
 

 
 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

3 Daniel Frisch Str. (11th floor), 64731 Tel Aviv, Israel 

Tel. 00972 3 6055299,   Fax 6055296   

E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr  
Συντάκτρια: Δέσποινα Δαουτάκου, Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 

 

 

 

H αγορά τυροκομικών προϊόντων του Ισραήλ 
H αγορά τυροκομικών προϊόντων του Ισραήλ.......................................................................................... 1 

1. Στοιχεία για τον ανταγωνισμό, την κατανάλωση και τις τιμές. ............................................................ 1 

2. Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ................................................................................................ 2 

3.  Πρόσβαση στην αγορά ................................................................................................................. 7 

 

 
 

1. Στοιχεία για τον ανταγωνισμό, την κατανάλωση και τις τιμές.  
 

Στην αγορά γαλακτοκομικών του Ισραήλ κυριαρχούν οι εγχώριες γαλακτοκομικές βιομηχανίες. 

Κυριότερες είναι οι:   

 
 

Εταιρεία Ιστοσελίδα Κύκλος 

εργασιών το 2009 

Πηγή:BDI 

CODE ranking 

Παρατηρήσεις 

Tnuva- Co-

op for 

Marketing 

and 

Agricultural 

Products 

http://www.tnuva.co.il

/site/HE/homepage.asp 

1.780 εκ. Δολ. 

ΗΠΑ 

Έχει συμφωνία συνεργασίας με 

την γαλλική εταιρεία Yoplait.          

Η Tnuva διαθέτει στην Ισραηλινή 

αγορά, γιαούρτι με την επωνυμία 

Yoplait.  

Strauss 

Group Ltd  

www.strauss-
group.com 

1.620 εκ. Δολ. 

ΗΠΑ 

 

Έχει συμφωνία συνεργασίας με 

τον όμιλο Danone και διαθέτει 

στην αγορά, γιαούρτι με την 

επωνυμία Strauss Group-Danone 

Gad Dairy 

Company 

Ltd. 

http://www.gad-

dairy.co.il/ 

 64,8 εκ. Δολ. 

ΗΠΑ 

 

Tara Dairy http://www.tara.co.il/   

 

 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στην καθημερινή διατροφής των 

Ισραηλινών νοικοκυριών.  Στην Ισραηλινή αγορά διατίθεται ευρεία γκάμα γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:  

mailto:ecocom-telaviv@mfa.gr
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 Φρέσκα τυριά τύπου cottage και τυριά κρέμα για επάλειψη. 

 Σκληρά & ημίσκληρα τυριά  

 Κατσικίσιο γάλα & τυριά από πρόβειο γάλα 

 Παστεριωμένα μεταποιημένα τυριά 

 Γιαούρτι  

 Επιδόρπια γάλακτος 

 Ροφήματα γάλακτος. 

 

Ιδιαίτερα δημοφιλή προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό είναι: 

 

Το λευκό τυρί- απομίμηση της ΠΟΠ φέτα:  

Στην αγορά διατίθεται λευκό τυρί «Bulgarian» από την εταιρεία Gad, ενώ και η εταιρεία Τnuva 

διαθέτει λευκό τυρί με την επωνυμία «Feta Cheese» από αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα.  

Δεδομένου ότι το Ισραήλ είναι τρίτη χώρα, δεν ισχύει η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των 

ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Στην Αγροτική Συμφωνία 

ΕΕ-Ισραήλ, οποία τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να 

επανέλθουν σε κατάλληλη χρονική στιγμή, με σκοπό να συζητήσουν ενδεχόμενη συμφωνία 

σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για γεωγραφικά προϊόντα και άλλα 

τρόφιμα (Κοινή δήλωση σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις).  

 

Παρατίθεται πίνακας με την εξέλιξη της μέσης τιμής σε βασικές κατηγορίες γαλακτοκομικών 

προϊόντων το 2012:  

 

Μέσες τιμές καταναλωτού σε επιλεγμένες κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων  

(τιμές σε Σέκελ στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) – Πηγή: Ισραηλινή Στατιστική 

Υπηρεσία  

 
 (1 Ευρώ ισοδυναμεί με 5 σέκελ με 4,99 σέκελ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία 

                                  

Προϊόν Έτος 

Μονά
δα 
μέτρη
σης  

Νόμι
σμα-
Σέκε
λ Σεπτέμβριος  Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

Pasteurized, 
non-enriched 
milk in cartons 

2012 

1 L NIS 6.16 6.17 6.21 6.17 

Natural yoghurt 
in a plastic 
container 

2012 
200 
Ml NIS 3.44 3.48 3.55 3.61 

Sour cream 
2012 200 

Ml NIS 2.6 2.62 2.63 2.63 

Unsalted butter 2012 100 G NIS 3.69 3.69 3.7 3.7 

Sour milk 
2012 200 

Ml NIS 1.56 1.56 1.56 1.57 

White cheese 2012 250 G NIS 6.39 6.36 6.5 6.62 

Cottage cheese 2012 250 G NIS 5.91 5.91 5.95 5.98 

Hard cheese of 
cow's milk 

2012 

100 G NIS 4.9 4.98 4.96 4.96 

 

2. Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων 
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Το 2011 παρατηρήθηκε αύξηση 14% στις εισαγωγές τυριών (κωδ. 0406), οι οποίες ανήλθαν σε 

16,68 εκ. δολ. έναντι 14,57 εκ. δολ. το 2010. 

 
Εισαγωγές τυριών 2011-2010 

Ποσά σε χιλιάδες δολ. ΗΠΑ, τιμές CIF 

Έτος Κωδ. & ονομασία προϊόντος   Ποσότητα kg  Αξία σε χιλ. Δολ.  

2011  040610 Fresh (unripened or uncured) 

cheese, including whey 

cheese, and curd 

 04061000 - 865 

 

 040620 Grated or powdered cheese, 

of all kinds 

 04062020 36,597 88 

   04062090 179,231 865 

 

 040630 Processed cheese, not grated 

or powdered 

 04063000 274,023 1,655 

  040640 Blue-veined cheese  04064000 22,503 244 

  040690 Other cheese  04069090 1,604,544 12,963 

2010  040610 Fresh (unripened or uncured) 

cheese, including whey 

cheese, and curd 

 04061000 208,583 1,160 

 

 040620 Grated or powdered cheese, 

of all kinds 

 04062020 36,000 87 

   04062090 36,225 120 

 

 040630 Processed cheese, not grated 

or powdered 

 04063000 288,326 1,789 

  040640 Blue-veined cheese  04064000 44,134 423 

  040690 Other cheese  04069090 1,485,460 10,996 

      

2011 16,680 

2010 14,575 

 

Πηγή: Ισραηλινή Στατιστική Υπηρεσία  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εισαγωγή τυριών ανά χώρα προέλευσης:  

 

Έτος 

Κωδ. 

Προϊόντος   Χώρα προέλευσης   

Ποσότητα 

kg 

 Αξία σε 

χιλ. 

δολ.ΗΠΑ 

2011  040610 Fresh 

(unripened or 

uncured) cheese, 

including whey 

cheese, and curd 

 04061000 France - 102 

      Italy - 7 

      Netherlands - 5 

      South Africa - 26 

      Switzerland - 1 

      United States (USA) - 724 

  

 040620 Grated or 

powdered 

cheese, of all 

kinds 

 04062020 United States (USA) 36,597 88 

     04062090 France 2,169 19 

      Germany 5,833 31 

      Lithuania 11,985 77 

      United States (USA) 159,244 738 

  

 040630 Processed 

cheese, not 

grated or 

powdered 

 04063000 Finland 6,492 38 

      France 256,163 1,547 

      Latvia 1,008 6 

      Netherlands 3,074 20 

      Poland 3,600 20 

      Ukraine 3,686 24 

  

 040640 Blue-veined 

cheese 

 04064000 Belgium 1,592 16 

      France 3,034 34 

      Germany 8,248 100 

      Italy 4,302 58 

      Netherlands 5,327 36 

   040690 Other cheese  04069090 Austria 19,997 111 

      Belgium 4,414 44 

      Bulgaria 15,004 142 

      Denmark 49,703 229 

      Finland 10,981 58 

      France 242,810 2,655 

      Germany 13,536 180 

      Greece 15,009 151 

      Hungary 2,000 12 

      Italy 183,183 2,477 

      Latvia 12,000 64 

      Lithuania 190,896 977 

      Netherlands 411,743 3,045 

      Poland 99,103 575 

      Russian Federation 90 2 

      South Africa 44,000 282 

      Spain 25,589 260 
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      Switzerland 8,482 156 

      Turkey 13,052 103 

      United Kingdom (UK) 34,744 306 

    United States (USA) 202,183 1,110 

      Uruguay 6,025 24 

2010  040610 Fresh 

(unripened or 

uncured) cheese, 

including whey 

cheese, and curd 

 04061000 Czech Republic 4,099 17 

      France 16,691 97 

      Germany 83 1 

      Italy 595 6 

      South Africa 11,659 73 

      Spain 46 1 

      United States (USA) 175,410 965 

  

 040620 Grated or 

powdered 

cheese, of all 

kinds 

 04062020 United States (USA) 36,000 87 

     04062090 France 350 2 

      United States (USA) 35,875 118 

  

 040630 Processed 

cheese, not 

grated or 

powdered 

 04063000 Finland 4,096 19 

      France 242,761 1,535 

      Germany 2,113 23 

      Lithuania 5,071 29 

      Netherlands 6,733 44 

      Poland 4,801 31 

      Russian Federation 4,803 31 

      United States (USA) 17,948 77 

  

 040640 Blue-veined 

cheese 

 04064000 Belgium 1,287 11 

      France 5,069 54 

      Germany 16,051 170 

      Italy 7,371 78 

      Netherlands 11,567 81 

      United Kingdom (UK) 2,789 29 

   040690 Other cheese  04069090 Belgium 35,144 371 

      Denmark 16,449 101 

      Finland 29,969 144 

      France 161,301 1,807 

      Germany 5,670 73 

      Greece 2,368 17 

      Hungary 5,024 28 

      Italy 197,306 2,172 

      Latvia 9,000 43 

      Lithuania 77,628 430 

      Netherlands 429,321 3,050 

      Poland 65,654 351 

      Spain 7,375 127 

      Switzerland 5,921 87 

      Turkey 6,000 24 
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      United Kingdom (UK) 19,571 158 

      United States (USA) 386,759 1,923 

      Uruguay 25,000 90 

           

 

Πηγή: Ισραηλινή Στατιστική Υπηρεσία 

 

 
Επεξήγηση κωδικών- Πηγή: Ισραηλινή Δασμολογική & Φορολογική Υπηρεσία  

04061000 FRESH (UNRIPENED OR UNCURED) CHEESE, INCLUDING WHEY CHEESE, AND  

 CURD  

1010 ---WHICH WILL BE RELEASED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIFTH ADDITION  

1090 ---OTHER  

04062000 -GRATED OR POWDERED CHEESE, OF ALL KINDS  

2010 ---WHICH WILL BE RELEASED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIFTH ADDITION  

2020 ---IN POWDER, APPROVED BY THE DIRECTOR GENERAL OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE  

 AS INTENDED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FOOD  

2090 ---OTHER  

04063000 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED:  

3010 ---WHICH WILL BE RELEASED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIFTH ADDITION  

3090 ---OTHER  

04064000 Blue veined cheese and other cheese containing veins  

 produced by Penicillium roqueforti:  

4010 ---WHICH WILL BE RELEASED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIFTH ADDITION  

4090 ---OTHER  

04069000 -OTHER CHEESE:-  

9010 ---WHICH WILL BE RELEASED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIFTH ADDITION  

9020 WHITE HALOMI CHEESE PROCESSED BY BOILING  

9030 HARD DRIED CHEESE OF THE KIND JIMEED  

9090 ---OTHERS  

 

 

http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=1000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1000&pratmeches=40610008
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=1000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1000&pratmeches=40610008
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=9030&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9030&pratmeches=40690307
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
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3.  Πρόσβαση στην αγορά 

Η αγορά γαλακτοκομικών του Ισραήλ προστατεύεται με την επιβολή δασμών στις εισαγωγές. 

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν αποφασίσει την 

προοδευτική μείωση των δασμών εισαγωγής στα σκληρά και μαλακά τυριά και το γιαούρτι.   

 

Η συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ για το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 

1/1/2010, προβλέπει προτιμησιακή πρόσβαση στις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από ΕΕ 

ως ακολούθως:  

 

ΚΩΔ. ΕΣ  ή δασμολογίου 

Ισραήλ 
 

0402 10 21 | Γάλα και κρέμα 

γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους 

ή σε άλλες στερεές μορφές, 

περιεκτικότητας σε βάρος 

λιπαρών ουσιών που δεν 

υπερβαίνει το 1,5 % 

προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 2.180 τόνων, 

εντός της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες 

δασμού.  

0402 10 10 | Γάλα και κρέμα 

γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους 

ή σε άλλες στερεές μορφές, 

περιεκτικότητας σε βάρος 

λιπαρών ουσιών που δεν 

υπερβαίνει το 1,5 % 

προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 2.180 τόνων, 

εντός της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ υπόκεινται σε 

μειωμένο δασμό κατά 55% σε σχέση με τον δασμό MFN 

(Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους-ΜΕΚ).  

0402 21 | Γάλα και κρέμα 

γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους 

ή σε άλλες στερεές μορφές, 

περιεκτικότητας σε βάρος 

λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει 

το 1,5 %, χωρίς προσθήκη 

ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών |  

προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 4.420 τόνων, 

εντός της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες 

δασμού.  

Στους τέως κωδικούς  0402 

91,  0402 99/ Συμπυκνωμένο 

γάλα 

προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 100 τόνων, εντός 

της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες δασμού  

0403 | Βουτυρόγαλα, πηγμένο 

γάλα και πηγμένη κρέμα, 

γιαούρτι, κεφίρ  

προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 200 τόνων, εντός 

της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες δασμού. 

Για εισαγωγές πέραν της δασμολογικής ποσόστωσης όσον 

αφορά το γιαούρτι που περιέχει κακάο, αρωματικές ύλες 

και/ή ζάχαρη ισχύει μόνο το «γεωργικό στοιχείο» (ειδικός 

συντελεστής δασμού).   

0404 | Ορός γάλακτος, έστω 

και συμπυκνωμένος ή με 

προσθήκη ζάχαρης  

προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 1.400 τόνων, 

εντός της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες 

δασμού.  

0405 | Βούτυρο και άλλες 

λιπαρές ουσίες προερχόμενες 

από το γάλα• γαλακτοκομικοί 

πολτοί για επάλειψη 

προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 650 τόνων, εντός 

της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες δασμού.  

0406 | Τυριά και πηγμένο 

γάλα για τυρί 

προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 830 τόνων, εντός 

της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες δασμού.  
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Οι ισχύοντες δασμοί εισαγωγής σε ορισμένες κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά 

του Ισραήλ έχουν ως ακολούθως- Πηγή: Ισραηλινή Δασμολογική & Φορολογική Υπηρεσία. 

 

ΤΥΡΙ 
Σημείωση: Για την υπαγωγή στην ποσόστωση ο εισαγωγέας πρέπει να λάβει ειδική άδεια από το 

Υπουργείο Βιομηχ.-Εμπορίου 

Τρέχουσα ισοτιμία: 1 Ευρώ= 5,04 ΝΙΣ 

 

Κωδ. 

Δασμολ.κατάταξης 

 

Ονομασία 

040 610 107  

Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή 

επεξεργασία) συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

-) που έχει παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή κατά ένα τμήμα από 

πρόβειο γάλα  

Γενικό επίπεδο 

δασμού 

 

 

13,99 σέκελ ανά κιλό  

 

Δασμός για χώρες ΕΕ  

Άνευ δασμού για δασμολογική ποσόστωση 830 τόνους. 

 

 (Σημείωση: Η ποσόστωση περιλαμβάνει τους κωδικούς/  

 
40.610.008/ Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή επεξεργασία) 

συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

40.620.205/ Τυρί σκόνη για το οποίο ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας 

επιβεβαίωσε ότι προορίζεται για παρασκευή ζωοτροφών. 

40.620.908/ άλλο 

40.630.006/ Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

40.640.005/ Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

40.690.208/ τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό, οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στην παράγραφο 9010 

40.690.307/ Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese 

type G’mid (JIMEED) 

40.690.901/ Τυριά-Άλλα 

 

Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό 

επίπεδο δασμού.  

 

 

 

 

Κωδ. 

Δασμολ.κατάταξης 

 

Ονομασία 

040 610 909  

Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή 

επεξεργασία) συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

-) άλλο  

Γενικό επίπεδο 

δασμού 

 

 

8,5 σέκελ ανά κιλό  
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Δασμός για χώρες ΕΕ  

Άνευ δασμού για δασμολογική ποσόστωση 830 τόνους. 

 

 (Σημείωση: Η ποσόστωση περιλαμβάνει τους κωδικούς/  

 
40.610.008/ Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή επεξεργασία) 

συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

40.620.205/ Τυρί σκόνη για το οποίο ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας 

επιβεβαίωσε ότι προορίζεται για παρασκευή ζωοτροφών. 

40.620.908/ άλλο 

40.630.006/ Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

40.640.005/ Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

40.690.208/ τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό, οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στην παράγραφο 9010 

40.690.307/ Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese 

type G’mid (JIMEED) 

40.690.901/ Τυριά-Άλλα 

 

Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό 

επίπεδο δασμού.  

 

 

Δασμός για χώρες 

ΠΟΕ  

 

5,6 σέκελ ανα κιλό για δασμολογική ποσόστωση 3,6 εκατ. 

Κιλά (η ποσόστωση αφορά συνολικές εισαγωγές τυριών των 

κάτωθι κωδικών 
      

      

      

    
 

 

    

 

 

      

    
 

 

    

 

 

      

    
 

 

    

 

 

      
 

 

 

Κωδ. 

Δασμολ.κατάταξης 

 

Ονομασία 

040 620908  
Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 

-) άλλο  

http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901


 

 10 

Γενικό επίπεδο 

δασμού 

 

 

9,99 σέκελ ανά κιλό  

 

Δασμός για χώρες ΕΕ  

Άνευ δασμού για δασμολογική ποσόστωση 830 τόνους. 

 

 (Σημείωση: Η ποσόστωση περιλαμβάνει τους κωδικούς/  

 
40.610.008/ Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή επεξεργασία) 

συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

40.620.205/ Τυρί σκόνη για το οποίο ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας 

επιβεβαίωσε ότι προορίζεται για παρασκευή ζωοτροφών. 

40.620.908/ άλλο 

40.630.006/ Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

40.640.005/ Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

40.690.208/ τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό, οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στην παράγραφο 9010 

40.690.307/ Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese 

type G’mid (JIMEED) 

40.690.901/ Τυριά-Άλλα 

 

Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό 

επίπεδο δασμού.  

 

 

Δασμός για χώρες 

ΠΟΕ  

 

5,6 σέκελ ανα κιλό για δασμολογική ποσόστωση 3,6 εκατ. 

Κιλά (η ποσόστωση αφορά συνολικές εισαγωγές τυριών των 

κάτωθι κωδικών 
 

      

      

      

    
 

 

    

 

 

      

    
 

 

    

 

 

      

    
 

 

    

 

 

      
 

 

http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
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Κωδ. 

Δασμολ.κατάταξης 

 

Ονομασία 

040 630 006 
Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

 

Γενικό επίπεδο 

δασμού 

 

9,99 σέκελ ανά κιλό.  

 

Δασμός για χώρες ΕΕ  

Άνευ δασμού για δασμολογική ποσόστωση 830 τόνους. 

 

 (Σημείωση: Η ποσόστωση περιλαμβάνει τους κωδικούς/  

 
40.610.008/ Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή επεξεργασία) 

συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

40.620.205/ Τυρί σκόνη για το οποίο ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας 

επιβεβαίωσε ότι προορίζεται για παρασκευή ζωοτροφών. 

40.620.908/ άλλο 

40.630.006/ Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

40.640.005/ Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

40.690.208/ τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό, οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στην παράγραφο 9010 

40.690.307/ Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese 

type G’mid (JIMEED) 

40.690.901/ Τυριά-Άλλα 

 

Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό 

επίπεδο δασμού.  

 

Δασμός για χώρες 

ΠΟΕ 

5,6 σέκελ ανα κιλό για δασμολογική ποσόστωση 3,6 εκατ. 

Κιλά (η ποσόστωση αφορά συνολικές εισαγωγές τυριών των 

κάτωθι κωδικών 
 

      

      

      

    
 

 

    

 

 

      

    
 

 

    

 

 

      

    
 

 

http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
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Κωδ. 

Δασμολ.κατάταξης 

 

Ονομασία 

040 640 005 

Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται 

σύμφωνα με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

 

Γενικό επίπεδο 

δασμού 

 

 

9,99 σέκελ ανά κιλό 

 

Δασμός για χώρες ΕΕ  

Άνευ δασμού για δασμολογική ποσόστωση 830 τόνους. 

 

 (Σημείωση: Η ποσόστωση περιλαμβάνει τους κωδικούς/  

 
40.610.008/ Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή επεξεργασία) 

συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

40.620.205/ Τυρί σκόνη για το οποίο ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας 

επιβεβαίωσε ότι προορίζεται για παρασκευή ζωοτροφών. 

40.620.908/ άλλο 

40.630.006/ Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

40.640.005/ Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

40.690.208/ τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό, οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στην παράγραφο 9010 

40.690.307/ Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese 

type G’mid (JIMEED) 

40.690.901/ Τυριά-Άλλα 

 

Για τις εισαγωγές πέραν της δασμολογικής ποσόστωσης 

ισχύει το γενικό επίπεδο δασμού. 

 

 

Δασμός για χώρες 

ΠΟΕ 

5,6 σέκελ ανα κιλό για δασμολογική ποσόστωση 3,6 εκατ. 

Κιλά (η ποσόστωση αφορά συνολικές εισαγωγές τυριών των 

κάτωθι κωδικών 
 

      

      

      

    
 

 

    

 

 

      

http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
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Κωδ. 

Δασμολ.κατάταξης 

 

Ονομασία 

40.690.208 

τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό (WHITE HALOMI 

CHEESE PROCESSED BY BOILING), οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην παράγραφο 9010 

 

Γενικό επίπεδο 

δασμού 

 

 

9,99 σέκελ ανά κιλό 

 

Δασμός για χώρες ΕΕ  

Άνευ δασμού για δασμολογική ποσόστωση 830 τόνους. 

 

 (Σημείωση: Η ποσόστωση περιλαμβάνει τους κωδικούς/  

 
40.610.008/ Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή επεξεργασία) 

συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

40.620.205/ Τυρί σκόνη για το οποίο ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας 

επιβεβαίωσε ότι προορίζεται για παρασκευή ζωοτροφών. 

40.620.908/ άλλο 

40.630.006/ Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

40.640.005/ Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

40.690.208/ τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό, οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στην παράγραφο 9010 

40.690.307/ Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese 

type G’mid (JIMEED) 

40.690.901/ Τυριά-Άλλα 

 

Για τις εισαγωγές πέραν της δασμολογικής ποσόστωσης, 

ισχύει το γενικό επίπεδο δασμού.  

 

 

Δασμός για χώρες 

ΠΟΕ 

5,6 σέκελ ανα κιλό για δασμολογική ποσόστωση 3,6 εκατ. 

Κιλά (η ποσόστωση αφορά συνολικές εισαγωγές τυριών των 

κάτωθι κωδικών 
 

      

http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifEnglish/TaarifList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
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Κωδ. 

Δασμολ.κατάταξης 

 

Ονομασία 

040 690 901 
Άλλα τυριά. Στον κωδικό αυτό υπάγεται και η φέτα.  

 

Γενικό επίπεδο 

δασμού 

 

 

8,5 σέκελ ανά κιλό  

 

Δασμός για χώρες ΕΕ  

Άνευ δασμού για δασμολογική ποσόστωση 830 τόνους. 

 

 (Σημείωση: Η ποσόστωση περιλαμβάνει τους κωδικούς/  

 
40.610.008/ Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή επεξεργασία) 

συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

40.620.205/ Τυρί σκόνη για το οποίο ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας 

επιβεβαίωσε ότι προορίζεται για παρασκευή ζωοτροφών. 

40.620.908/ άλλο 

40.630.006/ Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

40.640.005/ Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

40.690.208/ τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό, οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στην παράγραφο 9010 

40.690.307/ Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese 

type G’mid (JIMEED) 

40.690.901/ Τυριά-Άλλα 

 

Για τις εισαγωγές πέραν της δασμολογικής ποσόστωσης 

http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
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ισχύει το γενικό επίπεδο δασμού  

 

 

Δασμός για χώρες 

ΠΟΕ 

5,6 σέκελ ανα κιλό για δασμολογική ποσόστωση 3,6 εκατ. 

Κιλά (η ποσόστωση αφορά συνολικές εισαγωγές τυριών των 

κάτωθι κωδικών 
 

      

      

      

    
 

 

    

 

 

      

    
 

 

    

 

 

      

    
 

 

    

 

 

      
 

 

 

Κωδ. 

Δασμολ.κατάταξης 

 

Ονομασία 

040 690 307 
/  

Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese type 

JIMEED  

Γενικό επίπεδο 

δασμού 

 

 

4,33 σέκελ ανά κιλό  

 

Δασμός για χώρες ΕΕ  

Άνευ δασμού για δασμολογική ποσόστωση 830 τόνους. 

 

 (Σημείωση: Η ποσόστωση περιλαμβάνει τους κωδικούς/  

 
40.610.008/ Φρέσκο τυρί (το οποίο δεν έχει υποστεί ωρίμανση ή επεξεργασία) 

συμπεριλαμβανομένου του τυριού από στάρπη 

40.620.205/ Τυρί σκόνη για το οποίο ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας 

επιβεβαίωσε ότι προορίζεται για παρασκευή ζωοτροφών. 

40.620.908/ άλλο 

40.630.006/ Τυρί μη-επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ή σε σκόνη 

http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=1090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=1090&pratmeches=40610909
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2020&pratmeches=40620205
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=2090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=2090&pratmeches=40620908
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=3000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=3000&pratmeches=40630006
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=4000&helek=01&perek=04&prat=06&seif=4000&pratmeches=40640005
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9020&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9020&pratmeches=40690208
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
http://62.219.95.10/TaarifHistory/MisimList.aspx?type=3&code=9090&helek=01&perek=04&prat=06&seif=9090&pratmeches=40690901
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40.640.005/ Τυρί με μπλέ στίγματα (blue cheese) ή τυρί που παράγεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο Penicillium roqueforti 

40.690.208/ τυρί που έχει υποστεί τελευταίο βρασμό, οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στην παράγραφο 9010 

40.690.307/ Αφυδατωμένο τυρί τύπου Jimeed (dehydrated hydrogenerated cheese 

type G’mid (JIMEED) 

40.690.901/ Τυριά-Άλλα 

 

Για τις εισαγωγές πέραν της δασμολογικής ποσόστωσης που 

αναλογεί για ΕΕ, ισχύει το γενικό επίπεδο δασμού 

 

 

 

Κύρια μέθοδος εισόδου ξένων εταιρειών στην αγορά γαλακτοκομικών του Ισραήλ είναι: 

(α) Συμφωνίες «στρατηγικής συμμαχίας» με εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες (λχ συνεργασία 

Danone με Strauss Group και Yoplait με Tnuva) για διάθεση προϊόντων στην Ισραηλινή αγορά. 

  

(β) Η συνεργασία με εταιρείες εισαγωγής και διανομής τροφίμων, οι οποίοι συνεργάζονται με 

χονδρεμπόρους και τις μεγάλες αλυσίδες super-market. Επίσης, οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες 

super market (Shufersal και Blue Square) διενεργούν και απευθείας εισαγωγές.  

 

Αναφορικά με την πιστοποίηση kosher: Αν και το πιστοποιητικό Kosher δεν είναι υποχρεωτικό 

για την εισαγωγή τροφίμων στο Ισραήλ  (εξαιρούνται τα κρέατα για τα οποία είναι πάντοτε 

αναγκαίο), εντούτοις είναι απαραίτητο για την διανομή τροφίμων στις μεγάλες αλυσίδες super-

market, στις αλυσίδες  καταστημάτων εστίασης καθώς και στα ξενοδοχεία.  Το πιστοποιητικό 

kosher είναι θρησκευτικού χαρακτήρα και βεβαιώνει ότι το τρόφιμο είναι κατάλληλο προς 

κατανάλωση σύμφωνα με τους διατροφικούς κανόνες της Εβραϊκής θρησκείας.  Δεν υπάρχει 

απαγόρευση εισαγωγής στο Ισραήλ για τρόφιμα non kosher (εξαιρούνται μόνο τα κρέατα για τα 

οποία είναι πάντοτε αναγκαίο). Στην πράξη όμως, αυτά μπορούν να εισαχθούν συνήθως από 

μικρότερους εισαγωγείς, ενώ για την διάθεση τροφίμων στις μεγάλες Ισραηλινές αλυσίδες super-

market και τα ξενοδοχεία, το εν λόγω πιστοποιητικό είναι συνήθως απαραίτητο. Εφόσον ο 

εισαγωγέας τροφίμων επιθυμεί να διαθέσει στην Ισραηλινή αγορά προϊόντα με την ένδειξη 

“Kosher”, θα πρέπει να λάβει σχετικό πιστοποιητικό από την Ανωτάτη Ραββινική Αρχή.  

 

Δεδομένου ότι η αγορά του Ισραήλ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, απαιτείται συστηματική 

προσπάθεια από πλευράς των Έλληνων εξαγωγέων, όσον αφορά:  

 Στην καθιέρωση σταθερών συνεργασιών με Ισραηλινούς εισαγωγείς  

 Στην επίτευξη ενός συνδυασμού ανταγωνιστικών τιμών και ποιότητας των προϊόντων.  

 Στην τήρηση των ειδικών όρων εισαγωγής που ισχύουν ανά προϊόν 

 Στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών, όσον αφορά στην τυποποίηση και την ποιότητα 

των προϊόντων.  

 

 


