
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις 
 

Σημείωση: 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι ή ενεργοί εξαγωγείς και επενδυτές) να 
καταγράψουν τα εμπόδια ή προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν κατά την 
επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση στην αμερικανική αγορά. 
Πέραν τούτου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικαιροποιούν τις τυχόν απαντήσεις 
τους και καταγράφουν περιπτώσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
εμποδίων/προβλημάτων που έχουν συναντήσει. 
Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστέλλουν απαντήσεις τους σε ηλεκτρονική 
μορφή στο Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων (ecocom-washington@mfa.gr και 
oeywdc@greekembassy.org), με παράλληλη κοινοποίηση στις Β1 (Στρατηγικού Σχεδιασμού -
b01@mfa.gr) και Β8 (Επιχειρηματικής Ανάπτυξης -B08@mfa.gr) Δ/νσεις του Υπουργείου 
Εξωτερικών. 

 

Επιγραμματικά: 

 Δασμολογικά και τελωνειακά εμπόδια 

 Εμπόδια στον τομέα των υπηρεσιών 

 Πρότυπα, δοκιμές/ έλεγχοι, σήμανση, πιστοποίηση/ πιστοποιητικά 

 Κανονισμοί αναφορικά με την προέλευση των προϊόντων 

 Κυβερνητικές συμβάσεις/ προμήθειες 

 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 

 Πολιτειακοί νόμοι/ κανονισμοί που παρακωλύουν το διεθνές εμπόριο  

 Δωροδοκία 

 Περιορισμοί και εμπόδια στις επενδύσεις  

 
Αναλυτικά: 

Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, κάποιο δασμολογικό ή τελωνειακό 

εμπόδιο? Έχετε αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες στα σημεία εισόδου ή σε 

συγκεκριμένες τελωνειακές Αρχές?  

 Έχουν τα αγαθά σας ταξινομηθεί υπό εσφαλμένη δασμολογική κατηγορία?  

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, προβλήματα με τα απαιτούμενα 
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δικαιολογητικά εκτελωνισμού?  

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, προβλήματα με οποιεσδήποτε 
διαδικασίες εκτελωνισμού? 

 Έχουν τα αγαθά σας απορριφθεί για οποιαδήποτε λόγο?  

 Έχουν επιβληθεί στα αγαθά σας δασμοί μεγαλύτεροι από αυτούς που 
περιμένατε? 

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, πρόβλημα στην αναζήτηση 
επίσημων πληροφοριών για τις ισχύουσες τελωνειακές διαδικασίες? 

 
Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, εμπόδια στο εμπόριο υπηρεσιών (GATS)? 

 Είναι όλα τα σχετικά μέτρα (περιλαμβανομένων των νέων και ισχυόντων 
νόμων, κανονισμών, κανόνων, διαδικασιών, αποφάσεων και ενεργειών της 
Διοίκησης), που αναφέρονται ή έχουν συνέπειες/επιπτώσεις στο εμπόριο 
υπηρεσιών της επιχείρησής σας, δημοσιεύσιμα ή ευκόλως προσβάσιμα?  

 Θεωρείτε ότι οι απαιτήσεις εγγραφής, οι διαδικασίες χορήγησης αδειών, οι 
απαιτήσεις και διαδικασίες ποιότητας, τα τεχνικά πρότυπα είναι 
φορτικότερα για την επιχείρησή σας απ` ό, τι για τους εγχώριους φορείς 
παροχής υπηρεσιών?  

 Οι αμερικανικοί νόμοι εφαρμόζονται κατά τρόπο λογικό και αμερόληπτο? 
Μεροληπτούν εις βάρος σας σε αντιδιαστολή με άλλους ξένους φορείς 
παροχής υπηρεσιών?  

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε: 

 Ποσοστώσεις  

 Περιορισμούς σε συμμετοχή ξένου κεφαλαίου  

 Περιορισμούς αναφορικά με το μέγεθος, ή την έδρα της επιχείρησής σας  

 Περιορισμούς στην ίδρυση ή επέκταση της εμπορικής σας παρουσίας (π.χ. 
joint venture, branch, affiliate, representative office)  

 Αντιμετωπίζετε περιορισμούς αναφορικά με τη ξένη συμμετοχή, ή τον 
αριθμό των διευθυντικών στελεχών?  



 Αντιμετωπίζετε προβλήματα που απορρέουν από απαιτήσεις υπηκοότητας, 
εθνικότητας ή κατοικίας?  

 Αντιμετωπίζετε περιορισμούς ή απαγορεύσεις στην  προσωρινή είσοδο/ 
κινητικότητα στρατηγικών στελεχών της εταιρείας σας (περιλαμβανομένων 
executives, managers και άλλων εξειδικευμένων στελεχών)? 

 
Αντιμετωπίζετε εμπόδια προτύπων? 

 Είναι τα εμπόδια σχετικά με κυβερνητικούς κανονισμούς, υποχρεωτικά 
πρότυπα, ή δειγματοληπτικό έλεγχο?  

 Τα εμπόδια εντοπίζονται σε: 

 Νέα πρότυπα 

 Απαιτήσεις σήμανσης 

 Δυσβάσταχτη δειγματοληψία/ έλεγχο 

 Πολιτειακό σήμα ποιότητας 

 Απαιτούμενα πιστοποιητικά 

 Πρόσθετα κόστη 

 Ασαφή διαδικασία 

 Άλλα  

 
 
 
Αντιμετωπίζετε υγειονομικά ή φυτο-υγειονομικά εμπόδια στο εμπόριο?  

 Αντιμετωπίζετε υγειονομικά ή φυτο-υγειονομικά εμπόδια στο εμπόριο 
(SPS), τα οποία απαγορεύουν τη διείσδυση των προϊόντων σας (τρόφιμα ή 
αγροτικά) στην αμερικανική αγορά?  

 Τα εμπόδια εντοπίζονται σε: 

 Πρόσθετους ελέγχους  



 Έκθεση επικινδυνότητας  

 Νέους κανονισμούς που απαγορεύουν συγκεκριμένα παράσιτα ή εγκλείουν 
κινδύνους για την υγεία  

 Απαιτήσεις σήμανσης 

 Πολιτειακό σήμα ποιότητας 

 Απαιτούμενα πιστοποιητικά 

 Πρόσθετα κόστη 

 Ασαφή διαδικασία 

 Οι σχετικοί κανονισμοί ή απαιτήσεις ελέγχου εφαρμόζονται μόνο σε ξένες 
επιχειρήσεις?  

 Είναι η διαδικασία για αυτές τις απαιτήσεις αδιαφανείς, ασαφείς ή μη 
προσβάσιμες σε όλες τις επιχειρήσεις? 

 Είναι το χρονικό πλαίσιο για τους ελέγχους, ή τις απαιτήσεις προτύπων, 
αδικαιολόγητο? 

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα αναφορικά με την καταγωγή του προϊόντος?  

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα αναφορικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης 
καταγωγής?  

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα αναφορικά με τις απαιτήσεις σήμανσης 
καταγωγής? 

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα αναφορικά με τις απαιτήσεις ποιότητας 
καταγωγής?  

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα να εντοπίσετε έναν φορέα πιστοποίησης?  

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα να εντοπίσετε μία επίσημη πηγή πληροφόρησης 
σχετικά με τις απαιτήσεις καταγωγής?  

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα στις κρατικές προμήθειες?  



 Αποκλείεστε από κυβερνητικά συμβόλαια?  

 Υπάρχουν απαιτήσεις (σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό επίπεδο), ή 
προτιμήσεις τιμών στις προσφορές της αμερικανικής κυβέρνησης?   

 Είναι η χρονική περίοδος προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων 
ικανοποιητική?  

 Έχετε αποκλειστεί ως ακατάλληλος προμηθευτής?  

 Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις διαδικασίες πρόσκλησης προσφοράς; 
Είστε ενήμερος?   

 Είναι τα στοιχεία του παθητικού και οι εγγυήσεις συμβάσεων πάρα πολύ 
δαπανηρές για την επιχείρησή σας για να ανταγωνιστούν τις συμβάσεις? 

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας?  

 Χρησιμοποιούνται η ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα ή τα πνευματικά σας 
δικαιώματα παράνομα στην αμερικανική αγορά?  

 Προστατεύονται η ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα ή τα πνευματικά σας 
δικαιώματα από τη διεθνή νομοθεσία (the World Trade Organization's Trade 
Related Aspects of Intellectual Property - TRIPs, the Berne Convention, the 
World Intellectual Property Organization - WIPO)? 

 Είναι το εμπορικό σας σήμα γνωστό?  

 Διαθέτετε έγγραφα υποστηρικτικά, ή άλλες αποδείξεις, παραβίασης της 
ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος ή των πνευματικών σας 
δικαιωμάτων? 

 Αδυνατείτε να εγγράψετε την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα ή τα 
πνευματικά σας δικαιώματα? 

 Έχετε εμπιστευθεί την αμερικανική κυβέρνηση με την πνευματική 
ιδιοκτησία σας αλλά έχει διαρρεύσει τις επιχειρησιακές εμπιστευτικές 
πληροφορίες, την τεχνολογία, ή τα εμπορικά μυστικά σας σε μια εγχώρια 
επιχείρηση χωρίς την άδειά σας; Είναι η εγχώρια επιχείρηση τώρα ο κύριος 
ανταγωνιστής σας?  

 Στη περίπτωση που αντιμετωπίσατε, ή αντιμετωπίζετε, παραβίαση του 
εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή των πνευματικών σας 



δικαιωμάτων, η αμερικανική κυβέρνηση είναι αρωγός του πράκτορα, 
διανομέα, ή αντιπροσώπου σας προκειμένου να σταματήσει την εν λόγω 
παραβίαση και φροντίσει για την αποκατάσταση/ αποζημίωση για τη ζημία 
που υπεστήκατε? 

 
Αντιμετωπίζετε υπερβολικές απαιτήσεις, σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό επίπεδο, ή 

άλλα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά/ στο εμπόριο? 

 Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στις εξαγωγές των προϊόντων σας λόγω 
επιδοτήσεων των εγχώριων προϊόντων (προσδιορίσετε είδος επιδότησης)? 

 Υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν σε ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας?  

 Υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν στα συστατικά, στη δομική σύνθεση ή 
στο σχέδιο του προϊόντος? 

 Υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν στην παραμονή του προϊόντος στο 
ράφι/ ή εν γένει στην αγορά? 

 Επηρεάζετε η δυνατότητά σας να εξάγετε από τον τρόπο που ταξινομούνται 
τα αγαθά σας στην αμερικανική αγορά? 

 Είναι οι απαιτήσεις των αμερικανικών εισαγωγέων/χονδρεμπόρων, 
λιανοπωλητών, ή διανομέων υπερβολικές αναφορικά με τις πιστοποιήσεις, 
τις άδειες, ή άλλα έγγραφα, προκειμένου να πωλήσουν το προϊόν σας στις 
ΗΠΑ? 

 Σας έχουν επιβληθεί, ή επιβάλλονται, υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί στο 
προϊόν σας συγκριτικά με τους ανταγωνιστές σας; Τα συγκεκριμένα 
προβλήματα είναι αποτέλεσμα εμπορικής/ών συμφωνίας/ιών των ΗΠΑ με 
άλλες χώρες? 

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χορήγηση αδειών εισαγωγής?  

 Διαπιστώσατε, ή διαπιστώνετε, υπερβολικές απαιτήσεις ή αμοιβές για την 
έκδοση μιας άδειας? 

 Είναι η διαδικασία έκδοσης άδειας εισαγωγής φορτική διαδικασία? 

 Αντιμετωπίζετε προβλήματα αναφορικά με την πληροφόρηση για την 
έκδοση άδειας εισαγωγής? 

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην 



έγκριση και έκδοση άδειας εισαγωγής? 

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις επενδύσεις σας?  

 Υπήρξαν, ή υπάρχουν, οιεσδήποτε «πιέσεις» από αμερικανικής πλευράς, 
προκειμένου να χρησιμοποιήσετε/είτε τα εγχώρια προϊόντα?  

 Υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές, ή άλλα οφέλη, εάν χρησιμοποιήσετε τα 
εγχώρια προϊόντα?  

 Υπήρξαν, ή υπάρχουν, απαιτήσεις για «εξισορρόπηση» του εμπορίου 
(εισαγωγές-εξαγωγές), ή περιορισμοί αναφορικά με το συνάλλαγμα? 

 Είναι η επένδυσή σας υποκείμενη στους ίδιους κανονισμούς, στις ίδιες 
οδηγίες, ή απαιτήσεις με εκείνες των αμερικανών ή άλλων υπηκόων, τρίτων 
χωρών?    

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην 
έκδοση απαιτούμενων αδειών σε σχέση με αντίστοιχες επενδύσεις 
Αμερικανών ή υπηκόων τρίτων χωρών?   

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, προβλήματα επαναπατρισμού των 
κερδών/ κεφαλαίου σας?  

 Έχει η αμερικανική κυβέρνηση απαλλοτριώσει, ή πάρει με οποιονδήποτε 
τρόπο το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας; Περιγράψετε.  

 


