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ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

 

Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγή από την Ελλάδα ξυλείας, 

κουφωμάτων, ειδών κιγκαλερίας, μαρμάρων, βάσεων για φωτοβολταϊκά 

πάνελ, αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού, κουφωμάτων, ειδών υγιεινής και 

κρουνοποιίας, ειδών μονώσεως και στεγανώσεως, ειδών πυροσβέσεως. 

 

 

 
 

Αποστέλλονται, συνημμένως, 5 αιτήματα ζήτησης εισαγωγής ξυλείας, κουφωμάτων 

και εξαρτημάτων, 10 αιτήματα εισαγωγής μαρμάρων, 1 αίτημα εισαγωγής βάσης 

φωτοβολταϊκών, 14 αιτήματα για αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, κουφώματα, είδη 

κιγκαλερίας, 2 αιτήματα εισαγωγής ειδών υγιεινής & κρουνοποιίας, 3 αιτήματα 

εισαγωγής ειδών μόνωσης & στεγάνωσης, 2 αιτήματα ειδών πυρόσβεσης τα οποία 

προέκυψαν κατόπιν συνάντησης υπογράφουσας με τους αρμοδίους τυνησιακών εταιριών 

που συμμετείχαν σε Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τύνιδα το 2015.  
Στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες θέτουμε υπ’όψιν ακόλουθα: 

Δασμολόγιο (υποχρεωτικά συμπίπτουν τα 6 πρώτα στοιχεία μεταξύ ευρωπαϊκού και 

τυνησιακού δασμολογίου, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα 8): Ο ιστότοπος 

market access database (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) της Ε.Ε. αναφέρει 

εκτός από το δασμολόγιο και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την εξαγωγή. Το 

δασμολόγιο είναι επίσης προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου των τελωνείων 

http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667 η βάση όμως δεν είναι επικαιροποιημένη.  

Ιστότοπος της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας για πληροφόρηση σχετικά με τις εισαγωγές 

της χώρας (μορφή CIF) κατ'αξία (τυνησιακά δηνάρια) και κιλά: http://www.ins.nat.tn 

επιλογή ενότητας commerce extérieur, και στη συνέχεια échange par produit (αριστερά). 

Ισοτιμία δηναρίου-ευρώ (διατραπεζικές συναλλαγές) ανά ημέρα: 

http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/actualites/cours.jsp.  

Προτείνεται στους Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό 

Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (http://www.oaep.gr) για να συζητήσουν λεπτομέρειες 

ενδεχόμενης συμφωνίας τους με τυνησιακές εταιρίες και να εξετάσουν την πιθανότητα 

ασφάλισης τους για εμπορικούς και αν το κρίνουν απαραίτητο και για πολιτικούς 

κινδύνους. Στους καλυπτόμενους εμπορικούς κινδύνους περιλαμβάνονται η πτώχευση ξένου 

αγοραστή, η υπερημερία, η αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης από τον 

αγοραστή, η αθέτηση των όρων της σύμβασης από τον οφειλέτη (και τον εγγυητή του). Στους 

πολιτικούς κινδύνους περιλαμβάνονται τα γεγονότα ανωτέρας βίας (εμφύλιος ή διακρατικός 

πόλεμος, πολιτικές αναταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες), η απαγόρευση μεταφοράς 

συναλλάγματος, η ακύρωση άδειας εισαγωγής και εξαγωγής, και τα μέτρα ή οι αποφάσεις της 

τρίτης χώρας που εμποδίζουν την εκτέλεση της δανειακής-εμπορικής σύμβασης 

(π.χ.εθνικοποιήσεις-απαλλοτριώσεις). Επισημαίνουμε ότι κατά την εξέταση του φακέλου, 

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667
http://www.ins.nat.tn/indexfr.php,
http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/actualites/cours.jsp
http://www.oaep.gr/
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προκειμένου να καθοριστεί το ασφάλιστρο, ο Ο.Α.Ε.Π. θα ενημερώσει τους αιτούντες για 

πληροφορίες που θα συλλέξει σχετικά με την εταιρία με την οποία επιθυμούν να 

συνεργαστούν.  

Ακόμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ε.Β.Ε.Α.(210-3624341, 

2103382311 & 310, fax. 2103624341, e-mail. arbitrary@acci.gr, www.acci.gr) προκειμένου να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιλάβουν ρήτρα διαιτησίας στη συμφωνία με τις τυνησιακές 

εταιρίες ή/και ρητή αναφορά στο εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών. Η διαιτησία αποτελεί εναλλακτική (συντομότερη) διαδικασία 

επίλυσης εμπορικών διαφορών. Η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της 

απαίτησης. 

Σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, η πληρωμή των εισαγωγών, με ορισμένες 

εξαιρέσεις, γίνεται με τη διαδικασία (irrevocable) letter of credit ή  Cash Against Documents 

(http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/relations/commerce.jsp#import).  

Προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο λιμάνι Rades της 

Τύνιδας, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες σε συνεννόηση με τη μεταφορική εταιρία τους και τους 

Τυνήσιους εισαγωγείς μπορούν να εξετάσουν την επιλογή των λιμένων της Goulette, της 

Bizerte ή ακόμα και της Sousse ή της Sfax νοτιότερα της Τύνιδας. Η ναυτιλιακή εταιρία 

Evergreen (τηλ. 210-4140600, 2310-554647, bizexp@uma.gr, www.evergreen-line.com) 

συνδέει απ'ευθείας τον Πειραιά με το λιμάνι Bizerte (60 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της 

Τύνιδας) και με το λιμάνι της Τύνιδας Rades. 

Στη βάση στατιστικών της EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-

trade/data/database, επιλoγή EU Trade since 1995 by HS6, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε 

εξαψήφιο δασμολογικό κωδικό να δουν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του προϊόντος 

ενδιαφέροντός τους σε ευρώ και σε ποσότητες μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και με 

τρίτες χώρες (για βοήθεια στη χρήση της βάσης τηλ. 0030 2131352315).   

Κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής αποστολής οι Τυνήσιοι επιχειρηματίες έθεσαν 

ακόλουθες ενδεικτικές ερωτήσεις προς στους Έλληνες εξαγωγείς κατά τη διάρκεια των Β2Β 

συναντήσεων: 

 ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας π.χ. Ιταλούς, 

Γάλλους. 

 ποια η πρότασή σας για την Τυνησία; 

 πως η πληρωμή των εμπορευμάτων (π.χ. cash against documents, letter of credit, 

κ.τ.λ.); 

 ποιες οι τιμές και τι περιλαμβάνουν π.χ. μεταφορά έως το λιμάνι; 

 ποιες πιστοποιήσεις έχει το προϊόν; 

 ποια η εμπορική σας πολιτική, π.χ. ψάχνετε έναν αντιπρόσωπο ή θα προμηθεύετε 

πολλές εταιρίες; 

 που εξάγετε – ποια σημαντικά έργα έχετε αναλάβει;  

 τι επιπλέον προσφέρετε π.χ. εκπαίδευση, κτλ.; 

 υπάρχει συμπληρωματικότητα του προϊόντος σας με άλλα προϊόντα;  

Η γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου στην Τυνησία είναι, εκτός από τα αραβικά, τα γαλλικά 

και όχι τα αγγλικά. Η Τυνησία βρίσκεται μια ώρα πίσω σε σχέση με την Ελλάδα τους 

χειμερινούς μήνες. Προτείνεται η επικοινωνία με τις εταιρίες να γίνει Δευτέρα με Παρασκευή 

πρωινές ώρες. Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε στα μέλη σας τα αιτήματα εισαγωγής 

ελληνικών προϊόντων προκειμένου οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρίες να επικοινωνήσουν 

με τις αντίστοιχες τυνησιακές απ’ευθείας.  

                                                                                     Η Προϊσταμένη 

 

                                                                                       Ειρήνη Καμά 

                                            Γραμματέας Ο.Ε.Υ. A΄ 
Συν.: 1 αρχείo με αιτήματα + 3 φωτογραφίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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