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ΘΕΜΑ:  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε εισαγόμενα φορτία τροφίμων από την αιγυπτιακή Εθνική Αρχή 

Ασφάλειας Τροφίμων (NFSA) 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, καθώς και ενδεχομένως ενδιαφερομένων ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, ψήφισμα (υπ’ αριθ. 3/2020) του Δ.Σ. της αιγυπτιακής Εθνικής Αρχής Ασφάλειας 

Τροφίμων (NFSA) από 26/3, δημοσιευθέν στην επίσημη εφημερίδα στις 30/3 τρέχοντος έτους, που μας περιήλθε 

χθες από εδώ νομική έκδοση στην οποία τηρούμε συνδρομή, το οποίο στοχεύει –σύμφωνα με την εν λόγω Αρχή- να 

διευκολύνει τη ροή των εισαγόμενων φορτίων τροφίμων στην Αίγυπτο κατά την τρέχουσα περίοδο έξαρσης της 

διεθνούς πανδημίας κορωνοϊού, που παρουσιάζει αυξημένα προβλήματα καθυστερήσεων στον εκτελωνισμό 

προϊόντων που εισάγονται στην Αίγυπτο. 

 

Πιο συγκεκριμένα, δια του ως άνω ψηφίσματος θεσπίζεται, με ισχύ έως το τέλος προσεχούς Μαΐου, ανώτατο όριο 

25% επί των εισαγομένων στην Αίγυπτο φορτίων πρώτων υλών για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και 

μεταποιημένων τροφίμων, επί των οποίων θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι 

ασφάλειας. Όπως μας διευκρίνισαν οι αρμόδιοι της NFSA, το εν λόγω μέτρο πρακτικά σημαίνει ότι θα 

διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι επί του ενός τετάρτου μόνον των συνολικά εισαγόμενων φορτίων από το 

ίδιο εργοστάσιο ή / και από την ίδια χώρα προέλευσης, έναντι ισχύοντος ποσοστού διενέργειας δειγματοληπτικών 

ελέγχων επί του 100% των εισαγόμενων φορτίων τροφίμων.  

 

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα εισαγόμενα φορτία μεταποιημένων τροφίμων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της απόφασης υπ’ αριθ. 2/2020 της NFSA (βλ. και σχετικό έγγραφό μας Φ. 2510/556/30.3.2020), 

εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση διενέργειας επιθεωρήσεων προ φόρτωσης από εξουσιοδοτημένους φορείς στη 

χώρα προέλευσης και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών. Στα εν λόγω προϊόντα τροφίμων περιλαμβάνονται το γάλα 

& γαλακτοκομικά προϊόντα για άμεση κατανάλωση σε συσκευασίες κάτω των 2 kg, τα διατηρημένα / αποξηραμένα 

φρούτα και ξηροί καρποί από το κεφάλαιο 08 του δασμολογίου, τα έλαια & λίπη του κεφαλαίου 15 του δασμολογίου 

σε συσκευασίες κάτω των 2 kg, τα ζαχαρώδη προϊόντα (Κ.Δ. 1704), τα προϊόντα σοκολατοποιίας σε συσκευασίες 

κάτω των 2 kg (Κ.Δ. 1806), οι φρουτοχυμοί σε συσκευασίες κάτω των 10 kg (Κ.Δ. 2009), το εμφιαλωμένο φυσικό, 

μεταλλικό και αεριούχο νερό (Κ.Δ. 2201, 2202) και το σιτάρι (Κ.Δ. 1001).  

 

Το Γραφείο μας συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής του ως άνω ψηφίσματος της NFSA, ενώ το 

έχει γνωστοποιήσει και στην εδώ Διπλ. Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. Θα σας τηρήσουμε ενήμερους σχετικά με 

οποιαδήποτε πρόσθετη εξέλιξη ή περαιτέρω διευκρίνιση που τυχόν μας παρασχεθεί.    
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