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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

 

 

 

Νέερ ηποποποιήζειρ ηος αιγςπηιακού Υποςπγείος Δμποπίος και Βιομησανίαρ 

αναθοπικά με ηη διαδικαζία εγγπαθήρ ηων εξαγωγέων ζηο μηηπώο εξαγωγέων 

ηος εν λόγω Υποςπγείος και ζημανηική αναδιάπθπωζη ηος Γιαηάγμαηορ 

43/2016 

 
Καηόπηλ ζρεηηθήο ελεκέξωζεο από εδώ Αληηπξνζωπεία ηεο ΕΕ, ζαο πιεξνθνξνύκε γηα ηα εμήο: 

 

Η Επξωπαϊθή Επηηξνπή θαηέιεμε ζε θηιηθή ζπκθωλία κε ηελ Αίγππην ζηηο δηαβνπιεύζεηο ηνπ 

ΠΟΕ ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα ηεο Αηγύπηνπ γηα ππνρξεωηηθή εγγξαθή εμαγωγέωλ ζηελ Αίγππην πνπ 

εθαξκόδεηαη κε ην Υπνπξγηθό Δηάηαγκα αξηζ. 43/2016. Οη δεζκεύζεηο, εάλ εθαξκνζηνύλ ζωζηά, 

ζα ιύζνπλ όιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπκε κε απηό ην δήηεκα. 

 

Σύκθωλα κε ηε ζπκθωλία, ε ΕΕ ζα παξαθνινπζεί γηα ηέζζεξηο κήλεο - από ηνλ Ινύιην 2022 - ηελ 

εθηέιεζε απηώλ ηωλ δεζκεύζεωλ θαη επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηεο λα πξνρωξήζεη ζε 

επηηξνπή ηνπ ΠΟΕ ζε πεξίπηωζε πνπ ε Αίγππηνο δελ ηηο εθαξκόζεη. 

 

Ήδε από ηηο 15 Ινπλίνπ 2022, ε Αίγππηνο δεζκεύεηαη θαη αλακέλεηαη λα εθαξκόζεη ηηο αθόινπζεο 

πξνζαξκνγέο ζην ζύζηεκα εγγξαθήο ηεο: 

 

1. Να ππνβάιεη αηηηνινγεκέλε γξαπηή απόθαζε ζε θάζε αηηνύληα από θ.κ. ηεο ΕΕ, ηνπ νπνίνπ ε 

εγγξαθή δελ έρεη αθόκε πξαγκαηνπνηεζεί ή έρεη αλαζηαιεί ή αθπξωζεί από ην κεηξών ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2022. Η απόθαζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηα έγγξαθα πνπ ιείπνπλ από ηνλ θάθειν ηνπ αηηνύληνο ή 

έρνπλ ιήμεη. 

2. Να θαηαρωξίζεη θάζε αηηνύληα, πνπ δελ έρεη αθόκε εγγξαθεί ή έρεη αλαζηαιεί από ην κεηξών, 

ακέζωο κεηά ηελ ππνβνιή ηωλ εγγξάθωλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ θάθειν ηνπ ή πνπ έρνπλ ιήμεη. Η 

Αίγππηνο δελ ζα απαηηήζεη από απηνύο ηνπο αηηνύληεο λα ππνβάινπλ λέεο αηηήζεηο εγγξαθήο. 

3. Να θαηαρωξίζεη θάζε αηηνύληα, ηνπ νπνίνπ ε εγγξαθή αθπξώζεθε από ην κεηξών, ακέζωο κεηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πιήξνπο αίηεζεο εγγξαθήο. Οη αηηήζεηο ζα ζεωξνύληαη νινθιεξωκέλεο ακέζωο 

κεηά ηελ ππνβνιή από ηνπο αθπξωζέληεο αηηνύληεο ηωλ εγγξάθωλ πνπ έρνπλ ιήμεη. Οη αηηνύληεο 

ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εθ λένπ ηα ππόινηπα 

έγγξαθα από ηνλ πξνεγνύκελν θάθειν ηνπο. 

4. Να ειέγμεη θαη λα επηβεβαηώζεη ηελ πιεξόηεηα ηωλ αξρείωλ ακέζωο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο εγγξαθήο. 

5. Να παξαδώζεη ζε θάζε αηηνύληα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πιήξνπο αίηεζεο εγγξαθήο γξαπηή 

απόδεημε παξαιαβήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο. Γηα όια ηα πιήξε 

αξρεία, έλα απνδεηθηηθό πιεξωκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο, πνπ αλαθέξεη ην όλνκα απηνύ πνπ 

θαηαβάιεη ηελ πιεξωκή θαη ηελ εκεξνκελία πιεξωκήο, ζα ζεωξείηαη απόδεημε παξαιαβήο ηωλ 

αηηήζεωλ εγγξαθήο. 

6. Σε πεξίπηωζε ειιηπώλ εγγξάθωλ ζηελ αίηεζε εγγξαθήο θαη θαθέινπ, ν νπνίνο γηα ην ιόγν απηό 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ωο κε έγθπξνο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ αηηνύληα γξαπηώο ιίζηα κε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ιείπνπλ, ακέζωο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  

7. Απνζηνιή αηηηνινγεκέλεο γξαπηήο απόθαζεο εληόο 15 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ 

ππνβνιή αίηεζεο εγγξαθήο ζε θάζε αηηνύληα, ηόζν ζε πεξίπηωζε εγγξαθήο όζν θαη ζε πεξίπηωζε 

κε εγγξαθήο. Η απόθαζε ζα πεξηιακβάλεη θαη έλδεημε ηεο δηαζέζηκεο λνκηθήο πξνζθπγήο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε. 

8. Να πεξέρεη γξαπηώο κέζω email θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη αιιαγή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ζε 

όιεο ηηο εγγεγξακκέλεο, αλεζηαικέλεο θαη αθπξωκέλεο εγγξαθέο ηωλ εηαηξεηώλ θ.κ. ηεο ΕΕ. 

 
 


