
 
 

 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Προς: Όλα τα Μέλη 
Από : Γενικό Γραμματέα 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 

Θέμα: Εξαγωγές στην Αλγερία  
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι από 1/1/2018 οι Αρχές της 
Αλγερίας  επέβαλαν την υποχρεωτική προσκόμιση μαζί με οποιοδήποτε υπό εισαγωγή 
προϊόν ενός πιστοποιητικού ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντος.  
 
Η προσκόμιση ενός τέτοιου πιστοποιητικού προκάλεσε πολλά πρoβλήματα και 
δυσκολίες σε όλους τους ευρωπαίους εξαγωγείς. Τα Ευρωεπιμελητήρια, 
εκπροσωπώντας όλα τα Εθνικά Επιμελητήρια της Ευρώπης, ετοίμασαν ένα  κοινό  
έντυπο – common template, το οποίο  θα συμπληρώνουν οι εξαγωγείς προϊόντων στην 
Αλγερία (επιπρόσθετα του πιστοποιητικού προέλευσης και της πιστοποίησης του 
τιμολογίου της κάθε εξαγωγής) ,  και  θα το προσκομίζουν στα  οικία Επιμελητήρια για 
να σφραγίζεται και να υπογράφετα (το έντυπο επισυνάπτεται). 
 
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Άντρη Γεωργιάδου 
για Γενικό Γραμματέα  
 
τηλ.22889724 
 



 

 

Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of 

products exported to Algeria. 

 

 

The Chamber of Commerce of (1) ...........................................................................,  

confirms to the request of (2..................................................................................... 

the presentation of the latter’s attestation  

that the product (s) (3) ............................................................................................. 

relevant to sub-position (s)..................................................................................... 

................................................................................................................................. 

manufactured and/or marketed by (4) ...................................................................... 

is/are in accordance with the regulations in force in EU/Member State.........or 

with the international standards when it comes to the requirements of the safety 

and the protection of the consumer (5) …………………………………………… 

and are marketed in (6) .............................................................................................  

Signature and stamp of the company 

 

 

Chamber of Commerce 

 

(1) : identification of the Chamber of Commerce (depending on national  

legislation, where the company is registered or where it is a member of) 

(2) : name, address, and business name of the operator 

(3) : denomination and trademarks; (additional references may  

include elements such the HS code(s) for product(s) in question)  

(4) : identification of the original manufacturer and/or distributor 

(5) : mention of the regulatory and /or normative references if existing 

(6) : country of origin and / or provenance  
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