιφέρειες της χώρας (στη χωρική αρµοδιότητα των οποίων 
βρίσκονται οι µεταποιητικές εγκαταστάσεις τους), καταθέτοντας τα 
παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

• τιµολόγια-προσφορές τόσο από κοινοτικούς οίκους (τουλάχιστον 4-5 
άλλων ΚΜ), όσο και από την Τρίτη χώρα, από την οποία προτίθεται η 
εταιρεία να προµηθευτεί την πρώτη ύλη, καθώς και κοστολόγιο, σύµφωνα 
µε το σχετικό υπόδειγµα, από το οποίο να προκύπτει σαφώς η 
επικαλούµενη διαφορά τιµής του τελικού προϊόντος. 

• ταυτόχρονη προσκόµιση συµβολαίων-παραγγελιών από όπου θα 
προκύπτει η εξαγωγική υποχρέωση των µεταποιητικών επιχειρήσεων προς 
τρίτες χώρες 

• βεβαίωση της αρµόδιας τελωνειακής αρχής περί µη εκκρεµοτήτων της 
µεταποιητικής εταιρείας στο καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης  

• βεβαίωση της παραγωγικής και εξαγωγικής δυναµικότητας αυτής. 
 

Σηµειώνεται ότι: 
 
1) Στην άδεια καθορίζεται η προθεσµία λήξης του καθεστώτος και όταν 
το δικαιολογούν οι περιστάσεις µπορεί να χορηγηθεί παράταση ακόµη και 
µετά την λήξη της αρχικά χορηγηθείσας προθεσµίας. Ειδικότερα για τα 
γεωργικά εµπορεύµατα συµπεριλαµβανοµένης και της ζάχαρης, σύµφωνα 
µε το εδ. Στ. παρα. 3 του άρθρου 542 του Καν. 2454/93 η προθεσµία 

επανεξαγωγής καθορίζεται σε έξι (6) µήνες. Όµως και σε αυτή την 

περίπτωση, η ανωτέρω προθεσµία των έξι µηνών σε δεόντως 

αιτιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον εκτελούνται διαδοχικές 

εργασίες µεταποίησης, µπορεί να παραταθεί έως και δώδεκα (12) 
µήνες. Οι επιχειρήσεις του κλάδου ζητούν την περαιτέρω παράταση της εν 
λόγω προθεσµίας, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι επαρκής (η 
άποψη του τελωνείου είναι ότι η προθεσµία είναι επαρκής, δεδοµένου 
µάλιστα ότι η έννοια της διαδοχικής εργασίας ερµηνεύεται διασταλτικά πχ 
ετικετοποίηση, ενώ υφίσταται και η συµπληρωµατική δυνατότητα 
αξιοποίησης του καθεστώτος της τελωνειακής αποταµίευσης στην οποία οι 
επιχειρήσεις µπορούν να θέσουν τη ζάχαρη που δεν αξιοποιήθηκε εντός 
της 12µηνης προθεσµίας). 
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2) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή εµπορευµάτων στο καθεστώς 
ενεργητικής τελειοποίησης αποτελεί η δυνατότητα διαπίστωσης της 

ταυτότητας των εµπορευµάτων εισαγωγής (ζάχαρη) στο µεταποιηµένο 

τελικό προϊόν (παράγωγο προϊόν, κονσέρβα ροδακίνου στη συγκεκριµένη 
περίπτωση). Ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας 
είναι κυρίως η δειγµατοληψία-έκδοση δελτίου χηµικής ανάλυσης (∆ΧΑ) 
βάσει του οποίου εξασφαλίζεται η συµµετοχή στο έτοιµο προϊόν 
αποκλειστικά της πρώτης ύλης που εισήχθη µε το καθεστώς. Η ανάγκη 
διαπίστωσης της συµµετοχής των ίδιων εµπορευµάτων που έχουν εισαχθεί 
µε το καθεστώς σε εκείνα που επανεξάγονται µε τη µορφή µεταποιηµένων 
προϊόντων γίνεται επιτακτικότερη κυρίως στον τοµέα των ευαίσθητων 
γεωργικών προϊόντων στα οποία περιλαµβάνονται και τα γεωργικά 
εµπορεύµατα του Παραρτήµατος 73 του Καν. 2454/93 [σχετική ΑΥΟ 
30/009/517/2012 (ΦΕΚ 3256 Β/06.12.2012) ∆ιαδικασίες έκδοσης των 
∆ελτίων Χηµικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των 
τελωνειακών δειγµάτων από τις υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους και διαδικασίες αµφισβητήσεων των αποτελεσµάτων 
εργαστηριακής εξέτασης και µε ΑΠ 30/009/546/13.12.12 συνοδευτικό 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Χηµικοτεχνικής ∆ασµολογίου της Γ∆ Γενικού 
Χηµείου του Κράτους µε το οποίο κοινοποιήθηκε η προαναφερόµενη 
Απόφαση και διαβιβαστικό της µε ΑΠ ∆19Α 5021582 ΕΞ2013/04.06.13 
της Γ∆ Τελωνείων].  
 
Παρά τα παραπάνω, άποψη και των επιχειρήσεων και του τελωνείου είναι 
η απλούστευση της όλης διαδικασίας και ο περιορισµός της 
δειγµατοληψίας και ταυτοποίησης µόνο στα εµπορεύµατα που επιλέγονται 
για φυσικό έλεγχο (µείωση χρόνου και κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και για τις δηµόσιες υπηρεσίες). 
 
3) Μεταβίβαση εµπορευµάτων ή παράγωγων προϊόντων που 

βρίσκονται στο καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης σε άλλα 

πρόσωπα, δικαιούχα εισαγωγής µε το ίδιο καθεστώς όµοιων ειδών από 

το εξωτερικό, µε σκοπό την παραπέρα τελειοποίηση και την παραγωγή 

νέων παράγωγων προϊόντων που θα εξαχθούν στο εξωτερικό. Με 
αποκατάσταση της ορθής ερµηνείας της σχετικής κοινοτικής διάταξης 
(άρθρο 513-πργφ 8 Καν. 2454/93), καταργήθηκε η δυνατότητα να 
εξαχθούν εµπορεύµατα από έναν τρίτο, µη µεταποιητή, κοµπόστας που η 
α’ ύλη της (ζάχαρη) έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενεργητικής 
τελειοποίησης, µε πίστωση των παραστατικών στον µεταποιητή (σχετική η 
υπουργική απόφαση ∆1758/110/23.12.92. Αυτό δεν εξυπηρετεί τις 
εταιρείες, οι οποίες επιθυµούν να εξάγουν µέσω εµπόρου-εξαγωγέα στην 
Τρίτη χώρα. 
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ΣΤ.2. Σύστηµα συµψηφισµού στο ισοδύναµο µε προκαταβολική 

εξαγωγή 

 
Οι διατάξεις που διέπουν το ανωτέρω σύστηµα αναφέρονται στα άρθρα 
115-117 του Καν. 2913/92 και στα άρθρα 536,537,540,541,546 και στο 
Παράρτηµα 74 του Καν. 993/01 µε τον οποίο τροποποιήθηκε ο Καν. 
2454/93.  
 
Η ισοδυναµία που σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία ορίζεται 
ως «συµψηφισµός στο ισοδύναµο» επιτρέπει τη χρησιµοποίηση, στη θέση 
και σε αντικατάσταση των εµπορευµάτων τρίτης χώρας (εµπορεύµατα 
εισαγωγής) ενός κοινοτικού προϊόντος (ισοδύναµου εµπορεύµατος) για 
την παραγωγή του τελικού προϊόντος. 
 
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η πλήρωση τριών γενικών προϋποθέσεων: 1. 
Tα εµπορεύµατα της Κοινότητας και των τρίτων χωρών απαιτείται να 
υπάγονται στον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας, 2. να έχουν την ίδια εµπορική ποιότητα και 3. να 
διαθέτουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.  
 
Ο συµψηφισµός στο ισοδύναµο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον 
ο ενδιαφερόµενος το ζητήσει στην αίτηση για χορήγηση της άδειας από 
την οικεία τελωνειακή περιφέρεια και στην άδεια προσδιορίζονται τα 
κοινά σηµεία των ισοδύναµων εµπορευµάτων και των εµπορευµάτων 
εισαγωγής καθώς και οι τρόποι και τα µέσα ελέγχου αυτών.  
 
Επισηµαίνεται ότι η ισοδυναµία δίδει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
εξασφαλίσουν χρονική άνεση για την προµήθεια εµπορευµάτων τρίτων 
χωρών, στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή 
και, παρέχοντας το οικονοµικό πλεονέκτηµα της χρησιµοποίησης 
ισοδύναµων κοινοτικών εµπορευµάτων, αποκλείει την περίπτωση 
πληρωµής εξαγωγικών επιστροφών.  
 
Η ταυτοποίηση των εµπορευµάτων είναι απολύτως αναγκαία και για το 
σύστηµα της προκαταβολικής εξαγωγής µε συµψηφισµό στο ισοδύναµο 
(ΕΧ/ΙΜ), γεγονός που απαιτεί την πιστοποίηση της ταυτότητας της 
κοινοτικής πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή των 
µεταποιηµένων που εξάγονται προκαταβολικά µε την πρώτη ύλη που 
εισάγεται εκ των υστέρων στα πλαίσια του καθεστώτος. 
 
Πρόκειται για µια δυνατότητα που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις του κλάδου, 
αν και ακόµη δεν είναι ευρέως γνωστή, ενώ απαιτήθηκε πολύς χρόνος από 
τις τελωνειακές αρχές ώστε η διαδικασία να υιοθετηθεί για πρώτη φορά, 
καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη προηγούµενη εµπειρία. Σε κάθε περίπτωση η 
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όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό απλή για να αξιοποιηθεί 
ευχερώς από το σύνολο των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων. 

 

ΣΤ.3. Απαλλαγή από ΦΠΑ για την εισαγωγή αγαθών προς εξαγωγή 

και ενεργητική τελειοποίηση 

 

ΣΤ.3.1. Εγγυητικό Πλαίσιο Καθεστώτων Απαλλαγής ΦΠΑ και 

Ενεργητικής Τελειοποίησης κατά την εισαγωγή προϊόντων προς 

επεξεργασία και επανεξαγωγή/ενδοκοινοτική παράδοση 
 
Τα δύο παραπάνω πλαίσια περιγράφονται, η µεν Απαλλαγή ΦΠΑ στη 
∆1163/678/Ε0017/30.8.2001 ΑΥΟ «∆ιαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ 
της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση 
υποκείµενους στο ΦΠΑ εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος - µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», η δε Ενεργητική Τελειοποίηση στην ΑΥΟ 
∆.1354/94 (στη βάση άλλων διατάξεων) «∆ιαδικασίες, όροι και 
προϋποθέσεις υπαγωγής εµπορευµάτων στο καθεστώς ενεργητικής 
τελειοποίησης. Καθορισµός αρµόδιων Τελωνειακών Αρχών για εφαρµογή, 
έλεγχο, εκκαθάριση και τερµατισµό του καθεστώτος αυτού». 
 
Στα δύο παραπάνω ανασταλτικά καθεστώτα παρατηρείται µία ουσιαστική 
διαφορά ως προς τις προϋποθέσεις εφαρµογής. Στην πρώτη περίπτωση 
(απαλλαγή ΦΠΑ), ο εισαγωγέας θέτει τα αγαθά σε καθεστώς απαλλαγής, 
διαθέτοντας µόνο το Ειδικό ∆ελτίο Απαλλαγής από ΦΠΑ  (Ε∆∆Α) που 
θεωρείται από την Οικεία ∆.Ο.Υ. Στη δεύτερη περίπτωση, πέραν της 
άδειας για υπαγωγή στο καθεστώς, ο εισαγωγέας υποχρεούται να 
προσκοµίσει στο εποπτεύον Τελωνείο εγγυητική επιστολή τραπέζης, ίσης 
αξίας µε τους εισαγωγικούς δασµούς και το ΦΠΑ για τα οποία 
απαλλάσσεται (υπό αναστολή). Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
η αξία του ΦΠΑ είναι αυτή που αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος των προς 
απαλλαγή αξιών και καθορίζει και την αξία της εγγυητικής που 
υποχρεούται να προσκοµίσει ο εισαγωγέας. 
 
Παρατηρείται λοιπόν το φαινόµενο ότι για τον ίδιο φόρο, τον ΦΠΑ, η 
Πολιτεία δεν απαιτεί εγγυήσεις στη µία περίπτωση, ενώ στην άλλη απαιτεί 
και µάλιστα τραπεζικές. 
 
Πρόταση: Με δεδοµένη και την τρέχουσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία 
και τη µειωµένη ρευστότητα των επιχειρήσεων, προτείνεται η προσαρµογή 
του καθεστώτος Ενεργητικής Τελειοποίησης στα πλαίσια λειτουργίας του 
καθεστώτος Απαλλαγής ΦΠΑ και τελικώς η υποχρέωση του εισαγωγέα 
για προσκόµιση εγγυήσεων µόνο για την αξία των εισαγωγικών δασµών. 
∆ιαφορετικά, αποδυναµώνεται η ευεργετικότητα του καθεστώτος 
Ενεργητικής Τελειοποίησης µε τη δέσµευση κεφαλαίων για φόρο που 
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µπορεί να τεθεί σε άλλο απαλλακτικό  καθεστώς χωρίς δεσµεύσεις και 
γενικά τελεί υπό συµψηφισµό (πρόταση ερευνητέα σε κάθε περίπτωση και 
µε αλλαγή του σχετικού κοινοτικού πλαισίου). 
 
ΣΤ.3.2. Απλοποίηση διαδικασίας για τη χρησιµοποίηση του Ειδικού 

∆ιπλοτύπου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά την (επανεισ)εισαγωγή 

προϊόντων που πρόκειται να εξαχθούν ή να αποσταλούν σε χώρα-µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η προβλεπόµενη µε τα άρθρα 5 και 6 της ΑΥΟ ∆1163/678/0017/30-8-01 
διαδικασία για την απόδειξη της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής 
αγαθών προϋποθέτει και την προσκόµιση όλων των απαιτουµένων 
δικαιολογητικών σε αντίγραφα, προκειµένου να επισυνάπτονται στις 
σχετικές διασαφήσεις εισαγωγής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται χρόνο και 
σηµαντικό κόστος, ενώ παράλληλα απαιτεί και σηµαντική απασχόληση 
από την τελωνειακή υπηρεσία καθώς απασχολείται προσωπικό και 
συσσωρεύεται στο τελωνείο εισαγωγής σηµαντικός όγκος αντιγράφων των 
δικαιολογητικών, µε τη γνωστή δυσχέρεια ανεύρεσης επιπλέον 
αποθηκευτικού χώρου.  
 
Επιπρόσθετα έχουν καταγραφεί και γνωστοποιηθεί στην αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών (∆17/Τµήµα Ε’ ΦΠΑ Εισαγωγών-
Εξαγωγών) και άλλα προβλήµατα εφαρµογής της εν λόγω Απόφασης πχ 
ως προς την αναλογική εφαρµογή διατάξεων ενεργητικής τελειοποίησης, 
τη δυνατότητα, την υπηρεσία και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνεται 
η ταυτοποίηση ειδών που εισάγονται και τελικών προϊόντων που 
εξάγονται/αποστέλλονται σε χώρες ΕΕ.  
 
Η χρήση αυτής της δυνατότητας από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις έχει 
αυξηθεί σηµαντικά το τελευταίο διάστηµα λόγω του δραµατικού 
προβλήµατος της έλλειψης ρευστότητας των επιχειρήσεων.  
 
Πρόταση: Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η επανεξέταση του εν λόγω 
καθεστώτος µετά από διαβούλευση των τελωνειακών και λοιπών 
εµπλεκόµενων υπηρεσιών όπως το ΓΧΚ και των επιχειρήσεων, αλλά και 
των φορολογικών αρχών, ώστε η όλη διαδικασία να διασφαλίζει µεν τα 
δηµοσιονοµικά συµφέροντα, αλλά να γίνει ευχερέστερη (πχ ως προς τη 
διαδικασία των συντελεστών απόδοσης, κ.λ.π.), συντοµότερη και µε 
µικρότερο κόστος τήρησης από τις επιχειρήσεις και τα τελωνεία.  
 
Ενδεικτικά προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω ΑΥΟ, ώστε για την 
πίστωση των τιµολογίων να µην απαιτείται σε καµία περίπτωση η όλη 
διαδικασία αντίστοιχη της ενεργητικής τελειοποίησης (συντελεστές 
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απόδοσης, επιτροπές, κ.λ.π.), αλλά η πίστωση να γίνεται µε βάση τα 
τηρούµενα από την επιχείρηση βιβλία.  
 
Επίσης προτείνεται η κατάργηση της διπλής κατ’ ουσία απόδειξης της 
εξαγωγής/ενδοκοινοτικής παράδοσης ως προς τα θέµατα ΦΠΑ από τις 
επιχειρήσεις ενώπιον των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, 
υπηρεσιών δηλ. του ίδιου Υπουργείου. Η ολοκλήρωση του ICISnet και η 
διαλειτουργικότητά του µε το TAXISnet θα πρέπει να καταργήσουν τη 
διπλή αυτή απόδειξη της εξαγωγής και ενδοκοινοτικής παράδοσης.  
 
Σηµειώνεται ότι η όλη διαδικασία είναι διαφορετική µεταξύ επιχειρήσεων 
που εισάγουν πρώτες ύλες από το εξωτερικό και χρησιµοποιούν το Ε∆∆Α 
και αυτών που αγοράζουν πρώτες ύλες από το εσωτερικό (στη δεύτερη 
περίπτωση ακολουθείται η απλή διαδικασία της ΠΟΛ 1262). Σε κάθε 
περίπτωση τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου διασφαλίζονται µε τη διενέργεια 
εκ των υστέρων ελέγχων. 
 
ΜΕΡΟΣ Ζ. Προβλήµατα που αναφέρθηκαν και σηµεία πιθανής 

βελτίωσης 

 
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της Ανάλυσης Επιχειρησιακών 
∆ιαδικασιών είναι η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων   :  
1 ) στη χαρτογράφηση των διαδικασιών   
2) στον προσδιορισµό των προβληµάτων που συνδέονται µε την εκτέλεση 
των διαδικασιών αυτών και  
3) στην ανάπτυξη λύσεων που οδηγεί στην βελτίωση των διαδικασιών. Ο 
στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει µια καταγραφή των 
προβληµάτων που εντοπίστηκαν και των υποδείξεων που έγιναν από τους 
διάφορους ενδιαφερόµενους κατά τη διάρκεια αυτής της µελέτης. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω αποτελούν µια συλλογή των 
απόψεών τους, η οποία θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί περαιτέρω για την 
εξαγωγή των όποιων συµπερασµάτων και τη διαµόρφωση των όποιων 
προτάσεων βελτίωσης και απλούστευσης των εξαγωγικών διαδικασιών. 
 

Ζ.1 Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας 
� Θα βοηθούσε στην καλύτερη γνώση του εξαγωγικού δυναµικού της 
χώρας και στο σχεδιασµό και στον συντονισµό ενεργειών για την 
εξωστρέφεια, να προστεθεί ειδική παράµετρος στο Γ.Ε.ΜΗ για τη δήλωση 
εξαγωγικής δραστηριότητας των εγγεγραµµένων σε αυτό επιχειρήσεων (σε 
συνδυασµό και µε άλλα στοιχεία όπως πχ ποσοστό εξαγωγών στον κύκλο 
εργασιών, κ.λ.π.). Σήµερα, όπως προαναφέρθηκε, δεν υφίσταται σχετική 
παράµετρος στο Γ.Ε.ΜΗ, ενώ τα Επιµελητήρια συντηρούν τα Μητρώα 
ΕΜΕ (χωρίς βεβαίως να τα ανανεώνουν, αν και κάποια επιµελητήρια 
καλούν τα µέλη τους να ανανεώσουν την εξαγωγική τους επωνυµία, είτε 
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σε προαιρετική βάση, είτε χωρίς να ενηµερώνουν τα µέλη τους ότι τα εν 
λόγω Μητρώα έχουν καταργηθεί). Επίσης το ΥΠΑΑν θα πρέπει να 
προχωρήσει στην εξειδίκευση και κατάρτιση του Ειδικού Μητρώου 
Εξαγωγών που αναφέρεται στο Ν. 4072/2012. 
 
� Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα, από το 2009 για την 
πραγµατοποίηση µιας πράξης εισαγωγής ή εξαγωγής (όπως ορίζονται στον 
ΚΤΚ) απαιτείται ο Μοναδικός αριθµός αναγνώρισης οικονοµικών 
φορέων-EORI, o oποίος ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη. Εποµένως θα 
µπορούσε ως προς τις εξαγωγές, να υπάρχει µόνο απαίτηση της απόκτησης 
EORI, χωρίς καµία αναφορά ή συσχετισµό µε το Γ.Ε.ΜΗ (σχετικά τα 
άρθρα 35 ν. 4072/12 και  άρθρα 1 και 4ια επ. του Καν. 2454/93). 
 

Ζ.2 Σύναψη Εµπορικής Σύµβασης Συνεργασίας 
� Τα προβλήµατα σχετίζονται µε:  
- το πρόβληµα της ισοτιµίας δολαρίου/ευρώ 
- τις συνθήκες της αγοράς και την ένταση του ανταγωνισµού, λόγω 
ραγδαίας διείσδυσης της Κίνας µε χαµηλή ποιότητα και πολύ φτηνότερες 
τιµές.  
- Τους δασµούς εισαγωγής (16% στην αξία FΟB στον κωδικό 2008.70). 
Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η επικείµενη συµφωνία, η 
οποία αναµένεται να υπογραφεί µεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε.  
 

• Επειδή τα εµπορεύµατα στην πράξη φορτώνονται και τελωνίζονται από 
τον εξαγωγέα, θα έπρεπε, αντί του όρου ΕΧW Εργοστάσιο εξαγωγέα, να 
χρησιµοποιείται από τους εξαγωγείς στην Εµπορική Σύµβαση 
Συνεργασίας  ο όρος FCA, Free Carrier (Ελεύθερο στον µεταφορέα), 
δηλαδή «FCA Εγκαταστάσεις εξαγωγέα….», οπότε ο εξαγωγέας 
εκπληρώνει την υποχρέωσή του, όταν παραδώσει τα εµπορεύµατα 
εκτελωνισµένα για εξαγωγή στην επιµέλεια του µεταφορέα, φορτωµένα 
στο όχηµα µεταφοράς. Για παράδοση σε διαφορετικό χώρο από τις 
εγκαταστάσεις του, π.χ σε αποθήκη ή τερµατικό σταθµό θαλάσσιας    
µεταφοράς, ο πωλητής θα δροµολογήσει το εµπόρευµα µέχρι το 
τερµατικό, αλλά δεν φέρει την ευθύνη της εκφόρτωσης από το όχηµα. 
 

• Η πλειοψηφία των εξαγωγέων κοµπόστας ροδάκινου χρησιµοποιεί τον 
όρο C&F λιµάνι ΗΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας φέρει τον 
κίνδυνο απώλειας ή ζηµίας του εµπορεύµατος µέχρι αυτό να περάσει το 
κιγκλίδωµα του πλοίου στο λιµάνι φόρτωσης. Ωστόσο, λόγω της 
φόρτωσης των εµπορευµάτων σε εµπορευµατοκιβώτια (containers) και της 
αδυναµίας του εξαγωγέα να παρακολουθεί το εµπόρευµα µετά την 
παράδοσή του στον µεταφορέα µέχρι αυτό να φορτωθεί στο πλοίο (πολύ 
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περισσότερο που το εµπόρευµα παραµένει σε µάνδρες, λόγω ανυπαρξίας 
υποδοµών εναπόθεσης container στον ΟΛΘ)  θα ήταν προτιµότερο να 
χρησιµοποιείται στη σύµβαση συνεργασίας ο όρος CPT / Μεταφορά 

πληρωµένη µέχρι (λιµάνι ΗΠΑ). Σύµφωνα µε τον όρο αυτό, ο πωλητής 
πληρώνει το ναύλο µέχρι τον κατονοµαζόµενο προορισµό, αλλά ο 
κίνδυνος απώλειας ή ζηµίας των εµπορευµάτων, καθώς και όλα τα 
πρόσθετα έξοδα µετά την παράδοση των εµπορευµάτων στον µεταφορέα, 
µεταβιβάζονται στον αγοραστή όταν τα εµπορεύµατα παραδοθούν στην 
επιµέλεια του µεταφορέα.  
 
Ζ.3 Aπόκτηση προτελωνειακών εγγράφων – Πιστοποιητικού 

Ποιοτικού Ελέγχου 
� Εναλλακτικά της κατάργησης του πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου 
(µε ή χωρίς την κατάθεση σχετικής ετήσιας Υ∆ εκ µέρους του εξαγωγέα) ή 
της δυνατότητας έκδοσης πιστοποιητικού από διαπιστευµένες εταιρείες 
πιστοποίησης µόνο στις περιπτώσεις που αυτό ζητείται από τους ξένους 
πελάτες, θα µπορούσε και στην περίπτωση των µεταποιηµένων προϊόντων 
– συµπεριλαµβανοµένης της κονσέρβας ροδάκινου – να καθιερωθεί 
αντίστοιχα ο θεσµός του Εγκεκριµένου Εµπόρου για τις µεταποιητικές 
επιχειρήσεις και σύστηµα της ανάλυσης κινδύνου ανάλογο µε αυτό που 
καθιερώθηκε για τα νωπά, µε πολύ χαµηλότερα ποσοστά ελέγχου, µε 
κριτήρια και πρόβλεψη διαδικασίας που θα επιτρέψει και την απρόσκοπτη 
εξαγωγή των προϊόντων στις περιπτώσεις απεργιών. 
 
� Τα στελέχη των ∆ΑΟΚ – ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες της µείωσης 
του προσωπικού τους λόγω της συρρίκνωσης του δηµόσιου τοµέα – είναι 
σκοπιµότερο  να αποδεσµευτούν από µια τυπική (στην πράξη) διαδικασία 
για την οποία διαθέτουν εργατοώρες καθηµερινά µε τη διεκπεραίωση της 
γραφειοκρατίας και τις µετακινήσεις στις επιχειρήσεις (όταν αυτό γίνεται) 
ώστε να έχουν χρόνο να απασχοληθούν σε πιο ουσιαστικές εργασίες σε 
σχέση µε την παραγωγή και τη µεταποίηση, κυρίως σε κατευθύνσεις και 
συµβουλές ως προς την παραγωγή και µεταποίηση και σε στοχευµένους 
ελέγχους, ανεξαρτήτως τύπου και σταδίων διακίνησης.  
 
� Η κατάργηση γενικότερα των τελών για ποιοτικούς και 
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους αποτελεί διαχρονικό αίτηµα όλων των 
φορέων του αγροτικού κλάδου. Τα τέλη για ποιοτικούς και για 
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους αγροτικών προϊόντων συνιστούν επιβάρυνση 
για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και µειώνουν την ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών προϊόντων του κλάδου. ∆εν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα 
και καθυστερούν την εξαγωγή ευπαθών προϊόντων και αντίστοιχα την 
παράδοσή τους στους πελάτες του εξωτερικού. Σε πολλές περιπτώσεις 
αφορούν ελέγχους εγγράφων και όχι πραγµατικούς ελέγχους από τις 
υπηρεσίες, ενώ και ο τρόπος υπολογισµού τους σε εθνικό επίπεδο δεν είναι 
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οµοιόµορφος. Επίσης, αν και τα τέλη γενικώς συνιστούν επιβάρυνση και 
µειώνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, θα 
πρέπει – σε περίπτωση διατήρησής τους - το όποιο ποσοστό αντιστοιχεί 
στους γεωπόνους (και γεωτεχνικούς γενικότερα) µε τα σηµερινά δεδοµένα 
όπως και τα οδοιπορικά έξοδα, να τους καταβάλλεται έγκαιρα ώστε να 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας προς όφελος των 
ίδιων των υπαλλήλων, των εξαγωγέων, της οικονοµίας και της 
απασχόλησης.  
 
� Το θέµα του ωραρίου λειτουργίας των ∆ΑΟΚ και της θεσµοθέτησης 
απογευµατινής ή έξτρα βάρδιας, αν και ως θέµα απασχολεί τις αγροτικές 
επιχειρήσεις, δεν αναφέρεται ως θέµα µείζονος προτεραιότητας για τις 
επιχειρήσεις κονσέρβας ροδάκινου, διότι, σε αντίθεση µε τα νωπά και την 
εποχικότητα αυτών, οι φορτώσεις τους είναι κατά κανόνα 
προγραµµατισµένες. 
 
Ζ.4 Κατάθεση διασάφησης εξαγωγής – Τελωνισµός εµπορεύµατος 

• Όλες οι εξαγωγικές εταιρείες κοµπόστας ροδάκινου χρησιµοποιούν    
εκτελωνιστή εξωτερικό συνεργάτη ή εκτελωνιστή-υπάλληλο της εταιρείας.  
Ανεξάρτητα όµως από την επιλογή αυτή, καµία εξαγωγική εταιρεία του 
κλάδου - παρά το µεγάλο µέγεθός τους - δεν έχει λάβει εγκρίσεις για 
απλοποιηµένες διαδικασίες και ΑΕΟ. Κάποιες εταιρείες είναι προς το 
παρόν στη φάση της έρευνας σχετικά µε τη διαδικασία και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται, αλλά υπάρχουν προβλήµατα: 

- αν και ο χρόνος χορήγησης των όποιων εγκρίσεων-αδειών εξαρτάται 
και από το βαθµό ετοιµότητας των αιτούντων, η ελληνική δηµόσια 
διοίκηση καθυστερεί στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, λόγω 
της όλης γραφειοκρατίας και του ελέγχου των εξαγωγών της εταιρείας της 
παρελθούσας τριετίας (σύµφωνα µε τη τελωνειακή υπηρεσία και λόγω 
των ελλείψεων σε προσωπικό) 

- γενικότερα, τα στελέχη των εταιρειών – που µάλιστα σε τµήµατα 
εξαγωγών έχουν ιδιαίτερο φόρτο και πίεση για τη διεκπεραίωση των 
καθηκόντων τους - δεν είναι εξοικειωµένα µε τις διαδικασίες της 
ηλεκτρονικής διασάφησης και τις τελωνειακές γενικότερα, δεν γνωρίζουν 
κατά κανόνα τη τελωνειακή νοµοθεσία και φοβούνται τα υψηλά πρόστιµα 
σε περίπτωση λαθών ή ακόµη και ακούσιων παραλείψεων. 
 
� Εκτιµάται ότι χρειάζεται άµεσα να πραγµατοποιηθεί εκτεταµένη 
πρακτική ενηµέρωση στα στελέχη εξαγωγών των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων σχετικά µε τα οφέλη του ηλεκτρονικού Τελωνείου και τις 
σχετικές διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών στο 
ΙCISnet.  
 



 
 

152 

� Ιδιαίτερα για τους εξαγωγείς προτείνεται η επιδίωξη λήψης κάθε 
Άδειας,  µε την χρήση της οποίας επιτυγχάνονται διάφορες απλουστεύσεις 
– απλοποιήσεις τόσο από πλευράς τήρησης διαδικασιών, όσο και από 
πλευράς διεξαγωγής ελέγχων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τέτοιες Άδειες - 
Πιστοποιητικά είναι: Άδεια Εγκεκριµένου εξαγωγέα  για πιστοποίηση της 
καταγωγής από τον ίδιο τον εξαγωγέα, ΄Αδεια Εγκεκριµένου Οικονοµικού 
Φορέα (ΕΟΦ-ΑΕΟ), Πιστοποιητικό ΑΕΟ - Τελωνειακές 
απλουστεύσεις/Ασφάλεια και προστασία, Απλουστευµένη εξαγωγή - 
εκτελωνισµό στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα. Σηµειώνεται ότι η Γενική 
∆ιεύθυνση Τελωνείων σε συνεργασία και µε τους εξαγωγικούς φορείς και 
στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για τη διευκόλυνση του διεθνούς εµπορίου 
έχει εντείνει το τελευταίο διάστηµα τις ενέργειες για ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων και προώθηση των εν λόγω θεσµών στις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις (µε σχετικό βελτιωµένο ενηµερωτικό υλικό, εκδηλώσεις-
σεµινάρια, κ.λ.π.), εξετάζοντας παράλληλα τρόπους απλοποίησης και 
συντόµευσης της όλης διαδικασίας και βελτίωσης των όρων χορήγησης πχ 
µε τη µείωση εγγυητικών επιστολών. Θα πρέπει επίσης να γίνει αντιληπτό 
ότι τα όποια οφέλη στις επιχειρήσεις πχ από το θεσµό ΑΕΟ, αποκτώνται 
ακόµη και στην περίπτωση που τη σχετική πιστοποίηση λαµβάνει ο 
εξουσιοδοτηµένος εκτελωνιστής τους ή η εταιρεία logistics µε την οποία 
συνεργάζονται. 
 
� Απλουστευµένες διαδικασίες και καθεστώς ΤΙR (αφορά οδικές διεθνείς 
µεταφορές): εκτιµάται ότι η όποια απλούστευση δεν θα είναι 
αποτελεσµατική, αν δεν υπάρξουν αλλαγές κατά το δυνατό στη διαδικασία 
του καθεστώτος TIR υπό το οποίο διακινείται µεγάλος αριθµός φορτηγών 
διεθνών µεταφορών (πχ 80% για γειτονικές χώρες από Βόρεια Ελλάδα). 
Σηµειώνεται ότι υπάρχει σε άλλες διαδικασίες ανάλογη εµπειρία για 
σφράγιση από µεταφορείς και όχι από τελωνείο (σφράγιση containers από 
ναυτιλικές εταιρείες). 
 
� Ως προς τα ∆ΕΤΕ και παρά τη µέχρι τώρα µακροχρόνια επιβολή τους 
για τελωνειακές διαδικασίες εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας εντός 
και εκτός τελωνειακού καταστήµατος, στην πρόσφατη εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε 
(∆19Α5042117ΕΞ2013/05.12.13) διευκρινίζεται ότι µε βάση το άρθρο 
52.1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013) οι 
τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν επιβαρύνσεις για συνήθεις τελωνειακές 
διατυπώσεις-διαδικασίες κατά τις επίσηµες ώρες λειτουργίας των 
τελωνείων. Ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής επιβαρύνσεων 
και εξόδων στις περιπτώσεις παροχής ειδικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου. Είναι σηµαντικό ότι η 
εγκύκλιος διευκρινίζει ότι για τις περιπτώσεις ηλεκτρονικά 
υποβαλλόµενων διασαφήσεων που δροµολογούνται κατά δήλωση ή για 
έλεγχο εγγράφων δεν επιβάλλονται ∆ΕΤΕ. Η κατάργησή τους όµως θα 
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πρέπει να γενικευθεί για όλες τις εργασίες, στο πλαίσιο της χρηστής 
διοίκησης και της συνολικής επανεξέτασης του πλαισίου των ∆ΕΤΕ από 
τη ΓΓ∆Ε. Ως προς τον υπολογισµό των ∆ΕΤΕ ισχύει η   
Τ4635/1868/28.01.2001 για ωριαία αποζηµίωση.  
 
� Το περιορισµένο ωράριο των τελωνείων (καταρχήν ωράριο δηµόσιων  
υπηρεσιών) είναι ένα πρόβληµα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς οι 
απαιτήσεις του διεθνούς εµπορίου είναι επιτακτικές ως προς την ταχύτητα 
και τον χρόνο παράδοσης στις αγορές του εξωτερικού. Το πρόβληµα αυτό  
θα πρέπει να αντιµετωπιστεί οριζόντια, ώστε η όποια διεκπεραίωση εκτός 
τυπικού ωραρίου να µην έγκειται στην καλή διάθεση και προθυµία του 
εκάστοτε τελωνείου και τελωνειακού υπαλλήλου και τη 
διαθεσιµότητα/επάρκεια του προσωπικού του, σε συνδυασµό µε την 
ευρύτερη αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις των απλουστευµένων 
διαδικασιών. 
 
� Το 75% περίπου των φορτίων εξαγωγής κοµπόστας ροδάκινου κάνουν 
χρήση του καθεστώτος  Ενεργητικής τελειοποίησης. Η διαδικασία 
παραλαβής δείγµατος από κάθε φορτίο, δηµιουργίας πρωτοκόλλου από το 
Τελωνείο και αποστολής στο Γενικό Χηµείο του Κράτους είναι χρονοβόρα 
για το Τελωνείο και κοστοβόρα  για τις επιχειρήσεις (σηµ. 2.000 φορτία 
από ένα µόνο Τελωνείο  Χ  4 δείγµατα το καθένα). 
 
� Η έλλειψη ατόµων στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και ο υπερβολικός 
όγκος εργασίας δηµιουργεί καθυστερήσεις (µέχρι και 5 µήνες)  πίστωσης 
της ζάχαρης µετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής από την χώρα. 
Προτείνεται να µπορεί να γίνεται δεκτή ανάλυση ιδιωτικών 
διαπιστευµένων εργαστηρίων των δειγµάτων της παρτίδας εξαγωγής για 
να συντοµεύσει η διαδικασία. 
 
� Η ιστοσελίδα των τελωνειακών υπηρεσιών πρέπει να αναβαθµιστεί και 
κυρίως να γίνει πιο φιλική για τον χρήστη-εξαγωγέα ώστε να βρίσκει πιο 
εύκολα τις πληροφορίες που αναζητά. 
 
�   Τα προβλήµατα σε σχέση µε την απελευθέρωση της αδειοδότησης των 
φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών µεταφορών τρίτων χωρών και την 
αξιοποίηση κοινοτικών φορτηγών αυτοκινήτων διεθνούς µεταφοράς για 
µεταφορά εντός ΕΕ στις περιπτώσεις αλλαγής µεταφορικού µέσου για 
εξαγωγή (για την οποία το Υπουργείο Μεταφορών απαιτεί άδειες Ε∆ΥΜ)  
αυξάνουν το κόστος της οδικής µεταφοράς για τα εξαγόµενα ελληνικά 
προϊόντα και δηµιουργούν δυσαρέσκεια στους πελάτες τρίτων χωρών µε 
επιπτώσεις στους Έλληνες εξαγωγείς (γενικότερη παρατήρηση, µη έχουσα 
σχέση µε τις ΗΠΑ-πλοίο). 
 



 
 

154 

Ζ.5 Tελωνειακή διαδικασία εξόδου 
� Χρειάζεται να προχωρήσει άµεσα η ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΛΘ 
µε το ICISnet. 
 
�   Η επιβεβαίωση εξόδου από το Β’ τελωνείο Θεσσαλονίκης γίνεται εν 
µέρει χειροκίνητα (προσκόµιση B/L στο τελωνείο από τη ναυτιλιακή 
εταιρεία και στη συνέχεια αποστολή του µηνύµατος στο τελωνείο 
εξαγωγής), οπότε η διαδικασία επιβεβαίωσης καθυστερεί κάποιες ηµέρες 
(περίπου µήνα). Στο Τελωνείο Σκύδρας ο εξαγωγέας (συνήθως µέσω του 
εκτελωνιστή του) προσκοµίζει αντίγραφο του Βill of Landing, αν και είναι 
απαραίτητη σε κάθε περίπτωση η αποστολή του ηλεκτρονικού µηνύµατος 
από το τελωνείο εξόδου στο τελωνείο εξαγωγής. 
 
Ζ.6 Απαιτήσεις εγγράφων από την πλευρά του αγοραστή 

� Ο εξαγωγέας συχνά λόγω άγνοιας ή και ελλείψει εισαγωγέα στις ΗΠΑ, 
διεκπεραιώνει τις διαδικασίες εγγραφής στον FDA µέσω  συµβούλων. Οι 
σύµβουλοι από τις ΗΠΑ χρεώνουν 350 δολάρια (τα 50 δολάρια για τον 
ορισµό ενός τοπικού πράκτορα). Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας 
λαµβάνει και πιστοποιητικό εγγραφής (συνηµµένο υπόδειγµα στο 
Παράρτηµα 1). Ας σηµειωθεί ότι ο εξαγωγέας που κάνει µόνος του την 
ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στον FDA δεν λαµβάνει πιστοποιητικό 
εγγραφής. Μόνο το Νο καταχώρησης στον FDA. 
 
� Χρειάζεται ενηµέρωση µέσω επιµόρφωσης σε εξαγωγείς σχετικά µε τις 
απαιτήσεις των ΗΠΑ και τον τρόπο διεκπεραίωσης των σχετικών 
διαδικασιών. 
 

Ζ.7 Εξασφάλιση Πληρωµής – Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων  
� ∆ιαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των ασφαλιστικών 
εταιρειών στους χορηγούµενους όρους συνεργασίας µε τους Εξαγωγείς 
κοµπόστας ροδάκινου. Οι διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στο: 

- πιστωτικό όριο ανά πελάτη  
- µέσο ασφάλιστρο (το οποίο κυµαίνεται από 0,22%-40% επί της 

αξίας του τιµολογίου, ανάλογα µε την ασφαλιστική εταιρεία και τον όγκο 
των ασφαλισµένων πιστώσεων κατ’ έτος) 

- ύψος της ασφάλισης του τιµολογίου (80-90%) 
 

� Η προστασία της ρευστότητος που παρέχει η ασφάλιση πιστώσεων, το 
«εργαλείο» αυτό, δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί τόσο όσο σε άλλες χώρες, 
από τους Έλληνες Εξαγωγείς, αν και η κρίση έχει επιφέρει θετικές 
αλλαγές, ειδικά στη νοοτροπία των επιχειρήσεων. 
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� Οι εξαγωγείς έχουν γίνει πιο προσεκτικοί πριν συνάψουν νέες 
συνεργασίες, παρακολουθούν τους πελάτες τους, είναι αυστηρότεροι στα 
θέµατα της πληρωµής, έχουν ενισχύσει τα τµήµατα του πιστωτικού 
ελέγχου των εταιρειών τους, επενδύουν περισσότερο στην εξασφάλιση της 
ρευστότητάς τους και στην αποτροπή επισφαλειών, ενώ παράλληλα είναι 
πιο δεκτικοί στο να χρησιµοποιήσουν νέα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία, 
ένα από τα οποία είναι και η ασφάλιση των πιστώσεων. 
 

ΜΕΡΟΣ Η. Συµπεράσµατα και επόµενα βήµατα 
 
Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης BPA που 
σχετίζονται µε την εξαγωγή κοµπόστας ροδάκινου από την Ελλάδα στις 
ΗΠΑ.  
 
Το πρώτο αποτέλεσµα των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της πρώτης φάσης είναι η χαρτογράφηση της σηµερινής κατάστασης ( «as 
is situation»), καθώς και η συλλογή και καταγραφή προβληµάτων και 
πιθανών λύσεων που αναφέρθηκαν από τα διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη.  
 
Η χαρτογράφηση των υφιστάµενων διεργασιών οδήγησαν στην εκτίµηση 
του χρόνου και των δαπανών που συνδέονται µε τη λειτουργία της 
διαδικασίας εξαγωγής κοµπόστας ροδάκινου προς τις ΗΠΑ µέσω 
θαλάσσης.  
 
Ο µέσος χρόνος που απαιτείται για τη σύναψη εµπορικής σύµβασης 
συνεργασίας µέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγωγής 
κοµπόστας ροδάκινου από την Ελλάδα στις ΗΠΑ (δεν συµπεριλαµβάνεται 
ο χρόνος πληρωµής των τιµολογίων που κυµαίνεται για τις ΗΠΑ από 45 
έως 60 ηµέρες από τη φόρτωση στο πλοίο) είναι περίπου ένας µήνας, ενώ 
το συνολικό κόστος που προέκυψε για τη µεταφορά δια θαλάσσης ενός 
container 20 τόνων περίπου από τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα µέχρι το 
λιµάνι της Ν. Υόρκης είναι περίπου 2.000 ευρώ. 
 
Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία της εξαγωγής µπορούν 
να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες  κατηγορίες: 
1) ζητήµατα που αφορούν στους επί µέρους τοµείς της διαδικασίας  
2) ζητήµατα που έχουν σχέση µε την κείµενη νοµοθεσία και λειτουργία 
του δηµόσιου τοµέα   
3) διαρθρωτικά προβλήµατα του ΟΛΘ 
 
Τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν επηρεάζουν το χρόνο που απαιτείται, 
καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται µε τις διαδικασίες εξαγωγής και 
συνεπώς ο επανασχεδιασµός της διαδικασίας θα πρέπει να στοχεύει στην 
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αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων και τη διευκόλυνση των 
εξαγωγέων. 
 
Η ολοκλήρωση της µελέτης χρειάστηκε ανάλυση των υφιστάµενων 
διαδικασιών και την αναγνώριση όλων των προβληµάτων  µε σκοπό τον 
επανασχεδιασµό των υφιστάµενων διεργασιών ("should be situation”) 
προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα όσον αφορά τον χρόνο και 
το κόστος.  
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Παραρτήµατα 

 

Παράρτηµα 1.Έγγραφα 
 

 
Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ – Έναρξη Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας 
 

 



 
 

159 

 

Τιµολόγιο – Commercial Invoice 
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Έγγραφο φορτωτικής – Bill of lading 
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(Περιλαµβάνεται στα φορτωτικά έγγραφα) 
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Certificate of Registration – FDA 
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Importer Security Filing 
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Πιστοποιητικό Ελεύθερης ∆ιακίνησης – Certificate of Free Sale 
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Έντυπο Αναγγελίας Εξαγωγών 
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Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου 
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Πιστοποιητικό Υγείας – Health Certificate 
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Ε∆Ε Εξαγωγής  
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Απαιτήσεις ΗΠΑ 
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Αίτηση για Άδεια Υπαγωγής σε Οικονοµικό Τελωνειακό Καθεστώς 
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Άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή 
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Άδεια υπαγωγής σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς/ειδικό προορισµό µε 
προκαταβολικη εξαγωγή 
 

 
 
 
 



 
 

173 

 
∆ιασάφηση Ενεργητικής Τελειοποίησης 
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Παράρτηµα 2. Νοµοθεσία 

 
 

• ν.4072/2012  (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012) 
 

• ν.1419/2005 (ΓΕ.ΜΗ) 
 

• ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε µε τον  
 

• ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) 
 

• Incoterms  2010 - http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-
facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ 
 

• ΚΑΝ. (ΕΚ) 882/2004 
 

• ΚΥΑ 310617/1.9.2009 περί τελών ελέγχου 
 

• Π∆ 165/1974  
 

• Άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 3470/2006 (Α΄ 132), 
 

• Ν. 3698/2008 (άρθρο 27) που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 14 
του Ν. 3460/2006 για τα πρόσθετα τέλη   
 

• Νέος κυρωτικός νόµος 4235/2014 
 

• Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας Καν. (ΕΚ) 2913/12 - http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992R2913-
20070101&rid=2 
 

• Εφαρµοστικός Καν. 2454/93 - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-20140101&rid=1 
 

• Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Καν. 952/2013) - http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1 
 

• Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασµολογική και στατιστική 
ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01987R2658-19960101&rid=1 
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• Εθνικός τελωνειακός Κώδικας (Ν. 2960/2001) 
 

• N.718/77 (ΦΕΚ 304/Α/1977) «Περί Εκτελωνιστών» για θέµατα 
εκπροσωπήσεων 
 

• Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών (Υποπαράγραφος Ε 
άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α 222, µε την οποία ο ΚΒΣ 
αντικαταστάθηκε από τον Κώδικα  Απεικόνισης Φορολογικών 
Συναλλαγών (ΚΑΦΣ) (σχετικά τα άρθρα 2, 11 και 12 ως προς τα 
τιµολόγια και τα δελτία αποστολής που εκδίδουν οι εξαγωγείς) 
 

• ΑΥΟ 30/009/517/2012 (ΦΕΚ 3256 Β/06.12.2012) - 
http://portal.gsis.gr/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet
.cms.Procedures&UID=10252886&MemberName=Upload&language=GR 
 

• Καν. 2913/92 
 

• Καν. 2454/93 - Άρθρο 796δ των ∆ΕΚΤΚ 
 

• Πλαίσιο εισαγωγής τροφίµων του FDA (Food and Drug Administration, 
www.fda.gov / US Department Of Health&Human Services).   
 

• Bioterrorism Act - Άρθρου 307 "Prior Notice of Imported Food 
Shipments". 
 

• Οµοιόµορφοι Κανόνες για τις Ενέγγυες Πιστώσεις, ∆ιεθνές Εµπορικό 
Επιµελητήριο (Uniform Custom and Practice for Documentary Credit, 
International Chamber of Commerce Publication No. 600. 
 
Για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων:  

• Νόµος 1796/1988 

• ∆εσµευτική Νοµοθεσία Ε.Ε.  
1. Οδηγία του Συµβουλίου της Ε.Ε (98/29 - 07.05.1998) για την 
εναρµόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την ασφάλιση 
εξαγωγικών πιστώσεων για πράξεις µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης 
κάλυψης (O.J. L 148/22/ 19.05.1998). 
2. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα Κράτη Μέλη για την εφαρµογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Βραχυπρόθεσµη Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων (O.J. C 
392/1/ 19.12.2012). Η Ανακοίνωση αυτή, η οποία αντικατέστησε 
προηγούµενη, θα ισχύσει από 01.01.2013 µέχρι 31.12.2018. 
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Παράρτηµα 3. ∆είκτης Αποκαλυπτόµενου Συγκριτικού 

Πλεονεκτήµατος (Revealed Comparative Advantage-RCA ανά χώρα 

µέλος του ΟΟΣΑ, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ 

για την κοµπόστα ροδάκινο 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 ΜΟ ΟΟΣΑ 86,86 87,02 89,06 85,12 84,63 

Ελλάδα 194,62 197,21 224,99 169,37 162,43 

Χιλή 19,87 17,87 16,95 18,32 18,65 

Χώρες µε συγκριτικό 

πλεονέκτηµα 

(RCA>1) Ισπανία 3,94 4,08 4,37 3,91 3,84 

Ιρλανδία 0,10 0,03 0,67 0,92 0,90 

Πορτογαλία 0,80 0,60 0,92 0,86 0,77 

Ιταλία 0,76 0,78 0,64 0,81 0,66 

Αυστρία 0,55 0,77 0,68 0,54 0,54 

Εσθονία 0,52 1,08 0,77 0,50 0,50 

Αυστραλία 0,92 0,74 0,49 0,44 0,48 

ΗΠΑ 0,55 0,26 0,27 0,33 0,32 

Ουγγαρία 0,26 0,37 0,33 0,37 0,31 

Γαλλία 0,25 0,25 0,25 0,31 0,29 

Νέα Ζηλανδία 0,04 0,05 0,07 0,23 0,25 

Ολλανδία 0,31 0,45 0,40 0,46 0,24 

Γερµανία 0,27 0,34 0,28 0,31 0,23 

Πολωνία 0,26 0,30 0,26 0,20 0,18 

Ισραήλ 0,29 0,52 0,25 0,22 0,14 

Μεξικό 0,07 0,21 0,12 0,14 0,12 

Βέλγιο 0,16 0,09 0,07 0,09 0,11 

Τσεχία 0,10 0,08 0,05 0,09 0,08 

Ελβετία 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 

∆ανία 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 

Φιλανδία 0,04 0,02 0,03 0,04 0,04 

Ην. Βασίλειο 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 

Καναδάς 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 

Λουξεµβούργο 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 

Σουηδία 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 

Σλοβενία 0,12 0,01 0,03 0,02 0,02 

Σλοβακία 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 

Τουρκία 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

Νοτ. Κορέα 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 

Ιαπωνία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Χώρες χωρίς συγκριτικό 

πλεονέκτηµα 

(RCA<1) 

Νορβηγία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 


