
ΝΔΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΠΙΜΔΛΗΤΗΡΙΟΥ 
  

Θέμα:         1) Συνάντηςη ςτο Υπουργείο Εξωτερικών με Νζο Πρζςβη τησ 

Ελλάδασ ςτο Ιράκ      

  2)  Επιχειρηματικά Νζα και Επιχειρηματικζσ Ευκαιρίεσ από 

Σαουδική Αραβία (ςυνημμ.1+2)     

  3)  Προβλήματα ςτισ Μεταφορζσ και ςτον Εκτελωνιςμό των 

εμπορευμάτων ςτη Τυνηςία, κυρίωσ ςτο Λιμάνι Rades (Tύνιδα 30/05/2014) 
  
  
Το Άπαβο-Δλληνικό Δπιμεληηήπιο ενημεπώνει όηι: 

  

1)  Η Β8 Γιεύθςνζη ηος Υποςπγείος Δξυηεπικών, διοπγανώνει  ζςνάνηηζη γνωπιμίαρ με 

ηον νέο Ππέζβη ηηρ Δλλάδαρ ζηην Βαγδάηη (Ιπάκ) κ. Γιονύζιο Κςβεηό.  

Η ζςνάνηηζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Πέμπηη, 29 Μαΐος 2014, με ώπα έναπξηρ12:00 

μ.μ. και ώπα λήξηρ 14:00 μ.μ. ζηο Υποςπγείο Δξυηεπικών, Βαζ. Σοθίαρ 1, Αθήνα, αίθοςζα 

Σοθιανοπούλος.    (Πεγή : Β8 Γ/νζε / ΥΠ.ΔΞ.) 

Σε πεπίπηυζη καηά ηην οποία επιθςμείηε να μεηάζσεηε, παπακαλούμε να ενημεπώζεηε άμεζα 

ηην απμόδια Γ/νζη  αποζηέλλονηάρ ζηο ηλεκηπονικό ηασςδπομείο b08@mfa.gr με c.c. ζηο 

Α.Δ.Δ. chamber@arabgreekchamber.gr, ζύνηομο επιβεβαιυηικό μήνςμα με ηο όνομα ηηρ 

εηαιπείαρ ζαρ και ηος πποζώπος πος θα ζαρ εκπποζυπήζει ζηην ζςνάνηηζη και ένα 

ηηλέθυνο επικοινυνίαρ.  Πληποθοπίερ για ηην εκδήλυζη, κ. Σ. Γάκογλος ηηλ. 210-

3682760,  - κ. Γ. Πεηπόποςλορ 210-3682764. 

  

2)  Δπισειπημαηικά νέα και επισειπημαηικέρ εςκαιπίερ ζηη Σαοςδική Απαβία (ως συνημμένα 

800 1 ΑΣ 144 2014 &SFDA–700 B 1 AS 163 2014)   (Πεγή : Γενικό Πποξενείο Δλλάδορ 

Τδένηα/Σαοςδική Απαβία / Γπαθείο Ο.Δ.Υ. ) 

3)  Σηιρ 30 Μαίος 2014, διοπγανώνεηαι η εν θέμαηι ζύζκετη ζηο Υποςπγείο Ανάπηςξηρ 

και Γιεθνούρ Σςνεπγαζίαρ ηηρ Τςνηζίαρ ζηην οποία θα παπαζηεί και ο Υποςπγόρ 

Μεηαθοπών.   Παπακαλούμε όπυρ οι ελληνικέρ επισειπήζειρ οι οποίερ έσοςν ανηιμεηυπίζει 

πποβλήμαηα καηά ηην εξαγυγή ηυν εμποπεςμάηυν ζηη σώπα, όπυρ επικοινυνήζοςν με ηο 

Γπαθείο Ο.Δ.Υ. Τύνιδαρ (grtradetun@mfa.gr, θαξ 00216 71 789518  με c.c. ζηο 

Α.Δ.Δ.chamber@arabgreekchamber.gr) αναθέπονηαρ ζςγκεκπιμένερ πεπιπηώζειρ ή 

/και αποζηείλοςν ηςσόν ζσόλια και πποηάζειρ ηοςρ έωρ και 26 Μαΐος 2014.     (Πεγή 

: Ππεζβεία ηερ Δλλάδορ ζηεν Τύνιδα/Γπαθείο Ο.Δ.Υ. ) 
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ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 / Tel: 00966 12 66 90 824 

E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr 
      

ΘΕΜΑ: “Σαουδαραβική κατασκευαστική – τεχνική εταιρεία –  
                 Ενδιαφέρον για προσλήψεις εργατικού προσωπικού”. 
 
Αναφερόμενος στο θέμα, σας γνωρίζω ότι η Σαουδαραβική κατασκευαστική – τεχνική εταιρεία 
“ABDUL ALI AL AJMI COMPANY – SAUDI JOINT-STOCK COMPANY”, με έδρα το 
Ριάντ, απευθύνθηκε στο Γραφείο μας και ενδιαφέρεται για προσλήψεις εργατικού προσωπικού 
από την Ελλάδα σε διάφορες συναφείς ειδικότητες. Οι ειδικότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται, 
σύμφωνα με τη δική τους επιστολή, είναι: 

- Infrastructure Engineers 
- Designer Engineers 
- Planning Engineers 
- Mechanical Engineers 
- Civil Engineers 
- Civil Forman and  
- Surveyors  
 

H συγκεκριμένη Σαουδαραβική επιχείρηση είναι μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο των 
κατασκευών μεγάλων έργων υποδομών στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και ειδικότερα 
στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδικών έργων, γεφυρών και άλλων. Τα πλήρη στοιχεία της 
εν λόγω επιχείρησης είναι: 

ABDUL ALI AL AJMI COMPANY /    (JOINT-STOCK COMPANY) 
Attn: Mr Ayman Saad Rezk, Business Development Manager 
Tel: 00966 11 240 2450 – ext: 115 or 00966 11 240 2451 
Fax: 00966 11 240 2458 
E-Mail: ayman@alajmicompany.com/ Web Site: www.alajmicompany.com 

 
 Παρακαλώ όπως ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με την 
συγκεκριμένη Σαουδαραβική επιχείρηση για περισσότερες πληροφορίες. 
 
 
 
       Ο Προϊστάμενος 
                           Θεόδωρος Ξυπολιάς  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422/  Tel: 00966 12 66 90 824 

E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr 
  

 
ΘΕΜΑ : “Σαουδαραβικός Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (SFDA) -       
                 Saudi Food and Drug Authority – Συνάντηση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
                 και Οικονομικούς και Εμπορικούς Συμβούλους – Θέματα για εισαγωγές  
                τροφίμων στην Σαουδική Αραβία”. 
 
 Σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ριάντ και των 
Οικονομικών και Εμπορικών Συμβούλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Εισαγωγών Τροφίμων του αρμόδιου Σαουδαραβικού Οργανισμού 
για τον Ελεγχο των Τροφίμων και Φαρμάκων (Saudi Food and Drug Authority – SFDA) Dr 
Mohammed Al Debaisi, έγινε διεξοδική συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορούν τις 
εισαγωγές τροφίμων στην Σαουδική Αραβία.  
 
 Οι νέες διαδικασίες που ορίζει ο αρμόδιος Σαουδαραβικός Οργανισμός και οι οποίες 
αφορούν όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν 
ως εξής: 
 1.Εγγραφή επιχειρήσεων τροφίμων 
 
 Σύμφωνα με τον SFDA προτείνεται η ηλεκτρονική εγγραφή όλων των επιχειρήσεων που 
εξάγουν τρόφιμα στην Σαουδική Αραβία, έστω και αν αυτή δεν είναι υποχρεωτική για όλους 
τους τομείς και τις κατηγορίες τροφίμων. Η εγγραφή των επιχειρήσεων που εξάγουν τρόφιμα 
στην Σαουδική Αραβία είναι υποχρεωτική μόνον για τις επιχειρήσεις νωπών κρεάτων και 
βοοειδών, ζωντανών ζώων και πουλερικών και νωπών ψαριών. Καμμία εγγραφή επιχειρήσεων 
δεν απαιτείται, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις εισαγωγών για μία χώρα-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως στην περίπτωση απαγόρευσης εισαγωγών βόειου και 
αιγοπρόβειου κρέατος. 
 
 Η εγγραφή των επιχειρήσεων διευκολύνει τον έλεγχο στα σύνορα δεδομένου ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν το πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εκτελωνισμού των προϊόντων και των 
εμπορευμάτων. Οι εξαγωγείς υποχρεούνται μόνο στην εγγραφή της επιχείρησής τους. Η 
υποχρέωση της εγγραφής των προϊόντων βαρύνει τον εκάστοτε εισαγωγέα. 
 
 Ειδικότερα θέματα που τέθηκαν από τους Οικονομικούς και Εμπορικούς Συμβούλους 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι: 
 
 -Ζητήθηκε από τον SFDA να δοθούν στις αρμόδιες εθνικές αρχές των 28 κρατών-μελών 
υποδείγματα των εγγράφων και των δικαιολογητικών που θα πρέπει να συμπληρώνονται και 
βάσει των οποίων θα γίνεται η εγγραφή μιάς αλλοδαπής επιχείρησης. Μέσω αυτής της 
διαδικασίας θα είναι πολύ πιό εύκολο να επιβεβαιώνεται η ορθότητα της εγγραφής μιάς 
επιχείρησης ή όχι. Παράλληλα ο SFDA θα μπορεί να ελέγχει εάν η συγκεκριμένη επιχείρηση 
είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη να λειτουργεί ή όχι. 
 -Επιπλέον οι 28 χώρες-μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τον SFDA 
με τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι νομίμως εγγεγραμμένες και έχουν την εξουσιοδότηση 
λειτουργίας. 
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 2. Εγγραφή νέων προϊόντων  
Αναφορικά με την καταγραφή νέων προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει επίσημη κατάταξή τους 
προς τις απαιτήσεις της Σαουδικής Αραβίας ή άλλου κράτους-μέλους του Συμβουλίου 
Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου (GCC), αυτά αξιολογούνται αρχικά από την αντίστοιχη 
διεύθυνση διαχείρισης κινδύνου του αρμόδιου Σαουδαραβικού Οργανισμού. Η αξιολόγηση 
βασίζεται στα διεθνή επιστημονικά πρότυπα καθώς και στην σχετική αλληλογραφία 
προηγουμένων εγκρίσεων για συγκεκριμένα προϊόντα από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές ελέγχου 
ασφάλειας των τροφίμων. 
 
 3.Αρση των απαγορεύσεων για εισαγωγές – Νέες διαδικασίες 
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του SFDA πρόκειται σύντομα να εφαρμοσθούν νέες διαδικασίες, 
αναφορικά με την άρση των απαγορεύσεων για εισαγωγές νωπών κρεάτων και προϊόντων νωπού 
κρέατος. Οι νέοι κανονισμοί που θα ισχύσουν θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τα θέματα 
που έχουν τεθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλους εμπορικούς εταίρους 
της Σαουδικής Αραβίας. Τέτοια σοβαρά ζητήματα είναι το ύψος των χρημάτων που 
καταβάλλονται για τους ελέγχους των επιχειρήσεων, η απαίτηση πραγματοποίησης ξεχωριστών 
επιθεωρήσεων για τη κάθε μία μεμονωμένη επιχείρηση και η αντικατάστασή τους από ένα νέο 
ομογενοποιημένο εθνικό σύστημα ελέγχων. 
 
Σε ξεχωριστή συνάντηση θα συζητηθούν αναλυτικά όλα τα ερωτήματα και οι απορίες σχετικά με 
την πρακτική εφαρμογή των νέων αυτών κανονισμών. 
 
 4. Πιστοποιητικά – Οδηγός Εισαγωγών Τροφίμων για τις Χώρες – Μέλη του 
Συμβουλίου Συνεργασίας (GCC Imported Food Guide) 
Ο Σαουδαραβικός Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων απαιτεί τα πιστοποιητικά 
εκείναι που αναφέρονται στον Οδηγό Εισαγωγών Τροφίμων των GCC χωρών, όπως αυτά έχουν 
κατατεθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ευθύς μόλις ο Οδηγός αυτός υιοθετηθεί από 
όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας, τα πιστοποιητικά που θα απαιτούνται θα είναι 
τα ίδια για όλες τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας. 
 
 5. Πιστοποίηση “Halal” 
O SFDA δέχεται πιστοποιητικά “Halal” που εκδίδονται από Ισλαμικά Κέντρα εγκεκριμένα από 
την Παγκόσμια Ισλαμική Ενωση (Muslim World League), ή έδρα της οποίας είναι στη Μέκκα. 
  

6. Σήμανση Τροφίμων  
 Σύμφωνα με τη Τεχνική Οδηγία GSO 9 όλα τα τρόφιμα που εισάγονται και 
κυκλοφορούν στις αγορές των χωρών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας πρέπει υποχρεωτικά 
να έχουν σήμανση και στην αραβική γλώσσα. Το κείμενο στην αραβική θα πρέπει να αναφέρει 
όλα τα συστατικά του συγκεκριμένου προϊόντος και να αποτελεί ακριβή μετάφραση από το 
πρωτότυπο κείμενο. 
 
Ο Σαουδαραβικός Οργανισμός SFDA διευκρίνησε ότι στο μέλλον, χωρίς να καθορισθεί 
επακριβώς, δεν θα δέχεται και δεν θα εγκρίνει την εισαγωγή τροφίμων τα οποία δεν έχουν το 
πλήρες κείμενο στην αραβική γλώσσα, που θα πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο και να 
είναι κατανοητό στον τελικό καταναλωτή. Τρόφιμα τα οποία θα έχουν μία απλή ετικέττα δεν θα 
γίνονται δεκτά. Οι απλές ετικέττες γίνονται αποδεκτές μόνον όταν πρόκειται για πρώτες ύλες και 
πάντως για προϊόντα που δεν έχουν αποδέκτη τον τελικό καταναλωτή. Παράλληλα επισημάνθηκε 
ότι δεν θα γίνονται δεκτά τα τρόφιμα εκείνα που φέρουν απλώς την επισήμανση “produced in 
EU”. Ειδικότερα για τα εισαγόμενα νωπά κρέατα και δεδομένων των αυστηρών κανόνων και  

2 SFDA – 700 B 1 ΑΣ 163 2014 

 



 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ 
 
απαγορεύσεων που ισχύουν, σχετικά με τη καταγωγή και προέλευση των κρεάτων, η 
προηγούμενη επισήμανση θεωρείται τελείως παράνομη και δεν γίνεται δεκτή. 
 
Λόγω των πολλών εκκρεμοτήτων και άλλων τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν για την 
επισήμανση των τροφίμων ή ακόμη και για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για εισαγωγές 
τροφίμων στη χώρα, ο Σαουδαραβικός Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων έχει 
αναθέσει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας Mr Abdulrahman al-
Ghurairi την επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου Διευθυντού είναι:  00966 11 2038222 ext: 2145 και η 
ηλεκτρονική διεύθυνση icd@sfda.gov.sa 
 
 
      Ο Προϊστάμενος 
               Θεόδωρος Ξυπολιάς 
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