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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:

Πιστή στο μηνιαίο ραντεβού της με τον εξαγωγικό κόσμο και την κοινότητα της διεθνοποιημένης
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα η Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση
του Εξωτερικού Εμπορίου (ΕΣΕ), παρουσιάζει στο 3ο Τεύχος του Newsletter όλες τις νεότερες
εξελίξεις γύρω από την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη για τη
Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου 2012-2015, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των
εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και την παροχή κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης
σε όσους τώρα ξεκινούν την εμπορική και οικονομική τους δραστηριότητα στις ξένες αγορές.
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Στο παρόν τεύχος, παρουσιάζονται:
• Το νέο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον στις Τελωνειακές Συναλλαγές, μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, που τίθεται σε εφαρμογή από τις 3/12/2013.
• Η πρωτοποριακή ταξινόμηση όλων των Νόμων και Κανονισμών που διέπουν το εξωτερικό
εμπόριο της Ελλάδας, ανά κατηγορία προϊόντος και ανά χώρα προορισμού.
• Και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την
επιτάχυνση των εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα, όπως ο νέος θεσμός του Εγκεκριμένου
Εμπόρου, η καθιέρωση νέου συστήματος ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) και η ηλεκτρονική
διασύνδεση του ΥΠΑΑΤ με το ICISnet.
O χάρτης του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας, αλλάζει. Το θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται
και απλοποιείται, ενώ οι διαδικασίες επιταχύνονται –σε όρους ηλεκτρονικής εποχής- για όλα τα
ελληνικά προϊόντα, από τον αγροτικό τομέα ως τα προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας.

ΕΣΕ

Το Newsletter της ΕΣΕ θα μπορείτε να το βρείτε και στις ιστοσελίδες:
• Του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr/?p=6807)
• Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr)
• Της Τελωνειακής Διοίκησης ICISNet (http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet)
• Του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (www.hepo.gr/)
• Του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (www.pse.gr/)
• Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (www.seve.gr/)
• Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (http://crete-exporters.com/)
• Του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (www.sev.org.gr/online/index.aspx)
• Του EXPORTGATE.GR (https://www.exportgate.gr/communities/community/ese)
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ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ICISNET: ΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Το Τελωνειακό περιβάλλον αλλάζει. Η νέα ψηφιακή εποχή για τα τελωνεία εγκαινιάζεται με τη θέση σε
πλήρη παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet
από την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013, αποτελώντας βασικό εργαλείο για τη διευκόλυνση του εγχώριου και
διασυνοριακού εμπορίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών
ελέγχων για την προστασία των πολιτών από επικίνδυνα και παρανόμως διακινούμενα εμπορεύματα.
Από 3/12/13 η υποβολή της Διασάφησης εισαγωγής, της Δήλωσης ΕΦΚ και των λοιπών τελωνειακών
παραστατικών και εγγράφων, θα γίνεται ηλεκτρονικά από το περιβάλλον του συναλλασσόμενου,
περιορίζοντας διοικητικά και επιχειρηματικά κόστη, μειώνοντας το χρόνο ολοκλήρωσης μιας
τελωνειακής συναλλαγής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο σύνολο των διεθνών εμπορευματικών
ροών.
Άμεσα ωφελούμενοι από τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται με το ICISnet είναι τόσο οι τελωνειακοί
υπάλληλοι ως εσωτερικοί χρήστες, όσο και όλοι οι οικονομικοί φορείς που συναλλάσσονται με τα
τελωνεία (εισαγωγείς, μεταφορείς, αντιπρόσωποι, διαχειριστές κ.λ.π.), ως εξωτερικοί
εξουσιοδοτημένοι χρήστες, καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος-επισκέπτης του συστήματος με
δυνατότητα ανάκτησης δημοσιευμένων πληροφοριών από τη διαδικτυακή πύλη (portal) του ICISnet
στο Internet, ως εξωτερικός χρήστης (κοινό) με ελεύθερη πρόσβαση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/selectedfullstory?sid=1

ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΩΝ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ:
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Η ειδική Ομάδας Εργασίας Νομικών Θεμάτων της ΕΣΕ προχώρησε στη συστηματική καταγραφή,
αποδελτίωση και ταξινόμηση των κοινοτικών και εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων που διέπουν τις
εξαγωγές στην Ελλάδα. Στο χρήσιμο αυτό Οδηγό, που απευθύνεται σε υφιστάμενες εξωστρεφείς
επιχειρήσεις, αλλά και όλους όσοι τώρα σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στο διεθνές εμπόριο,
περιλαμβάνονται, τόσο κυρία νομοθετικά κείμενα (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Κανονισμοί, κ.ά),
όσο και κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκύκλιοι,
Οδηγίες κ.ά.).
Βασική επιδίωξη των συντακτών του Οδηγού, που είναι αποτέλεσμα σύμπραξης των Υπουργείων
Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, μέσω των συντακτών του, κυρίου Δημήτρη
Τσαγκαλάκη (ΥΠΟΙΚ) και της κυρίας Ράνιας Παπαγεωργίου (ΥΠΑΝ) είναι η παροχή της νομικής
πληροφορίας με ευσύνοπτο και χρηστικό τρόπο για τον καθένα, σε ένα ενιαίο κείμενο που θα
ενημερώνεται περιοδικά, ώστε να καταγράφει τις νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα.
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ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΈΜΠΟΡΟΣ, ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΑΑΤ-ICISNET
Σε 3 άξονες κινούνται οι πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν ως στόχο - στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου- να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες γύρω από
το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων.
Ειδικότερα, ο αρμόδιος Υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης ανταποκρινόμενος στο αίτημα των
εξαγωγικών φορέων νωπών οπωροκηπευτικών, προχώρησε με την αριθ. 2533/63997/29-05-2013 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 1380/B΄/06-06-2013) στη θέσπιση του Εγκεκριμένου Εμπόρου για τις εξαγωγές-αποστολές νωπών
οπωροκηπευτικών σε αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.
Τα άμεσα οφέλη για έναν Εγκεκριμένο έμπορο, προέρχονται από τη δραστική μείωση των
διοικητικών και οικονομικών βαρών καθώς επίσης και του χρόνου διεκπεραίωσης
εξαγωγής/αποστολής των προϊόντων του, εφόσον απαλλάσσεται από τη συνεχή έκδοση
πιστοποιητικών συμμόρφωσης για αυτά, μέσω του δικαιώματος χρήσης του μοναδικού Αριθμού
Μητρώου Εγκεκριμένου Εμπόρου και του σχετικού λογοτύπου της Ε.Ε. στη σήμανση της κάθε
συσκευασίας των προϊόντων του. Τα έμμεσα εμπορικά οφέλη προέρχονται από τις ίδιες τις αγορές με
την αύξηση της αξίας σε «φήμη και πελατεία», φερεγγυότητα, αλλά και στο brand name ενός
εγκεκριμένου εμπόρου.
Προκειμένου, μία εταιρεία να πιστοποιηθεί ως «Εγκεκριμένος Έμπορος», θα πρέπει να πληροί
μια σειρά από αυστηρές προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, γραμμές
παραγωγής, υγιεινή & ασφάλεια και έλεγχο ποιότητας των προϊόντων του.
Ήδη η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο Εγκεκριμένων Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών έλαβε
χώρα στις 18-11-2013 με την με αριθ. 5346/140884/18-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ10Β-ΓΧΥ) Απόφαση της Δ/νσης
Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης για την επιχείρηση
«Γ.Ν.Φραγκίστας Α.Ε.» με έδρα το Μπολάτι Ναυπλίου, για τις γραμμές παραγωγής Εσπεριδοειδών και
Καρπουζιών.
Το Νέο Σύστημα Ελέγχου με βάση την ανάλυση κινδύνου – Risk Analysis System
Παράλληλα, με την εισαγωγή και ενεργοποίηση του θεσμού του Εγκεκριμένου Εμπόρου, ο
Υπουργός κ. Τσαυτάρης υπέγραψε και τη θέσπιση εφαρμογής νέου Συστήματος Ελέγχου για τα νωπά
οπωροκηπευτικά, βασισμένο σε ανάλυση κινδύνου, (ΥΑ αριθ. 2069/54616/02-05-2013 Υ.Α., ΦΕΚ
1132/B΄/10-05-2013), προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση του συστήματος ελέγχου με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών-μελών της.
Προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά το νέο θεσμικό πλαίσιο του
Εγκεκριμένου Εμπόρου και του Συστήματος Ελέγχου, εκδόθηκαν κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης
Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και υπογραφή του
Γενικού Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ κ. Μόσχου Κορασίδη, οι εγκύκλιοι 4453/116157/27-9-2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΑΒ-Η32) και 4451/116103/27-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ-ΜΨ8). Επιπροσθέτως η Δ/νση Μεταποίησης,
Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης του Υπ.Α.Α.Τ. -ως καθ’ ύλην
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αρμόδια υπηρεσία- πραγματοποίησε σε κεντρικό (Αθήνα) αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο
(Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ηράκλειο), σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων των αρμοδίων αρχών ελέγχου
των Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ.Α.Ο.Κ.) και του Υπ.Α.Α.Τ (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.).
Να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού
εμπορίου αναλύθηκαν μεθοδικά από ομάδα εργασίας (Business Project Analysis Team-BPA) -με τη
συμμετοχή στελεχών του Υπ.Α.Α.Τ.- δύο σημαντικά αγροτικά προϊόντα (ακτινίδιο-φέτα) για τις
υφιστάμενες δυσκολίες κατά τις διαδικασίες εξαγωγής. Σε επόμενη φάση του έργου της Ομάδας
Εργασίας ΒΡΑ προγραμματίζεται η ανάλυση άλλων δύο σημαντικών εξαγωγικών προϊόντων του κλάδου
τροφίμων: του ελαιολάδου και του ροδακίνου.
Διασύνδεση ΥΠΑΑΤ-ICISnet
Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης για τη βελτίωση των προ-τελωνειακών
διαδικασιών στα αγροτικά προϊόντα ήταν η ανάγκη διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με το πληροφοριακό σύστημα ICISNET των Τελωνείων.
Άμεσα ανταποκρινόμενο το Υπ.Α.Α.Τ, προχώρησε στις κατάλληλες ενέργειες, με στόχος την
ολοκλήρωση των προ-τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών για τις εξαγωγές των νωπών
οπωροκηπευτικών μέσα σε ένα πλήρες ηλεκτρονικό περιβάλλον και την αποστολή των απαιτούμενων
εγγράφων από τις υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. στα Τελωνεία ηλεκτρονικά, από ένα ηλεκτρονικό παράθυρο
(one-stop-shop), το «SINGLE WINDOW».
Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου, η εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων και το
πλήρες ηλεκτρονικό περιβάλλον, θα διευκολύνουν τις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών
επιχειρήσεων περιορίζοντας τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην
ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Επιπροσθέτως, θα
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιβράβευση των επιχειρήσεων που λειτουργούν με γνώμονα την
εμπορία ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, στον
εξορθολογισμό της κατανομής οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, τόσο από την πλευρά των
επιχειρήσεων όσο και των αρμοδίων αρχών ελέγχου, αλλά και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος
ελέγχων μέσω της θέσπισης δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.minagric.gr
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HIGHLIGHTS
«Τα νωπά οπωροκηπευτικά δεν είναι μόνο προϊόντα που αποτελούν σημαντικό πυλώνα
της αγροδιατροφικής μας πολιτικής, αλλά και προϊόντα που δίδουν τον τόνο της
εξωστρέφειας που πρέπει να αποκτήσουμε για όλη μας την αγροτική παραγωγή.
Στρατηγική μας επιλογή είναι η ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών νωπών
οπωροκηπευτικών, που έχουν ποιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τόπο παραγωγής τους.
Τα ελληνικά νωπά οπωροκηπευτικά κατακτούνp δυναμικά μεγαλύτερα μερίδια στις
διεθνείς αγορές και καθιερώνονται ως επάξιοι πρεσβευτές της ελληνικής διατροφικής
κουλτούρας. Στην προσπάθεια αυτή των επιχειρήσεων δηλώνω ότι θα είμαι σύμμαχος
και υποστηρικτής, γιατί ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση περνά από την ποιότητα
και την εξωστρέφεια με δυναμικές συλλογικές προσπάθειες».
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης

Σύμφωνα με την έκθεση «Doing Business 2014» της Παγκόσμιας Τράπεζας που
ανακοινώθηκε στις 29.10.2013 η διεθνής κατάταξη της ελληνικής οικονομίας αναφορικά
με τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου βελτιώθηκε κατά 10 θέσεις σε σύγκριση με
πέρυσι (52η θέση από 62η πέρυσι και 79η πρόπερσι).
Στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, έχει συμβάλλει μεταξύ άλλων και η θέσπιση
της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των εγγράφων στα τελωνεία, που εντάσσεται
στο πλαίσιο της εφαρμογής των 25 μέτρων απλούστευσης των διαδικασιών για τις
εξαγωγές.
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
29.10.2013
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σημείωση: Το περιεχόμενο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου της ΕΣΕ δεν δεσμεύει τα μέλη της Επιτροπής.
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