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Ελληνικές Εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο
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Πηγή: ΤτΕ 2019  https://brexit.gov.gr

https://brexit.gov.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CE%B2-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD-%CF%80/


Ελληνικές Εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2019  https://brexit.gov.gr

Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα
•Πετρελαιοειδή
•Φαρμακευτικά
•Σωλήνες Χαλκού και Καλώδια
•Τρόφιμα Ποτά (γαλακτοκομικά, φρούτα)
•Ενδύματα
•Πλαστικά

https://brexit.gov.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CE%B2-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD-%CF%80/


Δασμοί Ηνωμένου Βασιλείου σε Ελληνικά προϊόντα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΔΑΣΜΟΙ

Φέτα 0%

Άλλα Τυριά > 40% λιπαρά 0%

Γιαούρτι 0%

Έμενταλ και Γραβιέρα 5%

Βούτυρο 15%

ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ

Χοιρινό 4-6%

Πουλερικά 10-25%

Αμνοερίφια 48-76%

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Φρούτα επεξεργασμένα ή μη 0%
Πατάτες και παράγωγα 0%
Δημητριακά 0%
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 12%

 https://brexit.gov.gr

https://brexit.gov.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CE%B2-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD-%CF%80/


Ελληνικές Εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο

 https://brexit.gov.gr

• Το προσωρινό δασμολόγιο του ΗΒ, για την 
περίπτωση Εξόδου χωρίς Συμφωνία, έχει 
ανακοινωθεί από τις 13 Μαρτίου 2019.

• Βάσει ανάλυσης του Γρ. ΟΕΥ Λονδίνου, οι 
επιπτώσεις στα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα 
είναι περιορισμένες: Μόλις το 3,5% της αξίας 
των εξαγωγών μας (2018) θα επηρεαστεί από 
την ενδεχόμενη επιβολή δασμών (πετρελαιο-
ειδή, φύλλα αλουμινίου, ενδύματα (ορισμένοι 
κωδικοί).

• Πιθανές έμμεσες συνέπειες από ευνοϊκότερη 
δασμολογική αντιμετώπιση προϊόντων από 
χώρες εκτός ΕΕ

https://brexit.gov.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CE%B2-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD-%CF%80/


• Τα Ευρωπαϊκά Εμπορικά Σήματα (EUTM) παύουν 
να ισχύουν στο ΗΒ

• Το ΗΒ ανακοίνωσε δημιουργία Βρετανικών 
σημάτων παραβλητών με τα EUTM (τόσο 
ατομικά όσο συλλογικά) που θα απολαμβάνουν 
παραβλητών:
– Δικαιωμάτων
– Ημερομηνιών προτεραιότητας ή αρχαιότητας

• Ο όρος «ΕΕ» ως σήμανση καταγωγής δεν θα 
γίνεται δεκτός για τα τρόφιμα ή τα συστατικά 
τροφίμων στο ΗΒ

Εμπορικά Σήματα



Βασικές Διαδικασίες Τελωνειακής Διαμετακόμισης
 Έκδοση αριθμού EORI από την ελληνική τελωνειακή αρχή (για 

εξαγωγές). Εκ των προτέρων γνώση, από τον έλληνα εξαγωγέα 
και μεταφορέα, του βρετανικού EORI του εισαγωγέα που θα 
παραλάβει τα προϊόντα  στο ΗΒ

 Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, συνεργαστείτε με τελωνειακό 
αντιπρόσωπο που θα διεκπεραιώσει τις δηλώσεις εισαγωγής στο 
ΗΒ. Ενημερωθείτε για τυχόν φόρους, δασμούς και διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθηθούν ανάλογα με το προϊόν που εξάγετε

 Η διαδικασία διαμετακόμισης των εξαγώγιμων προϊόντων προς 
το ΗΒ θα γίνονται βάσει του Κοινού Καθεστώτος Διαμετακόμισης 
(Σύμβαση 1987)



Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και εισάγουν από την Ε.Ε.
 Έκδοση βρετανικού αριθμού EORI

 Αιτηθείτε για άνοιγμα σχετικού τραπεζικού λογαριασμού για την 
απόδοση φόρων και δασμών με δυνατότητα καθυστέρησης (duty 
deferment account)

 Ενημερωθείτε για τυχόν φόρους, δασμούς και διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθηθούν ανάλογα με το προϊόν που εισάγετε στο 
ΗΒ

 Οι εισαγωγές στο ΗΒ επίσης θα γίνονται βάσει του Κοινού 
Καθεστώτος Διαμετακόμισης (Σύμβαση 1987)



Πιθανά σημεία εισόδου-εξόδου προϊόντων 

από/προς την Ε.Ε.



Διαμετακόμιση: Γαλλία
Δήλωση τελωνειακής διαμετακόμισης και μεταφοράς των 

εξαγώγιμων προϊόντων στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ελέγχου Εξαγωγών (Export Control System)

Ειδικό σύστημα διαμετακόμισης στη Γαλλία: Smart Border. 
Βάσει αυτού, ο οδηγός – μεταφορέας πρέπει να διαθέτει το 

«Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής» από τη χώρα προέλευσής με 
bar code που θα συνδέεται με τις πινακίδες κυκλοφορίας του και 

την δήλωση τελωνειακής διαμετακόμισης

Ο oδηγός-μεταφορέας παρουσιάζει το Συνοδευτικό Έγγραφο 
Εξαγωγής (EAD) στο σημείο εξόδου, επιταχύνοντας τη διαδικασία 

ελέγχου των εμπορευμάτων, διαφορετικά θα υποστεί 
καθυστερήσεις 



Douane.gouv.fr

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/brexit-customs-guidelines.pdf


Δήλωση τελωνειακής διαμετακόμισης και μεταφοράς των εξαγώγιμων 
προϊόντων στην ελληνική τελωνειακή αρχή

Στην περίπτωση που δεν αναλάβει τις διαδικασίες τελωνειακός 
αντιπρόσωπος μπορεί να χρειαστεί έκδοση ειδικής άδειας από την 

Ολλανδική αρχή προστασίας καταναλωτών

Διαμετακόμιση: Ολλανδία

Get Ready For Brexit in Dutch

https://www.youtube.com/watch?v=tUedb6mU4Sk
https://www.youtube.com/watch?v=tUedb6mU4Sk
https://www.youtube.com/watch?v=tUedb6mU4Sk


Όλες οι μεταφορές προϊόντων από την Ολλανδία προς το ΗΒ θα γίνονται 
μόνο μέσω της θαλασσίας οδού. 

Θα πρέπει να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα «PORTBASE» μέσω 
του οποίου γίνεται «προ-ανακοίνωση» της διαμετακόμισης (pre-

notification) 

Διαφορετικά τα εμπορεύματα θα παραμείνουν στον τελωνειακό σταθμό 
και δεν θα επιτραπεί η μεταφορά τους

Διαμετακόμιση: Ολλανδία





Η Bελγική κυβέρνηση έχει αναπτύξει νέα σημεία ελέγχου στο 
λιμάνι του Zeebruggee προς διευκόλυνση της διαδικασίας 

εξαγωγής και ελέγχου των προϊόντων

Χρήση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου διαμετακόμισης τόσο 
για εισαγωγές και εξαγωγές από/προς το ΗΒ σύμφωνα με το 

«Κοινό Καθεστώς Διαμετακόμισης»

Οι εξαγωγείς οφείλουν να στείλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση 
τελωνειακής διαμετακόμισης στη βελγική τελωνειακή αρχή 

μέσω του συστήματος PLDA

Διαμετακόμιση: Βέλγιο



Γαλλική Τελωνειακή Αρχή

douane.gouv.fr

+33 1 72 40 78 50

dg-com@douane.finances.gouv.fr 
-

Χρήσιμες Πληροφορίες Γαλλίας

https://www.douane.gouv.fr/
mailto:dg-com@douane.finances.gouv.fr


Χρήσιμες Πληροφορίες
Ολλανδίας

Portbase
08:00 – 18:00

portbase.com

+31(0)88 – 625 25 25

servicedesk@portbase.com

+3106 – 518 844 56

https://www.portbase.com/en/
mailto:servicedesk@portbase.com


  Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Φορολογίας

da.mf.es@minfin.fed.be 

Τελωνειακό Κέντρο ACA στο λιμάνι Zeebrugee

Χρήσιμες Πληροφορίες
Βελγίου

aca-customs.com

info@acagency.be

+32 (0)50 55 79 00

finance.belgium.be 

https://finance.belgium.be/
http://www.aca-customs.com/
mailto:info@acagency.be
tel:3250557900
https://finance.belgium.be/


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
•Ιστοσελίδα ΥΠΕΞ για Brexit     www.brexit.gov.gr

•Ιστοσελίδα Γρ. ΟΕΥ Λονδίνου στην πύλη Agora:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upothes
eon/grafeia-ana-xora/office/834

•Ιστοσελίδα ΕΕ για Brexit
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el

•Ιστοσελίδα βρετανικής Κυβέρνησης για Brexit
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-the-
uk-and-eu-in-a-no-deal-brexit-guidance-for-hauliers

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-
of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit

http://www.brexit.gov.gr/
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/834
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/834
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-the-uk-and-eu-in-a-no-deal-brexit-guidance-for-hauliers
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-the-uk-and-eu-in-a-no-deal-brexit-guidance-for-hauliers
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit
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