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Επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή σίτου και αλεύρου σίτου από τα ΗΑΕ 

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομίας των ΗΑΕ εξέδωσε σήμερα την υπ αριθ. 72 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται προσωρινή 

απαγόρευση στις εξαγωγές και επανεξαγωγές σιταριού και αλεύρου σίτου προέλευσης Ινδίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων ζωνών, για περίοδο τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τις 

13 Μαΐου 2022. Επίσης, εισάγεται μια νέα διοικητική διαδικασία που προβλέπει την έγκριση του 

Υπουργείου Οικονομίας για την εξαγωγή/επανεξαγωγή αντίστοιχων προϊόντων μη-ινδικής 

προέλευσης. Η εν λόγω Απόφαση ισχύει για όλες τις ποικιλίες σίτου, καθώς και για το αλεύρι 

σίτου. 

Το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι η Απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη τους 

διμερείς στρατηγικούς δεσμούς μεταξύ ΗΑΕ-Ινδίας, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας 

Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και την κατ’ εξαίρεση 

έγκριση της ινδικής κυβέρνησης για εξαγωγή σίτου στα ΗΑΕ, αποκλειστικά, για εγχώρια 

κατανάλωση.  

Το Υπουργείο διευκρίνισε ότι οι εταιρείες που επιθυμούν να εξάγουν/επανεξάγουν 

ποικιλίες σιταριού και αλεύρου σίτου ινδικής προέλευσης, οι οποίες εισήχθησαν στη χώρα πριν 

από τις 13 Μαΐου, πρέπει να υποβάλουν αίτημα στο Υπουργείο για να λάβουν άδεια εξαγωγής 

εκτός των ΗΑΕ. 

Στην περίπτωση προϊόντων σίτου και αλεύρου σίτου μη ινδικής προέλευσης, οι εταιρείες 

που επιθυμούν να το εξάγουν/επανεξάγουν μπορούν να το κάνουν, αφού υποβάλουν αίτηση στο 

Υπουργείο για άδεια εξαγωγής εκτός της χώρας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα 

απαραίτητα έγγραφα και αρχεία που βοηθούν στην επαλήθευση της προέλευσης της αποστολής 

που πρόκειται να εξαχθεί/επαναεξαχθεί. 

Η άδεια εξαγωγής που έχει εκδοθεί σε εταιρείες ισχύει για 30 ημέρες από την ημερομηνία 

έκδοσης και πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξαγωγής της αποστολής εκτός ΗΑΕ. 

Επί της ουσίας, η εμιρατινή Κυβέρνηση λαμβάνει για πρώτη φορά περιοριστικά μέτρα 

σχετικά με τις εξαγωγές βασικών προϊόντων, οι αγορές των οποίων έχουν διαταραχθεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία. Παράλληλα, «κλείνει το παράθυρο» 

επανεξαγωγής σίτου ινδικής προέλευσης μέσω ΗΑΕ, η εξαγωγή του οποίου έχει απαγορευτεί από 

την Ινδία με απόφαση της ινδικής κυβέρνησης από 14 Μαΐου τ.έτ.. 
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