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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 2 Φεβρουαρίου 2019 
 

Εμπόδια πρόσβασης στην αγορά της Νοτ. Αφρικής 
   

   

  Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Νοτ. Αφρικής, όσον αφορά στις εισαγωγές 
προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κρέατα, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, 

τυροκομικά), απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχου διμερούς κτηνιατρικού ή φυτοϋγειονομικού 
πρωτοκόλλου, το οποίο υπογράφεται από τις αρμόδιες Αρχές της κάθε χώρας ξεχωριστά με 
το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας της Νοτ. Αφρικής (Department of 
Agriculture, Forestry and Fisheries-DAFF). 
 

  Η προαναφερθείσα θεσμοθετημένη διαδικασία, η υποχρεωτική δηλαδή υπογραφή 
διμερών κτηνιατρικών ή φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων (με κάθε χώρα και για κάθε προϊόν 
ξεχωριστά), αποτελεί μια ιδιαίτερα παρελκυστική εμπορική πολιτική, εκ μέρους της 

νοτιοαφρικανικής πλευράς, η οποία δεν αναγνωρίζει τα κοινά και ενιαία κοινοτικά 
κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά των κ-μ της Ε.Ε., ακολουθώντας μια σαφή 

πολιτική εφαρμογής μη δασμολογικών εμποδίων, αποσκοπώντας πρωτίστως στην προστασία 
της εγχώριας παραγωγής και εμποδίζοντας το άνοιγμα της αγοράς στον υγιή ανταγωνισμό. 
 

  Από τα 28 κ-μ της Ε.Ε., πέντε(5) κ-μ δεν διαθέτουν επίσημη εθνική αντιπροσωπεία 
στη Νοτ. Αφρική (Εσθονία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβενία), ενώ πέντε(5) κ-μ 
(Βουλγαρία, Δανία, Κροατία, Κύπρος, Σλοβακία), δεν έχουν αναφέρει, μέχρι στιγμής, 

εκκρεμείς υποθέσεις που σχετίζονται με τις εφαρμοζόμενες, από νοτιοαφρικανικής πλευράς, 
εισαγωγικές διαδικασίες αγροτικών/ γεωργικών προϊόντων. 

 
  Ο συνολικός αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων για έκδοση κτηνιατρικών και 
φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισαγωγή 

αγροτικών/γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης (φρέσκων, κατεψυγμένων, 
επεξεργασμένων ή μεταποιημένων) στη νοτιοαφρικανική αγορά ανέρχεται σε εξήντα επτά 
(67). Οι χώρες με τις περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις είναι οι η Ιταλία (9) και η Γαλλία 

(7). Η κατάσταση με τις υπόλοιπες χώρες έχει ως εξής: 
 

2 χώρες με 6 εκκρεμείς υποθέσεις: Ολλανδία, Πολωνία 
4 χώρες με 4 εκκρεμείς υποθέσεις: Βέλγιο, Σουηδία, Φινλανδία, Ηνωμ. Βασίλειο 
5 χώρες με 3 εκκρεμείς υποθέσεις: Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Λιθουανία, Πορτογαλία 

3 χώρες με 2 εκκρεμείς υποθέσεις: Ιρλανδία, Αυστρία, Ουγγαρία 
2 χώρες με 1 εκκρεμή υπόθεση: Ρουμανία, Τσεχία 
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   Όσον αφορά στις ελληνικού ενδιαφέροντος υποθέσεις, για έκδοση φυτοϋγειονομικών 
πιστοποιητικών, εκκρεμούν από 22.7.2016 (επανυποβολή τους στις 9.2.2017) τρία αιτήματα 

έκδοσης πιστοποιητικών για: κεράσια, επιτραπέζια σταφύλια και δαμάσκηνα. Οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Υπουργείου της Νοτ. Αφρικής-DAFF, στις οποίες θέτουμε συστηματικά το 

ζήτημα, μας έχουν ενημερώσει ότι η διαδικασία είναι μεν χρονοβόρα αλλά ήδη βρίσκονται 
στο στάδιο της αξιολόγησης, χωρίς όμως να είναι σε θέση να μας καθορίσουν τον ακριβή 
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

 
  Επί του παρόντος, από ελληνικής πλευράς, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής μόνο 
ακτινιδίων, λόγω υφιστάμενου φυτοϋγειονομικού πρωτοκόλλου, ανάμεσα σε Ελλάδα και 

Νότ. Αφρική, και συνεπώς δυνατότητα έκδοσης σχετικής άδειας για άμεσες ελληνικές 
εξαγωγές. 

 
  Αντίστοιχης φύσης αντιξοότητες και εμπόδια πρόσβασης στην αγορά αντιμετωπίζουν 
και πολλά βιομηχανικά προϊόντα [π.χ. οικιακές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 

υλικά κατασκευών (προφίλ αλουμινίου, χρώματα, κ.ά.), επαγγελματικές συσκευές εστίασης 
(ψυγεία, κουζίνες, φούρνοι), ηλιακοί θερμοσίφωνες και κλιματιστικά μηχανήματα, κλπ]. 

 
  Οι αρμόδιες νοτιοαφρικανικές ρυθμιστικές Αρχές πιστοποίησης, όπως η NRCS 
(National Regulator for Compulsory Specifications) και η SABS (South African Bureau of 
Standards), έχουν εκδώσει υποχρεωτικές προδιαγραφές σήμανσης και πιστοποίησης των 
εισαγόμενων προϊόντων. Πιστοποιήσεις και πρότυπα τα οποία εκδίδονται από άλλους 

οργανισμούς τυποποίησης (π.χ. EC, TÜV) γίνονται δεκτά μόνο εφ’ όσον αποδεικνύεται, με 
έκθεση διαπιστευμένου οργανισμού αξιολόγησης, ότι είναι τεχνικά ισοδύναμα με τα εθνικά 
πρότυπα της Νοτ. Αφρικής, ενώ η έκδοση των σχετικών αδειών εισαγωγής απαιτεί μεγάλο 

χρονικό διάστημα (πολλές φορές άνω των 6 μηνών). 
 

 
 

 
 

 

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


