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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στον παρόντα κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων περιλαμβάνονται
περιληπτικές σημειώσεις ειδών των οποίων η εισαγωγή στη χώρα
προορισμού του δέματος απαγορεύεται ή επιτρέπεται υπό όρους.
2. Οι χώρες έχουν καταχωρηθεί κατά την ίδια σειρά όπως στον πίνακα χωρών
του τιμολογίου δεμάτων εξωτερικού για την εύκολη ανεύρεσή τους.
3. Ο αποστολέας υποχρεούται να δηλώνει το ακριβές περιεχόμενο του δέματος.
Για αυτό το λόγο τα δέματα εξωτερικού πρέπει να προσκομίζονται ανοιχτά για
να γίνεται ο έλεγχος του περιεχομένου. Εξαιρούνται τα δέματα που
καταθέτονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τα μέλη των
διπλωματικών αντιπροσωπειών που είναι διαπιστευμένα στην Ελλάδα (ξένες
Πρεσβείες και έμμισθοι Πρόξενοι) με τον όρο ότι στο περικάλυμμα θα
αναγράφονται ο τίτλος της Πρεσβείας ή του Προξένου, το όνομα του
αποστολέα και θα είναι ανατυπωμένη η επίσημη σφραγίδα.
4. Όταν για την αποστολή δέματος στο εξωτερικό απαιτείται η έκδοση
τελωνειακής άδειας εξαγωγής, τότε το δέμα προσκομίζεται από τον
αποστολέα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή που βρίσκεται στην έδρα του
Καταστήματος και αφού τηρηθούν οι τελωνειακές, συναλλαγματικές,
υγειονομικές και λοιπές διατυπώσεις, καθώς και η είσπραξη των τυχόν
οφειλόμενων τελών και δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, προβαίνει
στην έκδοση της σχετικής άδειας εξαγωγής. Κατόπιν αυτό σφραγίζεται από
την τελωνειακή υπηρεσία και επαναφέρεται στο Ταχ. Κατάστημα για
παραλαβή με συνοδεία τελωνειακού οργάνου. Αν στην έδρα του Ταχ.
Καταστήματος παραλαβής δεν εδρεύει αρμόδια τελωνειακή αρχή και
απαιτείται η έκδοση τελωνειακής άδειας εξαγωγής το δέμα διαβιβάζεται στο
πλησιέστερο Ταχ. Κατάστημα, όπου εδρεύει αρμόδια τελωνειακή αρχή, η
οποία και εκδίδει την άδεια αυτή. Αν τότε συντρέχει περίπτωση καταβολής
εξαγωγικού τέλους κλπ., η είσπραξη γίνεται από το αρχικό Ταχ. Κατάστημα
παραλαβής του δέματος βάσει σχετικής κατάστασης της τελωνειακής
υπηρεσίας.
5. Η επιτρεπόμενη, χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις, αποστολή στο
εξωτερικό υπό τύπου δώρου εγχώριων προϊόντων, γίνεται σύμφωνα με τις
σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας που κατά καιρούς εκδίδονται.
6. Για την εκτίμηση της αξίας αποστελλομένων κοσμημάτων και άλλων
μικροαντικειμένων από χρυσό ή άλλο μέταλλο ζητείται από τον υπάλληλο η
προσκόμιση της απόδειξης αγοράς ή σχετική βεβαίωση κοσμηματοπώλη. Για
τα έργα ζωγραφικής ή άλλα έργα τέχνης που αποστέλλονται, όχι από τον
καλλιτέχνη που τα φιλοτέχνησε, αλλά από τρίτους και τα οποία εμφανίζονται
ότι έχουν αρχαιολογική αξία, ζητείται απαραιτήτως η προσκόμιση άδειας της
αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
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Η προσκομιζόμενη βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλης Τράπεζας
περί εκχωρήσεως συναλλάγματος, η απόδειξη αγοράς κοσμημάτων, η άδεια
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς και το τιμολόγιο εξαγωγής, τηρούνται
στο αρχείο του Ταχ. Καταστήματος για μια πλήρη τριετία, αφού
προηγουμένως σημειωθεί ο αριθμός του εν λόγω δέματος. Σαν τιμολόγιο
εξαγωγής νοείται το τιμολόγιο του καταστήματος που αγοράστηκαν ή
στάλθηκαν τα είδη προς εξαγωγή.
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Μη αποδεκτά αντικείμενα – Απαγορεύσεις

1.

Γενικές Διατάξεις Απαγορεύσεις

1.1 Αντικείμενα που δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Σύμβαση και
τους Κανονισμούς δεν γίνονται αποδεκτά. Τα αντικείμενα που στέλνονται
επιπλέον με δόλια ενέργεια με πρόθεση την αποφυγή πληρωμής
καθορισμένων τελών δεν γίνονται αποδεκτά.
1.2 Οι εξαιρέσεις στις απαγορεύσεις καθορίζονται από τους Κανονισμούς.
1.3 Όλες οι ταχυδρομικές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις
απαγορεύσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως μετά την
προσθήκη τους στο σχετικό κατάλογο.
1.4 Οι Γενικές διατάξεις των απαγορεύσεων ισχύουν για τα Ταχ. Δέματα που
ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για
εκείνες τις χώρες που δεν αναφέρονται στην παρούσα έκδοση.
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Απαγορεύσεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες αντικειμένων
(Επιστολές & Ταχ. Δέματα). Απαγορεύεται η εισαγωγή των αντικειμένων
που αναφέρονται πιο κάτω σε όλες τις κατηγορίες ταχυδρομικών
αντικειμένων :

2.1

Ναρκωτικά και ψυχότροπες ουσίες

2.2

Άσεμνα ή ανήθικα αντικείμενα

2.3

Αντικείμενα, των οποίων η εισαγωγή ή η κυκλοφορία απαγορεύεται στη
χώρα προορισμού και τα οποία αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο
απαγορευμένων αντικειμένων (LISTE DES OBJETS INTERDITS).

2.4

Αντικείμενα τα οποία, από την φύση τους ή λόγω της συσκευασίας τους,
μπορούν να εκθέσουν τους υπαλλήλους ή το συναλλασσόμενο κοινό σε
κίνδυνο, να μολύνουν ή να καταστρέψουν άλλα αντικείμενα, ταχυδρομικό
εξοπλισμό ή ιδιοκτησίες τρίτων.
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2.5

Έγγραφα που έχουν το χαρακτήρα ενεστώσας και προσωπικής
αλληλογραφίας και που ανταλλάσσονται μεταξύ προσώπων εκτός από τον
αποστολέα και τον παραλήπτη ή των προσώπων που ζουν μαζί τους.

2.6

Εκρηκτικά, όπλα, εύφλεκτα, ή ραδιενεργά υλικά και άλλες επικίνδυνες
ουσίες.
Η τοποθέτηση εκρηκτικών, όπλων, εύφλεκτων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών
καθώς επίσης και ραδιενεργών υλικών απαγορεύονται σε όλες τις κατηγορίες
αντικειμένων.
Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτές προς αποστολή ραδιενεργές ουσίες και
υλικά
σε αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου και σε ταχυδρομικά
Δέματα εφ΄ όσον έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο μεταξύ των ενδιαφερομένων
χωρών (άρθρο 16 της Παγκόσμιας Ταχ. Σύμβασης).

2.7

Ζώντα Ζώα
Η εισαγωγή ζώντων ζώων απαγορεύεται σε όλες τις κατηγορίες
αντικειμένων (Επιστολές & Ταχ. Δέματα).
Κατ΄ εξαίρεση, γίνονται δεκτά προς αποστολή στα αντικείμενα επιστολικού
ταχυδρομείου & στα Ταχ. Δέματα τα παρακάτω ζώα.
-μέλισσες, βδέλλες και μεταξοσκώληκες
-παράσιτα και καταστροφείς επιβλαβών εντόμων προοριζόμενων για τον
έλεγχο των εντόμων αυτών, που ανταλλάσσονται μεταξύ των επίσημα
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
-μύγες της οικογένειας Drosophilidae για την βιοϊατρική έρευνα που
ανταλλάσσονται μεταξύ των επίσημα αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
-τα ζώντα ζώα η ταχυδρομική μεταφορά των οποίων εγκρίνεται από τους
ταχυδρομικούς κανονισμούς των ενδιαφερόμενων χωρών

2.8

Νομίσματα, χαρτονομίσματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα
Απαγορεύεται να εισάγονται νομίσματα, χαρτονομίσματα, τίτλοι
οποιουδήποτε είδους πληρωτέοι στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές,
λευκόχρυσος, χρυσός ή ασήμι, επεξεργασμένα είτε όχι, πολύτιμοι λίθοι,
κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
Εάν η εσωτερική νομοθεσία των χωρών καταγωγής και προορισμού
επιτρέπει κάτι τέτοιο, αυτά τα αντικείμενα μπορούν να αποστέλλονται με
συστημένη επιστολή Δηλωμένης αξίας ή με Ταχ. Δέμα Δηλωμένης αξίας.
Είναι δυνατό να αποστέλλονται σε μη ασφαλισμένα ταχ. Αντικείμενα
(επιστολές & Ταχ. Δέματα), εφ΄ όσον επιτρέπεται από την εσωτερική
νομοθεσία των χωρών καταγωγής και προορισμού.
Κάθε Ταχ. Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει να εσωκλείεται χρυσός σε
ράβδους σε ασφαλισμένα ή μη ασφαλισμένα δέματα που προέρχονται από ή
προορίζονται για το έδαφος της ή που στέλνονται διαβατικά απερικάλυπτα
διαμέσου του εδάφους της.
Επίσης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της πραγματικής αξίας τέτοιων
αντικειμένων.
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2.9

Τα Έντυπα και η αλληλογραφία για τους τυφλούς απαγορεύεται:
-να φέρουν οποιαδήποτε ένδειξη ή να περιέχουν αλληλογραφία ενεστώτα
χαρακτήρα
-να φέρουν κάποιο γραμματόσημο ή κάποια μορφή προπληρωμής ταχ.
Τέλους, σφραγισμένη είτε όχι, ή οποιοδήποτε έγγραφο που να
αντιπροσωπεύει μια νομισματική αξία, εκτός από τις περιπτώσεις που το
αντικείμενο περιέχει εσώκλειστη μια κάρτα, έναν φάκελο ή περικάλυμμα με
προτυπωμένη ένδειξη τέλους για την επιστροφή του και φέρει την έντυπη
διεύθυνση του αποστολέα του αντικειμένου ή του αντιπροσώπου του στη
χώρα κατάθεσης ή προορισμού του αρχικού αντικειμένου
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Διαχείριση των αντικειμένων που γίνονται κατά λάθος αποδεκτά
Η διαχείριση των αντικειμένων που γίνονται κατά λάθος αποδεκτά καθορίζεται
στους Κανονισμούς. Εντούτοις, τα αντικείμενα περιέχουν είδη που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.6 σε καμία περίπτωση δεν
διαβιβάζονται στον προορισμό τους ούτε παραδίδονται στους παραλήπτες
ούτε επιστρέφονται στη χώρα καταγωγής τους. Στην περίπτωση που
ανακαλυφθούν κατά την μεταφορά Επιστολές ή Ταχ. Δέματα που περιέχουν
είδη τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.6 των
απαγορεύσεων, αυτά θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της
χώρας που διέρχονται.
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Α/Α

ΧΩΡΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΣΕΛΙΔΑ

1

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

SAINT HELLENE

14

2

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ

SAINT-LUCIE

14

3

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ

SAINT-VINCENTE

15

4

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ

DOMINIQUE

15

5

ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

MAURICE

16

6

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΓΚΕΛΟΝ

S. RIERRE ET MIQUELON

17

7

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

SAINT CHRISTOPHE

18

8

ΑΓΚΟΛΑ

ANGOLA

18

9

ΑΖΕΡΜΑΪΤΖΑΝ

AZERBAIDZAN

19

10

ΑΖΟΡΕΣ

ACORES

20

11

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

EGYPTE

20

12

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ETHIOPE

22

13

ΑΪΤΗ

HAITI

23

14

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

COTE D΄ IVOIRE

23

15

ΑΛΒΑΝΙΑ

ALBANIE

23

16

ΑΛΓΕΡΙΑ

ALGERIE

23

17

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ

ANTIGUA

24

18

ΑΝΤΙΛΛΕΣ

ANTILLES

24

19

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ARGENTINE

25

20

ΑΡΜΕΝΙΑ

ARMENIE

26

21

ΑΡΟΥΜΠΑ

ARUBA

26

22

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

AUSTRALIE

27

23

ΑΥΣΤΡΙΑ

AUTRICHE

28

24

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

AFGANISTAN

28

25

ΒΑΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ

WALLIS ET FUTUNA

28

26

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

VANUATU

29

27

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

VATICAN

30

28

ΒΕΛΓΙΟ

BELGIQUE

30

29

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

VENEZUELA

30

30

ΒΕΝΤΑ

VENDA

30

31

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

BERMUDES

30

32

ΒΙΕΤΝΑΜ

VIET NAM

31

33

ΒΟΛΙΒΙΑ

BOLIVIE

32

34

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

REP POP DE COREE.

33
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35

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

BOSNIE -HERTZEGOVINE

34

36

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

BULGARIE

35

37

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

BRESIL

36

38

ΓΑΛΛΙΑ

FRANCE

38

39

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ

GUYANE FRANCAISE

38

40

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ALLEMAGNE

38

41

ΓΕΩΡΓΙΑ

GEORGIE

39

42

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

GIBRALTAR

40

43

ΓΚΑΜΠΙΑ

GAMBIE

40

44

ΓΚΑΜΠΟΝ

GABON

41

45

ΓΚΑΝΑ

GHANA

42

46

ΓΚΡΕΝΑΝΤΑ

GRENADE

44

47

ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ

GUADELOUPE

44

48

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

GUATEMALA

44

49

ΓΟΥΙΑΝΑ

GUYANE

44

50

ΓΟΥΙΝΕΑ

GUINEE

44

51

ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ

GUINEE-BISSAU

45

52

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

GROENLAND

45

53

ΔΑΝΙΑ

DANEMARK

45

54

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

DOMINICAINE REP.

46

55

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

EL SALVADOR

46

56

ΕΛΒΕΤΙΑ

SUISSE

47

57

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ERYTHREE

48

58

ΕΣΘΟΝΙΑ

ESTONIE

48

59

ΖΑΜΠΙΑ

ZAMBIE

48

60

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ZIMBABWE

49

61

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ETAT-UNIS D΄AMERIQUE

50

62

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

EMIRATES ARABES UN

51

63

ΙΑΠΩΝΙΑ

JAPON

52

64

ΙΝΔΙΑ

INDE

53

65

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

INDONESIE

54

66

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

JORDANIE

55

67

ΙΡΑΚ

IRAQ

56

68

ΙΡΑΝ

IRAN

57

69

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

IRLANDE

58
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70

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

GUINEE EQUATORIALE

58

71

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

EQUATEUR

59

72

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ISLANDE

60

73

ΙΣΠΑΝΙΑ

ESPAGNE

60

74

ΙΣΡΑΗΛ

ISRAEL

61

75

ΙΤΑΛΙΑ

ITALIE

63

76

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

KAZAKHSTAN

64

77

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

CAMEROUN

65

78

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

CAMBODGE

65

79

ΚΑΝΑΔΑΣ

CANADA

66

80

ΚΑΤΑΡ

QATAR

67

81

ΚΑΫΜΑΝ

CAYMAN

68

82

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

CENTRAFRIQUE

69

83

ΚΕΝΥΑ

KENYA

70

84

ΚΙΝΑ

CHINE

71

85

ΚΙΡΓΙΖΙΣΤΑΝ

KIRGHIZISTAN

72

86

ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ

KIRIBATI

72

87

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

COLOMBIE

72

88

ΚΟΜΟΡΕΣ

COMORES

72

89

ΚΟΝΓΚΟ

CONGO (REP.)

73

90

ΚΟΝΓΚΟ (ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

CONGO (REP. DEM.)

73

91

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

KOSOVO

73

92

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

COSTA- RICA

73

93

ΚΟΥΒΑ

CUBA

74

94

ΚΟΥΒΕΙΤ

CUWAIT

75

95

ΚΡΟΑΤΙΑ

CROATIE

76

96

ΚΥΠΡΟΣ

CHYPRE

77

97

ΛΑΟΣ

LAO

77

98

ΛΕΣΟΘΟ

LESOTHO

78

99

ΛΕΤΟΝΙΑ

LETTONIE

79

100 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

BELARUS

80

101 ΛΙΒΑΝΟΣ

LIBAN

81

102 ΛΙΒΕΡΙΑ

LIBERIA

81

103 ΛΙΒΥΗ

JAMAHIRIYA LIBYENNE

81

104 ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΙΝ

LIECHTENSTEIN

81

105 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

LITUANIE

81
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106 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

LUXEMBURG

82

107 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

MADAGASCAR

82

108 ΜΑΚΑΟ

MACAO

84

109 ΜΑΛΑΙΣΙΑ

MALAISIE

85

110 ΜΑΛΑΟΥΙ

MALAWI

86

111 ΜΑΛΔΙΒΕΣ

MALDIVES

86

112 ΜΑΛΙ

MALI

87

113 ΜΑΛΤΑ

MALTE

87

114 ΜΑΡΟΚΟ

MAROC

88

115 ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ

MARTINIQUE

89

116 ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

MAURITANIE

89

117 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

GREAT BRETAGNE

89

118 ΜΕΞΙΚΟ

MEXIQUE

90

119 ΜΟΓΓΟΛΙΑ

MONGOLIE

91

120 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

MOZAMBIQUE

92

121 ΜΟΛΔΑΒΙΑ

MOLDOVA

93

122 ΜΟΝΑΚΟ

MONACO

94

123 ΜΟΝΣΕΡΑ

MONTSERRAT

94

124 ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ

MONTENEGRO

94

125 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

BANGLADESH

94

126 ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

BARBADE

95

127 ΜΠΑΧΑΜΕΣ

BAHAMAS

95

128 ΜΠΑΧΡΕΙΝ

BAHRAIN

95

129 ΜΠΕΛΙΖ

BELIZE

96

130 ΜΠΕΝΙΝ

BENIN

96

131 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

BOTSWANA

96

132 ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

BURKINA FASO

96

133 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

BURUNDI

96

134 ΜΠΟΥΤΑΝ

BHOUTAN

97

135 ΜΠΡΟΥΝΕΪ

BRUNEI DARUSSALAM

97

136 ΜΥΑΝΜΑΡ

MYANMAR

98

137 ΝΑΜΙΜΠΙΑ

NAMIBIE

99

138 ΝΑΟΥΡΟΥ

NAURU

100

139 ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ & ΠΑΠΟΥΑ

N. GUINEE ET PAPOUAS

101

140 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

N. ZELANDE

102

141 ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

N. CALEDONIE

103

11

142 ΝΕΠΑΛ

NEPAL

103

143 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ

FEROE ILL

103

144 ΝΙΓΗΡ

NIGER

103

145 ΝΙΓΗΡΙΑ

NIGERIA

104

146 ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

NICARAGUA

105

147 ΝΟΡΒΗΓΙΑ

NORVEGE

106

148 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

COREE REP.

108

149 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

AFIQUE DU SUD

109

150 ΟΛΛΑΝΔΙΑ

PAYS - BAS

109

151 ΟΜΑΝ

OMAN

110

152 ΟΝΔΟΥΡΑ

HONDURAS

111

153 ΟΥΓΓΑΡΙΑ

HONGRIE

111

154 ΟΥΓΚΑΝΤΑ

OUGANDA

111

155 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

OUZBEKISTAN

112

156 ΟΥΚΡΑΝΙΑ

UKRAINE

113

157 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

URUGUAY

114

158 Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM)

FYROM

115

159 ΠΑΚΙΣΤΑΝ

RAKISTAN

116

160 ΠΑΝΑΜΑΣ

PANAMA

117

161 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

PARAGUAY

119

162 ΠΕΡΟΥ

PEROU

121

163 ΠΙΤΚΕΡΝ

PITCAIRN

122

164 ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

POLYNESIE FRANC.

122

165 ΠΟΛΩΝΙΑ

POLOGNE

122

166 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

PORTUGAL

122

167 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

CAP - VERT

122

168 ΡΕΟΥΝΙΟΝ

REUNION

122

169 ΡΟΥΑΝΤΑ

RWANDA

124

170 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ROUMANIE

124

171 ΡΩΣΙΑ

RUSSIE

125

172 ΣΑΜΟΑ

SAMOA OCCIDENTALE

126

173 ΣΑΟ ΤΟΜΕ

SAO TOME ET PRINCIPE

126

174 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ARABIE SAOYDITE

127

175 ΣΕΝΕΓΑΛΗ

SENEGAL

128

176 ΣΕΡΒΙΑ

SERBIE

129

177 ΣΕΫΧΕΛΕΣ

SEYCHELLES

129

12

178 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

SINGAPOUR

130

179 ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

SIERRA LEONE

131

180 ΣΛΟΒΑΚΙΑ

SLOVAQUIE

131

181 ΣΛΟΒΕΝΙΑ

SLOVENIE

131

182 ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΝΗΣΟΙ

SALOMON

131

183 ΣΟΜΑΛΙΑ

SOMALIE

131

184 ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

SWAZILAND

132

185 ΣΟΥΔΑΝ

SOUDAN

133

186 ΣΟΥΗΔΙΑ

SUEDE

134

187 ΣΟΥΡΙΝΑΜ

SURINAME

134

188 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

SRI LANKA

134

189 ΣΥΡΙΑ

SYRIE

135

190 ΤΑΪΒΑΝ

TAIWAN

136

191 ΤΑΪΛΑΝΔΗ

THAILANDE

137

192 ΤΑΝΖΑΝΙΑ

TANZANIE

139

193 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

TADJIKISTAN

140

194 ΤΖΑΜΑΪΚΑ

JAMAIQUE

141

195 ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

DJIBOUTI

141

196 ΤΟΓΚΑ

TONGA

141

197 ΤΟΓΚΟ

TOGO

141

198 ΤΟΥΒΑΛΟΥ

TUVALU

141

199 ΤΟΥΡΚ & ΚΑΙΚΟΣ

TURQUES ET CAIQUES

141

200 ΤΟΥΡΚΙΑ

TURQUIE

142

201 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

TURKMENISTAN

142

202 ΤΡΙΝΙΤΑΝΤ & ΤΑΜΠΑΓΚΟ

TRINITE-ET-TABAGO

142

203 ΤΡΙΣΤΑΝΤ ΝΤΑ ΚΟΥΝΧΑ

TRISTAN DA CUNHA

142

204 ΤΣΑΝΤ

TCHAD

142

205 ΤΣΕΧΙΑ

TCHEQUE

143

206 ΤΥΝΗΣΙΑ

TUNISIE

143

207 ΥΕΜΕΝΗ

YEMEN

144

208 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

PHILIPPINES

145

209 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

FINLANDE

145

210 ΦΙΤΖΙ

FIDJI

146

211 ΦΩΚΛΑΝΤ

FALKLAND

147

212 ΧΙΛΗ

CHILI

147

213 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

HONG KONG

148
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1.

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - SAINTE HELLENE

Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

2.

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ – SAINT LUSIE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Κρέας, εντόσθια
Ουίσκι, ρούμι
Ναρκωτικά
Σπίρτα
Προφυλακτικά από Ν. Κορέα
Προϊόντα τύπου, δημοσιεύματα, βιβλία με άσεμνο και ανήθικο περιεχόμενο
Μαχαίρια κάθε είδους
Πυροτεχνήματα και εκρηκτικά
Όπλα, πολεμοφόδια και εξαρτήματα αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οστρακοειδή, μαλάκια φρέσκα, κατεψυγμένα ή αλατισμένα
Αυγά, μέλι φύσης
Καπνός και υποκατάστατα καπνού
Εξοπλισμός πομπού / δέκτη, ραδίου και ΤV.
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3.

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ – SAINT VINCENTE

Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

4.
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

15

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ – DOMINQUE

5.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ – MAURICE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ψάρια, παστά ψάρια
Καύσιμες ύλες (Πετρέλαιο, λιπαντικά)
Εκρηκτικά, ουσίες επικίνδυνες, ανθυγιεινές
Άσεμνα και ανήθικα, στασιαστικά άρθρα, τραπεζογραμμάτια, μετοχές, συνάλλαγμα
Όπλα, πολεμοφόδια και εξαρτήματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προϊόντα και παρασκευάσματα κρέατος, ψαριού, αστρακοειδών, μαλακίων,
γάλακτος, λαχανικών, γάλα
Πατάτες, σκόρδο, κρεμμύδια, φασόλια, αράπικο φιστίκι
Πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, γκρέιπ φρούτ
Μπαχαρικά, καλαμπόκι, ρύζι, σιτάρι, αλεύρι σιταρίου και καλαμποκιού
Λαχανικά, λάδι σόγιας, φοίνικα, ήλιου, σπόρων βαμβακιού, καρύδας, σιναπιού,
καλαμποκιού και των παραγώγων αυτού, ζάχαρη, προϊόντα κακάο
Τροφές για μωρά, συμπληρώματα θρέψης και διαιτητικά προϊόντα
Ποτά, καπνός, αλάτι
Χημικά προϊόντα (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτάνα κλπ)
Φαρμακεθτικά προϊόντα, διαγνωστικά υλικά βιολογικής προέλευσης
Λιπάσματα, χρωστικές ουσίες
Σαπούνι, υλικά πλυσίματος (απορρυπαντικά, υγρά καθαρισμού)
Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα
Μπιμπερό από πλαστικό, πιπίλες, δέρματα και αντικείμενα από δέρμα
Εφημερίδες, βιβλία έντυπα
Παπούτσια, ομπρέλες, έργα κεραμοποιίας, γυαλί και έργα από γυαλί
Κράνη μοτοσικλέτας, εργαλεία μέτρησης μήκους, εργαλεία περίδεσης
Χρυσός, πλατίνα
Αντικείμενα από σίδερα, ατσάλι, χαλκό, αλουμίνιο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, κασσίτερο
Θερμοσίφωνες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Ωρολόγια, όργανα μουσικής, παιχνίδια, είδη σπορ
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6.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΓΚΕΛΟΝ – SAINT RIERRE ET
MIQUELON

Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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7.

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – SAINT CHRISTOPHE ET NEVIS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κρέας από Αγγλία
Όπιο
Μπύρες
Μπαρούτι, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα
Άσεμνες και ανήθικες δημοσιέυσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα
Κρέατα
Ψάρια, μαλάκια, οστρακοειδή φράσκα ή καταψυγμένα
Γάλα, βούτυρο, τυρί, αυγά
Κρεμμύδια, σκόρδα, λάχανο, καρότα, αγγούρι
Αράπικο φιστίκι, καφές, τσάι, σιτάρι, καλαμπόκι
Μαργαρίνη
Αλεύρι, δημητριακά
Σαλάμι, ζύμη κρέατος, κονσέρβες κρέατος και ψαριού
Ζάχαρη, κακάο
Παρασκευάσματα από δημητριακά, άμυλο, λαχανικά και φρούτα σε κονσέρβες
Ποτά, ρούμι
Τροφές ζώων και πτηνών
Τσιγάρα, καπνός, αλάτι
Λίπασμα
Χρώματα, βερνίκια, σαπούνι
Εντομοκτόνα
Αντισυλληπτικά
Έγχρωμες ή ασπρόμαυρες TV, Μέρη αυτοκινήτων, Κρεβάτια

18

8.

ΑΓΚΟΛΑ - ANGOLA

Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

9.

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ – AZERBAIDJAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ραδιενεργές ουσίες
Ναρκωτικά και ψυχότροπες ουσίες
Εκρηκτικά
Φιλμ και έντυπα που προπαγανδίζουν την ανηθικότητα, τη βία και τον τρόμο. Φιλμ
και έντυπα που περιέχουν την τεχνολογία παρασκευής ναρκωτικών, ψυχότροπων
ουσιών, τοξικών, εκρηκτικών, όπλων και πολεμοφοδίων
Όπλα, πολεμοφόδια, υλικά πολέμου, στιλέτα
Μηχανισμοί καπνίσματος οπίου και χασίς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώα
Πρώτες ύλες και προϊόντα ωμά ζωικής προέλευσης, σαλάμια
Προϊόντα ψαριών
Προϊόντα γάλακτος
Φυτά, λαχανικά
Σπόροι φυτών
Φάρμακα και παρασκευάσματα βιταμινών
Ηλεκτρονικά
Κυνηγετικά όπλα και πολεμοφόδια αυτών
Μηχανισμοί καπνίσματος οπίου και χασίς
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10.ΑΖΟΡΕΣ – ACORES
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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11.ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPTE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Πτηνά και πουλερικά ζώντα
Κρέας χοίρου, εντόσθια, λίπος χοίρου
Όπιο, χασίς, ναρκωτικά
Άσπρο τυρί, μέλι, αυγά
Μπαρούτι, εκρηκτικά, εύλεκτες ύλες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ψάρια κάθε είδους
Φυτά, προϊόντα ανθοκομίας, λαχανικά, φρούτα, καφές, τσάι, μπαχαρικά
Προϊόντα αλευροποιίας
Σπόροι
Ρητίνη, χυμοί λαχανικών
Ελιές
Αλκοόλ
Τσιγάρα, πούρα
Σαπούνι, σαπούνι ξυρίσματος
Δέρμα, αντικείμενα από δέρμα
Μετάξυ, μαλλί, χαλιά
Ύφασμα από μετάξι
Παπούτσια κάθε είδους
Ηλεκτρικό καλώδιο
Μπαταρλιες νικελίου
Σωλήνες από σίδηρο ή ατσάλι
Κουτάλια, πιρούνια, σερβίτσια τραπεζιού
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12.ΑΙΘΙΟΠΙΑ – ETHIOPIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Φυτά που έχουν μολυνθεί από παράσιτα
Άσεμνα και ανήθικα
Όπλα, εκρηκτικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλλισες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες, ωδικά πτηνά
Κρέας, εντόσθια
Σπόροι φυτών
Λαχανικά, φράσκα φρούτα
Φαρμακευτικά φυτά
Λίπος, λάδι και κερί
Παρασκευάσματα κρέατος, ψαριού, οστρακοειδών και μαλακίων
Ποτά
Καπνός
Φάρμακα
Σπίρτα, αναπτήρες
Χρησιμοποιημένα ρούχα
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13.ΑΙΤΗ – HAITI
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

14.ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ – COTE D΄IVOIRE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

15.ΑΛΒΑΝΙΑ – ALBANIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

16.ΑΛΓΕΡΙΑ – ALGERIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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17.ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ – ANTIGUA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

18.ΑΝΤΙΛΛΕΣ – ANTILLES
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Όπλα, πολεμοφόδια
Ναρκωτικά
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19.ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ARGENTINE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Φυτικά προϊόντα φρέσκα ή κατεψυγμένα
Φρέσκα φρούτα, φράουλες, αραβόσιτος (καλαμπόκι)
Χημικά προϊόντα (ανόργανα και οργανικά)
Λιπάσματα, μπαρούτι, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, εύφλεκτες ύλες
Φυτά για ζωοτροφή
Φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για την κτηνιατρική και περιέχουν
χλωραμφενικόλ, DDT, αμμωνία
Χρησιμοποιημένα αντικείμενα καουτσούκ
Χρησιμοποιημένα υφαντά
Προϊόντα κεραμικά, από γυαλί, σίδηρο, χάλυβα, χαλκό, νικέλιο, αλουμίνιο, μόλυβδο,
κασσίτερο, τσίγκο
Όπλα, πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα, κρέας, προϊόντα ψαριών φρέσκα ή κατεψυγμένα
Γάλα και προϊόντα γάλακτος, μέλι, φαγώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης
Φυτά και προϊόντα ανθοκομίας, σπόροι, θεραπευτικά φυτά
Καφές, τσάι, μπαχαρικά σε συσκευασία πώλησης
Κάνναβη, μαριχουάνα, όπιο
Ζάχαρη, κακάο, παρασκευάσματα δημητριακών, αλεύρου, αμύλου, γάλακτος, φυτικά
παρασκευάσματα, παρασκευάσματα φρούτων και τροφών
Ποτά αλκοολούχα, καπνός και υποκατάστατα καπνού
Αλάτι φαγητού, χρωστικές ουσίες τροφών
Αντικείμενα από καουτσούκ, μέρη από μοτοσικλέτες και ποδήλατα
Δέρματα, αντικείμενα από δέρμα, φελλός, μαλλί, τρίχες, βαμβάκι, ρούχα, υφάσματα,
πλεκτά, ομπρέλες ηλίου και βροχής
Έργα τέχνης συλλογής και αρχαιότητες

25

20.ΑΡΜΕΝΙΑ – ARMENIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χρήματα, διάφορες αξίες όπως κέρματα, χαρτονομίσματα, τσεκ
Κοσμήματα
Πολύτιμα αντικείμενα

21.ΑΡΟΥΜΠΑ – ARUBA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

26

22.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – AUSTRALIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χώμα, καύσιμες ύλες, ραδιενεργές ουσίες, υγρά διαβρωτικά
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, όπλα, εύφλεκτα υγρά, στερεά και αέρια Gaz, σπίρτα
Διαφημιστικό υλικό απαγορευμένων αντικειμένων
Εμαγιέ κεραμικά αντικείμενα, θερμόμετρο υδραργύρου
Όπλα, πολεμικό υλικό, εμπορεύματα με την ένδειξη «Anzac»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Ψάρια φρέσκα ή καπνιστά και σε κονσέρβα
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πτηνών, μέλι, ζωικά προϊόντα
Δείγματα βιολογικά, ουσίες βακτηριολογικές
Οστά, ανθρώπινος ιστός, βάκιλοι μικροβίων, δείγμα ή μέρη δηλητηριωδών ερπετών
Λαχανικά, φυτά, κόνδυλοι, φαγώσιμα φρούτα, φλούδα εσπεριδοειδών, πεπονιού
Καφές, δημητριακά, προϊόντα & παρασκευάσματα αλευροποιίας, βύνης, αμύλου
Σπόροι & ελαιώδη φρούτα, φυτικά εκχυλίσματα, λίπη, ζωικό ή φυτικό λάδι
Προϊόντα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών, μαλακίων
Ζάχαρη, κακάο, ποτά αλκοολούχα, βιομηχανικά απορρίματα τροφών για ζωική
χρήση, καπνός και υποκατάστατο καπνού
Μεταλλεύματα, σκουριά, στάχτη, χημικά οργανικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα,
λίπασμα, χρώματα, βερνίκια, καλλυντικά προϊόντα
Φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό
Κατεργασμένο και ακατέργαστο δέρμα, αντικείμενα από δέρμα, κάρβουνο, φελλός,
μετάξι, μαλλί, βαμβάκι, συνθετικές ίνες, τάπητες, ύφασμα
Παιδικά εσώρουχα, χρησιμοποιημένα ρούχα και παπούτσια
Ακατέργαστα φυσικά αντικείμενα, πλαστά χρήματα, αντικείμενα από μόλυβδο
Μηχάνημα διανομής ποτών, όργανα μέτρησης βάρους, προϊόντα τηλεφωνίας,
ασύρματα τηλέφωνα, παρμπρίζ αυτοκινήτων, κράνη μοτοσικλετών
Παιχνίδια από μέταλλο, μολύβια, πινέλα, κολιέ σκύλων, εμπορεύματα ή απομιμήσεις
οικοσήμων ή βασιλικού οικοσήμου, της σημαίας, των σφραγίδων του κράτους,
αντικείμενα που έχουν εισαχθεί παράνομα από άλλη χώρα
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23.ΑΥΣΤΡΙΑ – AUTRICHE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

24.ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ – AFGHANISTAN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

25.ΒΑΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ – WALLIS ET FUTUNA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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26.BANOYATOY – VANUATU
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών,
μαλακίων
Γάλα και προϊόντα γάλακτος, αυγά πτηνών, μέλι, προϊόντα ζωικής προέλευσης
Φυτά και προϊόντα ανθοκομίας
Ζαχαροκάλαμο, γλυκοπατάτες, ρύζι, αράπικο φιστίκι (φυτό)
Μπανάνες, αβοκάντο, κακάο, καφές, ανανάς, καρύδια, εσπεριδοειδή, εξωτικά φρούτα
Αλεύρι, σπόροι, ελαιοφόροι καρποί, φυτά βιομηχανικά και ιατρικά, φυτικά
αποστάγματα
Λίπη και λάδι, ζωικό ή φυτικό
Μπαρούτι, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, σπίρτα, εύφλεκτα υλικά
Δέρμα, τεχνητά λουλούδια, έργα από τρίχες
Όπλα, πιστόλια, περίστροφα, αυτόματα όπλα και εξαρτήματα αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα
Κρέας, εντόσθια
Καφές ακατέργαστος
Καπνός και υποκατάστατα καπνού
Φαρμακευτικά προϊόντα
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27.ΒΑΤΙΚΑΝΟ – VATICAN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

28.ΒΕΛΓΙΟ – BELGIQUE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

29.ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ – VENEZUELA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

30.BENTA – VENDA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

31.ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ – BERMUDES
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

30

32.BIETNAM – VIETNAM
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Κρέας, εντόσθια, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Γάλα και προϊόντα γάλακτος
Μπόλια φυτών, μοσχεύματα, όπιο, απόσταγμα παπαρούνας
Τσιγάρα, αναπτήρες αερίου, καύσιμα ορυκτά προϊόντα, ραδιενεργά υλικά
Μορφίνη, κοκαΐνη, άλλα ναρκωτικά σε συσκευασία
Εύφλεκτα, επικίνδυνα υλικά, εκρηκτικά, σπίρτα, εκρηκτικά καψούλια, φωτοβολίδες
Δημοσιεύματα βλαβερά για τους νέους, έργα που αντιτίθενται στη δημόσια τάξη,
άρθρα ανήθικα ή αντιθρησκευτικά, τραπεζογραμμάτια, επιταγές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες
Μέλι, φυτά, λαχανικά, ρίζες, βολβοί, σπόροι, φρούτα φρέσκα ή αποξηραμένα,
μολυσμένα από επικίνδυνα παράσιτα
Δημητριακά, κάθε είδους σπόροι, κερί μελισσών, προϊόντα πτηνοτροφίας
Παρασκευάσματα φρούτων, λαχανικών χωρίς την ένδειξη χώρας καταγωγής
Υποκατάστατο καπνού
Εμβόλια, οροί για ζώα και ανθρώπους, ιατρικά προϊόντα
Φάρμακα για ανθρώπους και ζώα
Εφημερίδες, βιβλία, κασέτες, CDs, βιντεοκασέτες
Χρησιμοποιημένα ρούχα
Πολύτιμες πέτρες, χρυσός, ασήμι, πλατίνα, κοσμήματα, κέρματα μόνο σε Δέματα
Δηλωμένης Αξίας
Πομποί – δέκτες, τηλεόραση, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας
Ιατρικός εξοπλισμός και όργανα, ιατρικά χειρουργικά εργαλεία
Μπρασελέ ρολογιών από πολύτιμα μέταλλα
Έργα τέχνης και συλλογής αρχαιοτήτων
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33.ΒΟΛΙΒΙΑ – BOLIVIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Φρέσκα πουλερικά
Κρέας ζώων (χοιρινό, βοδινό, αιγοειδές) φρέσκο, κατεψυγμένο
Κρέας και εντόσθια φρέσκα ή καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Εντόσθια ζώων, λίπος ζώων
Παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, μαλακίων
Ανόργανα και οργανικά χημικά προϊόντα, ραδιενεργά υλικά
Μπαρούτι, εκρηκτικά, σπίρτα, εκρηκτικά καψούλια, πυροτεχνήματα
Χαρτονομίσματα, λαχεία, χαρτόσημα
Πολύτιμες πέτρες, χρυσός, χρυσαφικά, χρήματα, λευκόχρυσος
Όπλα, πολεμοφόδια όλων των ειδών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Φυτά, λαχανικά, ρίζες, βολβοί
Φρούτα
Σπόροι και καρποί ελαιώδεις, ιαματικά φυτά
Ποτά, αλκοολούχα ποτά
Φαρμακευτικά προϊόντα
Σπίρτα
Υφάσματα, ρούχα χρησιμοποιημένα
Μπουκάλια, ποτήρια, έργα από γυαλί
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34.ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ – REP POP DE COREE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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35.ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ – BOSNIE HERTZEGOVINE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, φρέσκο κρέας, ψάρια ζωντανά, οστρακοειδή, μαλάκια
Φύλλα κόκας, κάνναβης
Εύφλεκτες ουσίες, ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, φυτίλι
Κυτταρίνη και χημικά παράγωγά τους
Σωλήνες, ταινίες από πλαστικό, πολεμοφόδια, καψούλια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πουλιών, μέλι, φαγώσιμα ζωικής προέλευσης και
προϊόντα ζωικής προέλευσης
Φυτά και προϊόντα ανθοκομίας, φρέσκα λαχανικά και φρούτα, καφές, τσάι,
μπαχαρικά, δημητριακά
Φυτικά αποστάγματα που περιέχουν ουσίες ναρκωτικές
Ζωικό και φυτικό λίπος, παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών,
μαλακίων
Ζάχαρη, κακάο, παρασκευάσματα από δημητριακά, άμυλο, παρασκευάσματα
τροφίμων, λαχανικών, φρούτων
Ποτά, αλκοολούχα, βιομηχανικά απορρίμματα τροφίμων για ζωική χρήση, αλάτι,
καπνός, υποκατάστατα καπνού
Ραδιενεργές ουσίες για ιατρική ή τεχνολογική χρήση, ουσίες ναρκωτικές και
ψυχοτρόπες, αίμα ανθρώπινο και ζώων, φάρμακα
Λιπάσματα, σαπούνια, παρασκευάσματα σκόνης πλυσίματος και λιπαντικών
Καουτσούκ και κατασκευές από καουτσούκ, δέρμα
Τραπεζογραμμάτια, τίτλοι και αξίες τραπέζης, έντυπα
Προϊόντα κεραμοποιίας, υαλουργίας, σιδήρου, χαλκού, ατσαλιού, νικέλιο
Πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα
Μηχανικά μέρη πυρηνικού αντιδραστήρα
Ακορντεόν, πνευστά όργανα, όπλα, παιχνίδια
Οδοντόβουρτσες, βούρτσες για υγιεινή και καλλυντική χρήση
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36.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – BULGARIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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37.ΒΡΑΖΙΛΙΑ - BRESIL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, κατοικίδια ζώα, μέλισσες, βδέλλες και μεταξοσκώληκες
Κρέας, εντόσθια, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα,
καπνιστά, αλατισμένα, σε άλμη.
Γάλα, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, τυρί, μέλι
Σκελετός από ζώα
Πατάτες σε σπόρο, φρέσκες ή κατεψυγμένες, κρεμμύδι, σκόρδο
Αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια
Σπόροι καφέ, γαρύφαλλο, γλυκάνισο, κύμινο
Κεχρί, καφεόδενδρο, σπόροι τριφυλλιού, φεστούκα
Φύλλα κόκας, κάνναβη, χασίσι, μαριχουάνα, όπιο, μορφίνη
Λίπος από ζώα και ψάρι, μαργαρίνη
Σαλάμι κρέατος
Αλκοολούχα ποτά, ουίσκι, ρούμι, κονιάκ, κρασί
Μόλυβδος
Ανόργανα και οργανικά χημικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα
Δηλητήριο ερπετών, μελισσών
Φαρμακευτικά προϊόντα, χωρίς άδεια, θεραπευτικό όπιο
Μπαρούτι, δυναμίτιδα
Κινηματογραφικά φιλμ
Αντικείμενα από δέρμα
Αντικείμενα από φελλό
Βιβλία και έντυπα, μουσικά τεμάχια, φωτογραφίες που προσβάλουν τα συγγραφικά
δικαιώματα
Εφημερίδες, περιοδικά, και εκδόσεις που προπαγανδίζουν την αναρχία και
αντιτίθενται στη δημόσια τάξη
Τραπεζογραμμάτια
Λαχεία
Τσάντες από ύφασμα
Ομπρέλες
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Κεραμικά και γυάλινα περικαλύμματα
Μαργαριτάρια, διαμάντια, χρυσός, ασήμι, κοσμήματα, χαρτονομίσματα, κέρματα από
χρυσό
Περικαλύμματα από σίδηρο, νικέλιο, αλουμίνιο, μόλυβδο
Σουγιάδες
Χειροπέδες, όπλα, περίστροφα, πιστόλια, αεροβόλα, φυσίγγια, πολεμοφόδια όπλων,
εκρηκτικά, σπίρτα, φωτοβολίδες
Έργα ζωγραφικής, γκραβούρες που παραβιάζουν συγγραφικά δικαιώματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ρίζες, βολβοί, ζαχαροκάλαμο, φυτά κακαόδενδρου
Φρέσκα φρούτα
Σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη
Σπόροι βαμβακιού
Μανιτάρια
Κουκιά και σπόροι κακάο
Χρωστικές ουσίες λαδιού
Γραμματόσημα (σφραγισμένα ή ασφράγιστα)
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38.ΓΑΛΛΙΑ – FRANCE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

39.ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ – GUYANE FRANCAISE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

40.ΓΕΡΜΑΝΙΑ – GERMANY
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

38

41.ΓΕΩΡΓΙΑ – GEORGIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Βιολογικές και ραδιενεργές ουσίες
Τοξικές ουσίες, ιατρικά παρασκευάσματα χωρίς άδεια των αρμόδιων υπουργείων
Ναρκωτικά, ψυχοτρόπες ουσίες, ορμονικά παρασκευάσματα
Εκρηκτικά, εύφλεκτες ύλες και άλλες επικίνδυνες ουσίες
Αντικείμενα και υλικά ανήθικου χαρακτήρα
Νομίσματα και συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα, ταξιδιωτικά τσεκ και άλλες αξίες
Πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας
Πλατίνα, χρυσός, ασήμι και κατασκευές από αυτά τα υλικά
Όπλα, πολεμοφόδια, φυσίγγια
Δακρυγόνα αέρια
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42.ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ – GIBRALTAR
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

43.ΓΚΑΜΠΙΑ – GAMBIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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44.ΓΚΑΜΠΟΝ – GABON
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα χωρίς σχετικό πιστοποιητικό υγιεινής
Κρέας, εντόσθια, ψάρια, όστρακα, μαλάκια χωρίς σχετικό πιστοποιητικό υγιεινής
Λαχανικά, φαγώσιμα φρούτα, φλούδες εσπεριδοειδών
Δημητριακά χωρίς σχετικά πιστοποιητικά και προϊόντα αλευροβιομηχανίας
Όπιο
Λάδι από αράπικο φιστίκι, προϊόντα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων
χωρίς σχετικό πιστοποιητικό υγιεινής
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και τεύτλα
Παρασκευάσματα λαχανικών και τροφίμων χωρίς πιστοποιητικά υγιεινής
Μεταλλικό νερό, μαγγάνιο, ουράνιο
Εύφλεκτα υλικά (πίσσα, πετρέλαιο κλπ.), ραδιενεργά υλικά, λίπασμα
Δέρμα, γουναρικά χωρίς πιστοποιητικά υγιεινής
Παραποιημένα προϊόντα τύπου και έκδοσης
Φτερά και αντικείμενα από τρίχες
Φυσίγγια κυνηγιού και πολέμου γεμάτα
Λάμπες και φανάρια κυνηγιού
Συσκευές τυχερών παιχνιδιών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μοσχεύματα χωρίς ρίζα, δένδρα, θάμνοι
Αλεύρι και απορρίμματα βιομηχανίας τροφίμων για ζωική χρήση
Ασβέστης, τσιμέντο
Εμβόλια ιατρικής
Μπαρούτι, εκρηκτικά, εκρηκτικό φυτίλι
Διαμάντια, πολύτιμες πέτρες, χρυσός
Όπλα, πιστόλια, περίστροφα, κυνηγετικές καραμπίνες
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45.ΓΚΑΝΑ – GHANA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πουλιών, μέλι, φαγώσιμα ζωικά προϊόντα
Δένδρα, ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες φυτών, σπόρος βάμβακος
Φυτικές χρωστικές ουσίες
Εκρηκτικά, εύφλεκτα, τοξικά, διαβρωτικά
Ναρκωτικά
Θεραπευτικό σαπούνι υδραργύρου
Εκρηκτικά
Πιπίλες για μωρά, εφόσον δεν αναγράφεται «καθαρό καουτσούκ» και η φίρμα του
κατασκευαστή
Άσεμνα και ανήθικα σε φυλλάδια, σε διαφημιστικά, σε βιβλία, φωτογραφίες, κάρτες
καθώς και όλα τα προϊόντα που προσβάλλουν ή έρχονται σε αντίθεση με τα
δικαιώματα του συγγραφέα ή το κατατεθέν σήμα, λαχεία, χαρτονομίσματα
Απομιμήσεις χρημάτων, χρήματα, ωρολόγια και εκκρεμές ρολογιών, πολύτιμοι λίθοι,
διαμάντια ακατέργαστα
Μηχανές απόσταξης και μέρη αυτών
Ραδιενεργά στοιχεία
Όπλα και μέρη αυτών
Συσκευές τυχερών παιχνιδιών
Κεφαλές, κέρατα, χαυλιόδοντες, δέρμα ζώων, πούπουλα και αυγά πουλιών που
προστατεύονται από την εξαφάνιση
Αέρια και αναπτήρες αερίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες και μεταξοσκώληκες
Κρέας και παρασκευάσματα κρέατος
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια και παρασκευάσματα αυτών
Λαχανικά, φαγώσιμοι κόνδυλοι
Φρούτα φρέσκα και ξερά, σύκα ξερά και χουρμάδες για απόσταξη ή κρασί
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Καφές ακατέργαστος
Δημητριακά
Λαδωμένο δέρμα, λαδόχαρτο
Ποτά και αλκοολούχα ποτά
Τσιγάρα που δεν φέρουν την ένδειξη ελέγχου
Ραδιενεργά υλικά και στοιχεία
Φάρμακα
Χρωστικά υλικά, βερνίκια, χρώματα
Σπίρτα
Φιλμ φωτογραφικό και κινηματογραφικά
Αντισυλληπτικά εγκεκριμένα από το υπουργείο υγείας
Αντικείμενα προοριζόμενα για την εθνική βιβλιοθήκη ή την UNESCO
Φόρμες
Χρυσός, ασήμι και διαμάντια
Τηλεοράσεις
Μπρασελέ ρολογιών από χρυσό
Κουλοχέρηδες για χρήση καζίνου

43

46.ΓΚΡΕΝΑΝΤΑ – GRENADE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

47.ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ - GUADELOUPE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

48.ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ – GUATEMALA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

49.ΓΟΥΙΑΝΑ - GUYANE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

50.ΓΟΥΙΝΕΑ – GUINEE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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51.ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ - GUINEE BISSAU
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

52.ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ – GROENLAND
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

53.ΔΑΝΙΑ – DANEMARK
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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54.ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – DOMINICAINE REP.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χρήματα
Αντικείμενα από γυαλί
Όπλα κάθε είδους
Όπιο, μορφίνη, κοκαΐνη, ναρκωτικά κάθε είδους
Ζώντα ζώα
Αντικείμενα που περιέχουν αγκράφες (καρφίτσες)
Άσεμνα περιοδικά ή περιοδικά που έρχονται σε αντίθεση με την ηθική
Εκρηκτικά, εύφλεκτες και επικίνδυνες ύλες

55.ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ – EL SALVADOR
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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56.ΕΛΒΕΤΙΑ – SUISSE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Φυτά, λαχανικά
Πατάτες προέλευσης εκτός Ε.Ε.
Όπιο, ναρκωτικά
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, σπίρτα, εύφλεκτα
Προπαγανδιστικό υλικό, αντικείμενα προσβλητικά
Ανιχνευτής ραντάρ, πολεμοφόδια
Όπλα, πιστόλια, περίστροφα και εξαρτήματα αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα
Προϊόντα ζωικής προέλευσης
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια
Βούτυρο
Φυτό πατάτας
Άψινθος
Αλκοολούχα ποτά
Αλάτι, ραδιενεργά υλικά
Οροί, εμβόλια
Δέρμα, γούνες και σχετικά αντικείμενα
Αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και απομιμήσεις
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57.ΕΡΥΘΡΑΙΑ – ERYTHREE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

58.ΕΣΘΟΝΙΑ – ESTONIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

59.ΖΑΜΠΙΑ – ΖΑΜΒΙΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χαρτονομίσματα, συνάλλαγμα, ταξιδιωτικά τσεκ, τίτλοι αξίας
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60.ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ – ZIMBABWE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ναρκωτικά
Μπαρούτι, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, σπίρτα, εύφλεκτες ύλες
Χρησιμοποιημένα αντικείμενα
Πορνογραφικό υλικό, ανατρεπτικού περιεχομένου έργα
Μαχαίρια (αυτόματο στιλέτο)
Όπλα, πολεμοφόδια, εξαρτήματα όπλων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, κρέας, ψάρια, όστρακα, μαλάκια, γάλα, προϊόντα γάλακτος, μέλι και
προϊόντα ζωικής προέλευσης (ελεφαντόδοντο)
Φυτά, λαχανικά, φρούτα, καφές, τσάι, μπαχαρικά, δημητριακά
Σπόροι σποράς, λίπη, λάδι ζωικό ή φυτικό
Παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών και τροφών, κακάο, ζάχαρη, λαχανικών
Ποτά, αλκοολούχα ποτά
Υπολείμματα τροφών για χρήση ζώων
Καπνός και υποκατάστατα καπνού
Χημικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, λίπασμα, σαπούνι, απορρυπαντικά
Φωτογραφικά και κινηματογραφικά
Δέρματα, έργα από δέρμα, μετάξι, μαλλί, βαμβάκι
Ρούχα, πλεκτά, υφάσματα, παπούτσια, ομπρέλες, τεχνικά άνθη
Έργα από πέτρα, αμίαντο, γυαλί, κεραμικά, αλουμίνιο, σίδερο, ατσάλι, νικέλιο,
μόλυβδο, τσίγκο
Ηλεκτρικές συσκευές
Όργανα ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας, είδη ωρολογοποιίας
Μουσικά όργανα
Παιχνίδια με επικίνδυνο υλικό
Έργα τέχνης, συλλογές, αρχαιότητες
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61.ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ – ETATS UNIS D’ AMERIQUE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, ζώα θανατωμένα, γάλα ή προϊόντα γάλακτος
Ποτά, εύφλεκτα υγρά, ορυκτά καύσιμα, εύφλεκτο λάδι και προϊόντα αυτών
Εκρηκτικά, εύφλεκτες ύλες, ναρκωτικά, όπιο
Φαρμακευτικά προϊόντα, ζωικό λίπασμα
Χρωστικές ουσίες, βερνίκια, χρώματα
Προϊόντα αρωματοποιίας και παρασκευάσματα καλλυντικών
Προϊόντα καθαρισμού (σαπούνι, σκόνη πλυσίματος)
Μπαρούτι, πυροτεχνήματα, σπίρτα, εύφλεκτο υλικό, χημικά προϊόντα
Πλαστικά αντικείμενα, κάρβουνο ξύλου, φελλός σε σκόνη
Εκδόσεις που αντιτίθενται στα δικαιώματα του εκδότη, αναπαραγωγή κρατικών
τίτλων, ομολόγων, νομισμάτων, γραμματοσήμων, βινιέτες που έχουν αξία, κέρματα,
χρησιμοποιημένα γραμματόσημα Αμερικής
Αμίαντος
Ηλεκτρονικές συσκευές που εκπέμπουν ραδιενέργεια
Μαχαίρια, όπλα, καψούλια, φυσίγγια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, μεταξοσκώληκες και βδέλλες
Κρέας παντός είδους, ζωικά προϊόντα, οροί, εμβόλια για κτηνιατρική χρήση
Φυτά, λαχανικά, βολβοί, ρίζες φυτών φρούτα, καρύδια, φλούδα εσπεριδοειδών,
καφές, δημητριακά, προϊόντα αλεύρου, σπόροι
Λίπος, λάδι, κερί και προϊόντα αυτών
Προϊόντα κρέατος ή ψαριού
Βιομηχανικά απορρίμματα τροφών για ζωική χρήση
Καπνός και υποκατάστατο καπνού
Μαργαριτάρια τεχνικά, πολύτιμες πέτρες
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62.ΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ – EMIRATES ARABES UNISΗΝ. ΑΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Προϊόντα κρέατος, χοίρου και παράγωγα αυτού
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Όπιο, ναρκωτικά
Λίπος χοίρου
Αλκοολούχα ποτά
Τροφικά απόβλητα για ζωική χρήση
Ραδιενεργά υλικά, χημικά υλικά
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, σπίρτα, εύφλεκτες ύλες
Άσεμνα και ανήθικα φιλμ
Δέρμα χοίρου
Δημοσιεύματα που διαφθείρουν τη νεολαία, έργα αντίθετα στη δημόσια τάξη και το
Ισλάμ ή προσβάλλουν τους Άραβες ή μουσουλμάνους
Όπλα, πολεμοφόδια, μέρη και εξαρτήματα αυτών
Αντικείμενα από ελεφαντόδοντο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες και μεταξοσκώληκες
Φυτά και προϊόντα ανθοκομίας
Φρέσκα φρούτα και ξερά προσβεβλημένα από παράσιτα επικίνδυνα για την
καλλιέργεια
Φαρμακευτικά προϊόντα
Λιπάσματα
Πολύτιμα αντικείμενα (διαμάντια, κοσμήματα)
Αναπτήρες χωρίς αέριο
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63.ΙΑΠΩΝΙΑ – JAPON
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κόκα και φύλλα κόκας, όπιο, προϊόντα και απόσταγμα ινδικής κάνναβης και προϊόντα
αυτών
Ζωικό λίπος
Μαριχουάνα, ναρκωτικά και ουσίες ψυχότροπες
Εκρηκτικά, εύφλεκτα υλικά (πυροτεχνήματα, σπίρτα, καύσιμα υλικά κλπ.),
επικίνδυνες και εύφλεκτες ουσίες
Όργανα για την κατασκευή σφραγίδων που μοιάζουν με χαρτόσημα
Όπλα, μέρη όπλων, απομιμήσεις όπλων, ξίφη, φυσίγγια
Εξαρτήματα για καπνιστές οπίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, πτηνά
Μέλισσες
Κόκαλα (σκελετός), κρέας, εντόσθια από πτηνά, χήνες, σκύλους
Αυγά πουλιών, αίμα, αυγά γονιμοποιημένα, σπέρμα, αίμα σε σκόνη πάπιας,
γαλοπούλας, ορτυκιών, χήνας, αυγά μεταξοσκώληκα και ζωικά προϊόντα
Φυτά, προϊόντα ανθοκομίας
Λαχανικά και προϊόντα λαχανικών, μανιτάρια
Πιπέρι, καλαμπόκι, σόγια, φάβα από Η.Π.Α.
Παρασκευάσματα από κρέας, σαλάμι, ζαμπόν, αλευροποιημένο κρέας για ζωοτροφή
Χημικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα
Δέρμα ζώων και πτηνών
Χαρτονομίσματα, χρήματα ή αξίες, γραμματόσημα πλαστά (παραποιημένα),
χρησιμοποιημένα, χαρτόσημα
Γραμματόσημα χωρίς την ένδειξη του τέλους, πίνακες ζωγραφικής με το χέρι εφ’
όσον δεν προορίζονται για χρήση
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64.ΙΝΔΙΑ – INDE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Άγρια ζώα, μέρη και προϊόντα αυτών, ελεφαντόδοντο
Όπιο
Ξίγκι, λίπος και λάδι ζωικής προέλευσης, λίπος και λάδι ψαριών ή θαλάσσιων
θηλαστικών, μουρουνέλαιο, μαργαρίνη, τροφικά παρασκευάσματα ζωικής
προέλευσης
Εκρηκτικά, ραδιενεργές ουσίες, όπλα, πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώα, πτηνά, αυγά, ερπετά, σπέρμα κατεψυγμένο, πουλερικά για αναπαραγωγή και
πώληση
Γαρύφαλλα, κανέλα
Καλαμπόκι για τροφή πτηνών, φυτά, φρούτα, σπόροι
Αλκοολούχα ποτά, κρασί, αρωματικές ουσίες
Γρανίτης, βασάλτης, ψαμμίτης, μάρμαρο, τραβερτίνης, οργανικά χημικά προϊόντα
Φάρμακα, λάδι για την αρωματοποιία
Κινηματογραφικά και βίντεο φιλμ
Φυσικό καουτσούκ
Χαρτί εφημερίδας, χαρτί για εκτύπωση τίτλων αξίας για νομίσματα ή για
γραμματόσημα
Ακατέργαστο μετάξι, ύφασμα από μετάξι ή μαλλί, ακατέργαστο βαμβάκι
Ύφασμα μπούκλες από βαμβάκι
Πολύτιμες πέτρες, χρυσό, ασήμι
Μαχαίρια κοπής χαρτιού, μηχανές κοπής χαρτιού, όργανα ζωγραφικής και
μαθηματικών
Τηλεπικοινωνιακό υλικό, μαγνητοταινίες, βίντεο ήχου, σύνολα πληροφορικής, φορητά
P/C, φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, ρολόγια ή μηχανισμοί ρολογιών
Ποδήλατα, φυσίγγια άδεια, αξεσουάρ και εξοπλισμός σπορ
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65.ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ – INDONESIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Ραδιενεργές ουσίες και υλικό
Πυροτεχνήματα
Εκρηκτικά
Εφημερίδες
Πειρατικές εκδόσεις
Άσεμνα και ανήθικα
Δημοσιεύσεις επιζήμιες για τη νεολαία
Έργα που προκαλούν την κοινωνική τάξη
Πολεμικά όπλα, περίστροφα, πολεμικό υλικό, μέρη και εξαρτήματα αυτών,
πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια
Φυτά και προϊόντα ανθοκομίας
Μορφίνη, κοκαΐνη και άλλα ναρκωτικά
Καύσιμες ύλες
Γεωργικά αντιπαρασιτικά προϊόντα
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66.ΙΟΡΔΑΝΙΑ – JORDAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κρέας, εντόσθια, ψάρια φρέσκα και κατεψυγμένα
Γάλα φρέσκο και παστεριωμένο, προϊόντα γάλακτος, αυγά πτηνών
Λαχανικά φρέσκα και κατεψυγμένα, ελιές σε κονσέρβα
Σιμιγδάλι από σιτάρι
Φυτικό, ζωικό λάδι και κάθε είδους λίπος
Όλα τα είδη ψωμιού
Παρασκευάσματα ή κονσέρβες λαχανικών ή φρούτων στο ξύδι, φύλλα αμπέλου σε
κονσέρβα και χυμός ντομάτας, ντομάτες σε κουτί, πολτός ντομάτας
Μεταλλικό νερό για κατανάλωση
Αλάτι φαγητού
Χαρτονομίσματα, αξίες
Όπλα και πολεμοφόδια, όπλα κυνηγιού και φυσίγγια, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα,
κροτίδες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αυγά, λεύκωμα και κρόκος αυγού σε σκόνη
Φρέσκα φρούτα, τσάι, καφές σε κόκκους και αλεσμένος
Δημητριακά, ρύζι, καλαμπόκι για χορτονομή
Αλεύρι από κριθάρι, σουσάμι, λάδι από σουσάμι
Σαρδέλες, τόνος, κρέας σε κονσέρβα
Ψάρια καπνιστά και παστωμένα κάθε είδους μορταδέλας
Κρυσταλλική ζάχαρη και άλλα είδη ζάχαρης
Μακαρόνια, φιδές, μπισκότα, σούπες έτοιμες
Προϊόντα για τροφή ζώων
Τροφές και γάλα συμπυκνωμένο για θρέψη των μοσχαριών και μικρών αγελάδων
Φάρμακα, σκόνη πλυσίματος, σαπούνια
Χαρτί, σερβιέτες υγείας, σχολικά τετράδια, γεωγραφικοί χάρτες, λαχεία
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67.ΙΡΑΚ – IRAQ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χρήματα, χαρτονομίσματα, ταξιδιωτικά τσεκ, διάφορες αξίες στον κομιστή
Πλατίνα, χρυσός, ασήμι κατεργασμένο ή ακατέργαστο, πετράδια
Κοσμήματα
Πολύτιμες πέτρες
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68.ΙΡΑΝ – IRAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Μεταχειρισμένα ρούχα
Ραδιόφωνα με FM ή με συχνότητα της αστυνομίας
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69.ΙΡΛΑΝΔΙΑ – IRLANDE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

70.ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ – GUINEE EQUATORIALE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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71.ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ – EQUATEUR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Κρέας, εντόσθια
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πουλιών, μέλι
Φυτά, φρούτα, σπόροι που έχουν προσβληθεί από διάφορα παράσιτα
Καπνός
Καύσιμες ύλες (βενζίνη, κηροζίνη κτλ.) και εύφλεκτα υλικά
Ραδιενεργά υλικά
Πορνογραφικά έργα, βιβλία και εκδόσεις που αντίκεινται στην ηθική
Χρυσός, πλατίνα, χρήματα
Έργα τέχνης, συλλογές και αρχαιότητες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες
Σπόροι λαχανικών, ρίζες, βολβοί
Φρούτα σε κονσέρβα
Σπόροι δημητριακών
Φύλλα καπνού
Όπιο, μορφίνη, κοκαΐνη και άλλα ναρκωτικά για ιατρικούς σκοπούς
Φαρμακευτικά προϊόντα
Κάθε είδους όπλα
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72.ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ISLANDE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

73.ΙΣΠΑΝΙΑ – ESPAGNE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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74.ΙΣΡΑΗΛ – ISRAEL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Γαλακτομικά προϊόντα
Βαμβακιές, τροπικά δένδρα
Κρεμμύδια, σκόρδα, λαχανικά, φρούτα με άσχημη μυρωδιά, τροπικά λαχανικά
Μαργαρίνη, λιπαρά υλικά
Προϊόντα τροφίμων και λαχανικών που περιέχουν κυκλάμινο, χυμός σταφυλιού,
κρασί χωρίς γεωγραφική προέλευση
Άμμος, χώμα
Οργανικά λιπάσματα
Σπίρτα
Ανήθικα (αισχρά) φιλμ
Κυψέλες μελισσών
Χαλκευμένα και απομιμήσεις χαρτονομισμάτων, νομισμάτων ή γραμματόσημων,
λαχεία, άσεμνα δημοσιεύματα
Τσάντες για περιτύλιγμα λαχανικών
Πολύτιμες πέτρες
Μαχαίρια
Συσκευές ανίχνευσης Radar αστυνομίας
Όπλα και πολεμοφόδια, δακρυγόνα αέρια
Ξίφη και ανάλογα προϊόντα
Επικίνδυνα παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια και μέρη αυτών
Έργα τέχνης ανήθικα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες
Κρέας, ψάρια
Γάλα σε σκόνη, κέλυφος αυγών, γονιμοποιημένα αυγά πουλιών
Ζωικά προϊόντα, σπέρμα ταύρου
Ρίζες, φύλλα, άνθη και μέρη φυτών
Πατάτες
Φρούτα φρέσκα και αποξηραμένα
Μπαχαρικά
Βιομηχανοποιημένος σπόρος βαμβακιού, επικίνδυνα φάρμακα
Κερί
Προϊόντα κρέατος ή ψαριού
Κρασί, αλκοολούχα ποτά, ουίσκι
Παρασκευάσματα για ζωική χρήση
Φάρμακα επικίνδυνα
Κινηματογραφικά φιλμ
Εντομοκτόνα
Δέρμα, γούνα, μαλλί
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Χρησιμοποιημένα ενδύματα για εμπορική χρήση
Λάμες ξυρίσματος
Ασύρματα τηλέφωνα
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75.ΙΤΑΛΙΑ – ITALIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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76.ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - KAZAKHSTAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κάθε είδους όπλα, πολεμοφόδια, μέρη όπλων και εξαρτήματα
Ραδιενεργά υλικά και εξοπλισμός, εκρηκτικά, διαβρωτικά, εύφλεκτα, πυροτεχνήματα,
επικίνδυνα υλικά
Ναρκωτικά, ψυχότροπες ουσίες
Δηλητήριο, τοξικές ουσίες
Ζώντα ζώα
Ζωικά και φυτικά προϊόντα, καθώς και ζώα ή φυτά υπό εξαφάνιση
Φθαρμένα τρόφιμα
Δημοσιεύματα, έντυπα, οπτικοακουστικά που περιέχουν προπαγάνδα στο πολιτικό
καθεστώς, προσβάλλουν την ακεραιότητα και ασφάλεια του κράτους ή υποσκάπτουν
την εξουσία
Υλικό που εγκωμιάζει τον πόλεμο, τη σκληρότητα, τη βία, την κοινωνική, ρατσιστική,
εκκλησιαστική, εθνική ανωτερότητα και κάθε αντικείμενο ενάντια στις ηθικές αξίες
Αντικείμενα επικίνδυνα για την υγεία, τη ζωή των ταχυδρομικών υπαλλήλων ή που
μπορούν να βλάψουν ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό του ταχυδρομείου
Συνάλλαγμα, χρήματα, χαρτονομίσματα, τίτλοι, τσεκ, πολύτιμα μέταλλα,
κατεργασμένα ή ακατέργαστα κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες και μεταξοσκώληκες
Προϊόντα ζωικής προέλευσης, φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης
Έργα τέχνης, αρχαιότητες
Τεφροδοχεία με τέφρα αποθανόντος
Συσκευές ράδιο-ηλεκτρονικές υψηλών συχνοτήτων
Εγγραφές μουσικής, Video
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77.ΚΑΜΕΡΟΥΝ – CAMEROUN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

78.ΚΑΜΠΟΤΖΗ – CAMBODGE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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79.ΚΑΝΑΔΑΣ – CANADA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Σπόρος πατάτας, πατάτες
Αλκοολούχα ποτά
Ιχθυάλευρο
Άμμος, φυτόχωμα, χώμα
Προϊόντα διύλισης πίσσας, πετρελαίου, ναφθαλίνη
Ανόργανα και οργανικά χημικά προϊόντα (χλώριο, άζωτο, νιτρικό οξύ κλπ.)
Ανθρώπινο και ζωικό αίμα
Φάρμακα, βάμμα για ιατρική χρήση
Λιπάσματα (Νιτρική αμμωνία), χρώματα, σμάλτο, βερνίκια, μελάνι
Εύφλεκτα αρώματα, αεροζόλ για μαλλιά, προϊόντα καλλυντικά
Πούδρες αποχρωματισμού, παρασκευάσματα για συντήρηση επίπλων
Κόλλες και κολλητικά υλικά εύφλεκτα
Μαύρο μπαρούτι, καψούλια, δυναμίτιδα, εκρηκτικά φυτίλια και κορδόνια,
καπνογόνα, πυροτεχνήματα, σπίρτα, φυσίγγια, φ φωτοβολίδες
Χημικά προϊόντα (Σκόνη πλυσίματος, DDT, εντομοκτόνα, αμπούλες ναφθαλίνης,
υγρά φρένων κλπ.), δέρματα, κάρβουνα
Φάκελοι ανοιχτοί, με παράθυρο, ταχυδρομικά δελτάρια
Απορρίμματα μαλλιού, υφασμάτων
Πολύτιμα μέταλλα, χρυσός, ράβδος χρυσού, σκόνη χρυσού
Φιάλες υγραερίου, πυροσβεστήρες μπαταρίες κάθε είδους και υλικό για μπαταρίες
Όπλα, πολεμοφόδια, χειροβομβίδες, φυσίγγια, αναπτήρες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Φυτά και καρπός από φτελιά
Καλαμπόκι και προϊόντα καλαμποκιού
Φαγώσιμα φρούτα
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80.ΚΑΤΑΡ – QATAR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Κρέας, εντόσθια, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Προϊόντα από χοιρινό λίπος
Προϊόντα βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα
Φιλμ και βιντεοκασέτες πορνογραφικού περιεχομένου
Ρούχα με την εγγραφή της λέξης «Allah» ή στίχοι του Κορανίου, ρούχα στρατιωτικά
Ψεύτικα νομίσματα
Ραδιενεργά υλικά, τοξικά προϊόντα
Όπλα, πολεμοφόδια
Τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα, τυχερά παιχνίδια
Δίχτυ ψαρέματος
Διαφημιστικά για τσιγάρα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Δένδρα, φυτά
Ποτά, αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα
Προϊόντα φαρμακευτικά και ναρκωτικά που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική
Χημικά προϊόντα
Συσκευές επικοινωνίας, συσκευές λήψεως / αποστολής, όργανα μέτρησης
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81.ΚΑΥΜΑΝ – CAYMAN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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82.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ – CENTRAFRIQUE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Άψινθος
Καπνός
Καύσιμα υλικά
Χημικά προϊόντα (ανόργανα και οργανικά)
Βαφές μαλλιών, χρώματα εύφλεκτα
Παρασκευάσματα καθαρισμού, κόλλες
Εκρηκτικά καψούλια, σπίρτα, βιβλία και δημοσιεύματα με πορνογραφικό χαρακτήρα
Προφυλακτικά
Ακατέργαστα διαμάντια
Πυροσβεστήρες
Μαγνητισμένα αντικείμενα
Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο
Όπλα, πολεμοφόδια κάθε είδους
Ραδιενεργά υλικά
Αναισθητικές ή τοξικές ουσίες
Χρώματα και καθαριστικά εύφλεκτα
Παιχνίδια που περιέχουν μπαταρίες, μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών
(κουλοχέρηδες)
Αναπτήρες αερίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ναρκωτικά και φάρμακα, αντισυλληπτικά
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83.ΚΕΝΥΑ – KENYA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ελεφαντόδοντο ακατέργαστο, δόντια ιπποπόταμου, κέρατα ρινόκερου, κέλυφος
χελώνας
Κοράλλι, κέλυφος από οστρακοειδή, σπόγγος ζωικής προέλευσης
Καύσιμα υλικά για πυρηνικό αντιδραστήρα
Εκρηκτικά, μπαρούτι, υλικά για πυροτεχνήματα
Πολεμικά όπλα, πιστόλια, περίστροφα, όπλα κυνηγιού, αξεσουάρ, ξίφη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα και ζώα για την τροφική αλυσίδα
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια, σαλιγκάρια
Βολβοί, ρίζες, κόνδυλοι, θάμνοι, δένδρα, λουλούδια φρέσκα, πατάτες σε σπόρο,
πατάτες φρέσκες ή κατεψυγμένες
Σπόροι καλαμποκιού
Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, απολυμαντικά χημικά προϊόντα
Καύσιμα υλικά χωρίς ακτινοβολία
Μέρη πυρηνικού αντιδραστήρα
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84.ΚΙΝΑ – CHINE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Όπλα, πολεμοφόδια, εκρηκτικά
Χρήματα, χαρτονομίσματα, αξίες, ταξιδιωτικά τσεκ
Έντυπα, φιλμ, φωτογραφίες, δίσκοι, κινηματογραφικά φιλμ, κασέτες ήχου και βίντεο,
CD που ζημιώνουν τα πολιτικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά ενδιάφεροντα και ήθη της
Κίνας
Τοξικά προϊόντα, όπιο, μορφίνη, ηρωίνη, και φάρμακα που δημιουργούν εξάρτηση
Ζώα, φυτά και παράγωγα προϊόντα μολυσμένα από παράσιτα ή παθογόνα μικρόβια
Τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αντικείμενα προερχόμενα από περιοχές που έχουν
χτυπηθεί από επιδημίες και επιβλαβή για τον άνθρωπο και τα ζώα
Πλατίνα, χρυσός και ασήμι, χρυσαφικά κατεργασμένα ή ακατέργαστα και πολύτιμα
αντικείμενα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πομποί – δέκτες και μηχανισμοί ασφαλείας των επικοινωνιών
Καπνός, κρασί
Ζώα και φυτά σπάνια που απειλούνται από εξαφάνιση
Εθνικό νόμισμα (Renminbi)
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85.ΚΙΡΓΙΖΙΣΤΑΝ - KIRGHIZISTAN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

86.ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ – KIRIBATI
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

87.ΚΟΛΟΜΒΙΑ – COLOMBIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

88.ΚΟΜΟΡΕΣ - COMORES
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χαρτονομίσματα
Συνάλλαγμα
Τίτλοι αξιών
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89.ΚΟΝΓΚΟ – CONGO (REP)
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

90.ΚΟΝΓΚΟ (ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ.) – CONGO (REP. DEM)
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

91.ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ – KOSOVO
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

92.ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ – COSTA RICA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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93.KOYBA - CUBA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χαρτονομίσματα, τίτλοι αξιών
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94.ΚΟΥΒΕΪΤ - KUWAIT
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, χοιρινό κρέας, σιτάρι, αλεύρι σιταριού, λίπος χοιρινό , προϊόντα και
ποικιλίες χοιρινού κρέατος ή εντοσθίων
Μαριχουάνα σε κάθε μορφή, καπνός
Αλκοολούχα ποτά, ποτά που η οσμή τους μοιάζει με αυτή της μπύρας
Βιομηχανικό και ιατρικό οξυγόνο
Χημικές ραδιενεργές ουσίες, ναρκωτικά
Φαρμακευτικά σκευάσματα, αντισυλληπτικά
Εύφλεκτες και επικίνδυνες ύλες, μπαρούτι, εκρηκτικά
Ανήθικα έντυπα, έντυπα με εικόνες του Εμίρη και στίχους του Κορανίου
Ρούχα που μοιάζουν με στρατιωτικές στολές
Σωλήνες από τσιμέντο, χάλυβα
Μαγνητικός εξοπλισμός, τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα
Όπλα, πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πουλιών, μέλι, προϊόντα ζωϊκής προέλευσης
Λαχανικά, φυτά, φρούτα φαγώσιμα
Τσιγάρα, πούρα
Περιορισμός στην παραγωγή και εξαγωγή προϊόντων πετρελαίου
Φάρμακα για τον άνθρωπο, εμβόλια για την κτηνιατρική, ψυχότροπες ουσίες
Εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα
Προϊόντα αλουμινίου με ετικέτα προέλευσης
Συσκευές ραδίου, τηλεφώνου και FAX
Φωτογραφικές μηχανές
Πινέλα, βούρτσες μπάνιου και μαλλιών
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95.ΚΡΟΑΤΙΑ – CROATIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, κρέατα, ζωντανά ψάρια, οστρακοειδή
Κάνναβη και φύλλα κόκας για προσωπική χρήση
Ρητίνη, χυμοί λαχανικών με ιδιότητες ναρκωτικές
Εύφλεκτες ύλες, ραδιενεργά απόβλητα και υπολείμματα
Ναρκωτικά, φάρμακα ληγμένα, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, μπαρούτι, πολεμοφόδια,
καψούλια, όπλα
Προϊόντα χημικής βιομηχανίας, celluloid
Εθνικά νομίσματα Κροατίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες και μεταξοσκώληκες
Γάλα και προϊόντα γάλακτος, μέλι
Φυτά, προϊόντα ανθοκομίας, φρέσκα λαχανικά και φρούτα, καφές, τσάι, μπαχαρικά
Δημητριακά, προϊόντα αλευροποιίας, αμύλου
Λίπος και λάδι ζωικό ή φυτικό
Παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών, μαλακίων
Ζάχαρη, κακάο και παρασκευάσματα κακάο, παρασκευάσματα από δημητριακά,
αλεύρι, άμυλο, γάλα, λαχανικά, φρούτα
Ποτό και αλκοολούχα ποτά
Απορρίμματα βιομηχανίας τροφίμων για ζωική χρήση
Καπνός και υποκατάστατο καπνού
Λίπασμα, καουτσούκ και αντικείμενα από καουτσούκ, δέρματα ζώων
Κεραμικά προϊόντα, έργα από γυαλί, έργα από λιωμένο σίδηρο ή ατσάλι, χαλκός,
αλουμίνιο
Πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα
Πνευστά όργανα, φυσαρμόνικα, παιχνίδια
Οδοντόβουρτσες, βούρτσες μακιγιάζ
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96.ΚΥΠΡΟΣ - CHYPRE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

97.ΛΑΟΣ – LAO
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χαρτονομίσματα, κέρματα, αξίες πληρωτέες στον κομιστή, ταξιδιωτικά τσεκ
Πλατίνα, χρυσός, ασήμι κατεργασμένο ή ακατέργαστο
Πολύτιμες πέτρες
Κοσμήματα
Αντικείμενα αξίας
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98.ΛΕΣΟΘΟ - LESOTHO
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Πορνογραφικά περιοδικά
Εκρηκτικά , όπλα, πολεμοφόδια, μέρη και αξεσουάρ αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, ψάρια, μαλάκια, οστρακοειδή, αυγά
Λαχανικά, φρούτα
Δημητριακά, παρασκευάσματα δημητριακών
Ζάχαρη
Ποτό, αλκοολούχα ποτά
Ρούχα
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99.ΛΕΤΟΝΙΑ - LETTONIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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100.ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - BELARUS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Όπιο και ουσίες που περιέχουν ναρκωτικά
Κρασί και αλκοολούχα ποτά
Χώμα και πέτρες, προϊόντα που περιέχουν εκρηκτικές και τοξικές ουσίες
Πολύτιμα μέταλλα, ραδιενεργά και εύφλεκτα υλικά, μπαρούτι, εκρηκτικά,
πυροτεχνήματα
Φωτογραφικά και κινηματογραφικά φιλμς, χαρτί φωτογραφίας
Προϊόντα που περιέχουν ραδιενέργεια, πυρηνικά υλικά
Προϊόντα τύπου που περιέχουν πληροφορίες οικονομικές, πολιτικές που
βλάπτουν τη Δημοκρατία και τη σταθερότητα του κράτους και την αίσθηση
ηθικής των πολιτών
Κλωστές από χρυσό για ύφανση, ύφασμα από χρυσή κλωστή
Μηχανήματα πυρηνικού αντιδραστήρα, λέβητα και εξαρτήματα αυτών
Χρονόμετρα και μπρασελέ από πολύτιμα μέταλλα
Όπλα, πολεμοφόδια και εξαρτήματα αυτών, απομιμήσεις όπλων, επιβλαβή αέρια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, κρέας, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, γάλα και προϊόντα γάλακτος, αυγά
Σπόροι και φυτά
Μέλι, φρούτα φρέσκα και ξερά, δημητριακά, προϊόντα αλευροποιίας
Λίπη και λάδι, ζωικό και φυτικό
Παρασκευάσματα από κρέας, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Απορρίμματα βιομηχανίας τροφίμων για ζωική χρήση
Φάρμακα και παρασκευάσματα βιταμινών που περιέχουν ναρκωτικά και ψυχότροπες
ουσίες
Δέρματα
Γραμματόσημα (σφραγισμένα ή ασφράγιστα) για φιλοτελική χρήση
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101.ΛΙΒΑΝΟΣ – LIBAN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

102.ΛΙΒΕΡΙΑ - LIBERIA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

103.ΛΙΒΥΗ – JAMAHIRIYA LIBYENNE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

104.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ – LIECHTENSTEIN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

105.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – LITUANIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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106.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – LUXEMBURG
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

107.ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – MADAGASCAR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κονσέρβες ψαριών, λαχανικών και δαμάσκηνων χωρίς ένδειξη της χώρας
προέλευσης
Ραδιενεργά υλικά
Προϊόντα βανίλιας ή βανιλίνης
Μπαρούτι, εκρηκτικά, σπίρτα
Συσκευές αντισύλληψης, προφυλακτικά, πιπίλες
Θήκες όπλων, φυσιγγιοθήκες, ζώνες κυνηγίου
Υλικά πλεξίματος, κατασκευές καλαθοπλεκτικής
Πορνογραφικά έργα και γραπτά
Ενδύματα χρώματος χακί που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση με τα ενδύματα
του στρατού
Χρησιμοποιημένα σακιά
Αστυνομικός σκούφος, καπέλα στρατού, μεταλλικά κράνη (εκτός αυτών για
μοτοποδήλατα και δρομείς)
Πολεμικά φυσίγγια και φυσίγγια με μπαρούτι εκρηκτικό
Υλικά πολέμου, πιστόλια, όπλα, περίστροφα, μέρη αυτών και εξαρτήματα
Συσκευές διανομής χρημάτων
Μορφίνη, κοκαΐνη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα
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προϊόντα ζωικής προέλευσης,
ψάρια, μαλάκια, οστρακοειδή
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, μέλι, αυγά πτηνών,
παρασκευάσματα κρέατος
Φυτά και προϊόντα ανθοκομίας, λαχανικά, ρίζες φυτών, φρούτα,
φλούδα εσπεριδοειδών και πεπονιού, καφές, τσάι, πιπέρι, γαρύφαλλα
Δημητριακά, φυτά, σπόροι για χρήση στην αρωματοποιία, την ιατρική, όπιο
Φυτικές ύλες, λίπη, λάδι
Γλυκόζη, μελάσα, κακάο, σοκολάτα
Μπύρα, κρασί, βερμούτ, ξύδι
Τροφές για ζώα
Καπνός σε φύλλα, τσιγάρα, πούρα
Καύσιμες ύλες
Οροί, εμβόλια για ιατρική και κτηνιατρική χρήση
Βαμβάκι, μαλλί, ύφασμα από τρίχες
Συσκευές ραδιοτηλεγράφου, ραδιοτηλεφωνίας TV,
κεραίες
Ηλεκτρικές συσκευές τηλεφώνου, τηλεγράφου
Μικροσκόπιο, διόπτρες στρατού, συσκευές ζύγισης, θερμόμετρα,
βαρόμετρα, μετρητές γκαζιού, υγρών και ηλεκτρικού
Γραμματόσημα, χαρτόσημα
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108.ΜΑΚΑΟ – MACAO
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Εύφλεκτα υλικά
Αντικείμενα από καουτσούκ
Ναρκωτικά
Όπλα και πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, κρέας και εντόσθια
Ζωικά προϊόντα, φρέσκα ή κατεψυγμένα για την Παρασκευή φαρμακευτικών
προϊόντων
Χημικές ραδιενεργές ουσίες
Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα
Πολύτιμα μέταλλα και πέτρες
Καλώδιο, γεννήτριες, ηλεκτρικά κοντέρ
Συσκευές τηλεφώνου και τηλεγράφου, TV
Ποδήλατα και μέρη ή ανταλλακτικά αυτών
Συσκευές ακτινών Χ
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109.ΜΑΛΑΙΣΙΑ – MALAISIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Πυροτεχνήματα, κροτίδες, απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού για παραγωγή
χαρτιού
Βιβλία, κάρτες που περιέχουν κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, λιθογραφίες άσεμνες
Γραμματόσημα, χαρτόσημα, χαρτονομίσματα
Ύφασμα με εδάφια από το Κοράνι
Αδιάβροχα χακί πανωφόρια
Έργα από γυαλί, στιλέτα, μαχαίρια, υποβρύχια όπλα κυνηγιού, όπλα, πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Κρέας, εντόσθια φρέσκα ή κατεψυγμένα, ασπόνδυλα ζώα (όστρακα, μαλάκια)
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, φωλιές πουλιών, αυγά πουλιών
Φυτά, ρίζες, φύλλα, άνθη, φρούτα, σπόροι
Φυτικά προϊόντα, φιστίκια αράπικα, καλαμπόκι, ρύζι, ρύζι αλεσμένο, σουσάμι, σιτάρι,
μπαχαρικά, βολβοί
Καφές, τσάι, μούστος σταφυλιών, ξύδι ή υποκατάστατο ξυδιού
Τσιγάρα
Ορυκτά προϊόντα (αλάτι, ασβέστης, τσιμέντο, γύψος), καύσιμα ορυκτά
Φαρμακευτικά προϊόντα, ζωικό λίπασμα
Ταινίες βίντεο και ήχου
Ρούχα και εξοπλισμός στρατιωτικός
Ζωστήρες, κράνη ασφαλείας εκτός των μοτοσικλετών
Διαμάντια, κοσμήματα
Μέρη μηχανής αλέσματος ρυζιού
Ηλεκτρικές συσκευές και μέρη αυτών, συσκευές ραδιοεπικοινωνίας
Παιχνίδια που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος

85

110.ΜΑΛΑΟΥΙ – MALAWI
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κέρματα, χαρτονομίσματα, οποιεσδήποτε αξίες στον κομιστή, ταξιδιωτικά τσεκ
Πλατίνα, χρυσός, ασήμι κατεργασμένο ή όχι
Καλλυντικά και πολύτιμες πέτρες

111.ΜΑΛΔΙΒΕΣ - MALDIVES
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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112.ΜΑΛΙ - MALI
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Καπνός, υποκατάστατο καπνού
Μπαρούτι, εκρηκτικά, καψούλια, εύφλεκτα υλικά
Επιζήμιες δημοσιεύσεις για τη νεολαία, έργα που είναι αντίθετα με τη δημόσια τάξη,
άσεμνα
Πολύτιμα μέταλλα, είδη κοσμηματοπωλείου
Φωτοβολίδες, φυσίγγια κυνηγίου και πολέμου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες και βδέλλες
Κρέας, εντόσθια
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
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113.ΜΑΛΤΑ – MALTE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

114.ΜΑΡΟΚΟ – MAROC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Ραδιενεργά υλικά
Εκρηκτικά, σπίρτα, εύφλεκτες ύλες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, φυσικό μέλι
Ζωικό ή φυτικό λίπος και λάδι
Ποτά, αλκοολούχα ποτά, ξύδι
Ορυκτό λάδι
Εσάνς και προϊόντα αρωματοποιίας
Σαπούνια, παρασκευάσματα πλυσίματος και λιπαντικών
Μπαρούτι
Γυαλί και έργα από γυαλί
Πολύτιμα μέταλλα, μαργαριτάρια, χρήματα, κοσμήματα
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115. ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ – MARTINIQUE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

116.ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ – MAURITANIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

117.ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ – GRANDE BRETAGNE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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118.ΜΕΞΙΚΟ – MEXIQUE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, γόνος σαρκοβόρων ψαριών
Μαριχουάνα, φύλλα κάνναβης, παρασκευάσματα μαριχουάνας για κάπνισμα
Εκρηκτικά, εύφλεκτες και επικίνδυνες ουσίες
Οργανικά χημικά προϊόντα, εμβόλια για τον αφθώδη πυρετό, αίμα
Άσεμνα και ανήθικα αντικείμενα, λαχεία, κούκλες, παιχνίδια για άσεμνους και
ανήθικους σκοπούς, συσκευές μασάζ
Όλα τα είδη των όπλων, αντικείμενα τέχνης, συλλογής και αρχαιότητες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Προϊόντα κρέατος, κρέας πουλερικών, ψάρια, γάλα, γαλακτοκομικά και ζωικά
προϊόντα
Λαχανικά, φυτά, φαγώσιμοι κόνδυλοι, πατάτες
Φαγώσιμα φρούτα, καφές, τσάι, μπαχαρικά, δημητριακά
Λίπος χοιρινό και λίπος σε λάδι ζωικό ή φυτικό, παρασκευάσματα κρέατος
Ζάχαρη σε στερεά μορφή, κακάο
Προϊόντα λαχανικών για διαβητικούς, προϊόντα εσπεριδοειδών, κομπόστες,
παράγωγα πρωτεΐνης γάλακτος, μαρμελάδες για διαβητικούς
Κρασί, σαμπάνια, κονιάκ, ουίσκι, μπράντυ, ρούμι
Απορρίμματα βιομηχανίας τροφών για ζωική χρήση
Τροφές σκύλων, γατών, πουλιών, ψαριών
Τσιγάρα, πούρα, αμίαντος
Εμβόλια για τον αφθώδη πυρετό, αίμα, φαρμακευτικά προϊόντα για την ιατρική και
κτηνιατρική
Αντικείμενα από καουτσούκ, γούνες, δέρμα και κατασκευές αυτών
Χαρτί Kraft, χαρτί περιτυλίγματος, μετάξι, βαμβάκι, παπούτσια, ρούχα, κεραμικά
προϊόντα και προϊόντα γυαλιού
Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, κασσίτερου, αλουμινίου, μολύβδου
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119.ΜΟΓΓΟΛΙΑ – MONGOLIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτες και επικίνδυνες
Παπούτσια, ρούχα, ασπρόρουχα χρησιμοποιημένα χωρίς απολύμανση
Ναρκωτικά, όπιο, παρασκευάσματα για την κατασκευή τους
Έγγραφα που έχουν σχέση με τα μυστικά του κράτους και του στρατού
Πολύτιμες πέτρες, μέταλλα σπάνια και πολύτιμα
Αρχαιότητες, αντικείμενα αρχαιολογικών και παλαιοντολογικών ανασκαφών
Διάφορα φυτά, σπόροι, φαρμακολογικά υλικά
Ζώα, πουλιά, προϊόντα ζωικού βασιλείου, γονιμοποιημένα έμβρυα
Κάθε είδους υλικά κατασκευής
Ραδιενεργά υλικά
Βιβλία, έντυπα, φιλμ, δίσκοι, φωτογραφικά και κινηματογραφικά φιλμ, των οποίων το
περιεχόμενο έχει σχέση με την πορνογραφία, την τρομοκρατία, τη βία και τα οποία
επιδρούν αρνητικά στον πληθυσμό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αλεύρι, ρύζι, ζάχαρη, λάδι ζωικό ή φυτικό, σαπούνια, σκόνη πλυσίματος
Στηθοσκόπιο, σύριγγες μιας χρήσης
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120.ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ – MOZAMBIQUE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, εντόσθια, αίμα
Κρέας
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια
Φυτά, σπόροι που έχουν μολυνθεί από αρρώστιες
Ραδιενεργά υλικά
Εκρηκτικές, εύφλεκτες και επικίνδυνες ύλες
Όπιο, μορφίνη, κοκαΐνη
Μπαρούτι, σπίρτα
Χημικά προϊόντα (υγρά, αέρια ασφυξιογόνα, τοξικά)
Τραπεζικά ή ταξιδιωτικά τσεκ, τίτλοι αξιών, βιβλία, έντυπα προσβλητικά ή αντίθετα
στους νόμους και στη Δημόσια τάξη
Όπλα, πολεμοφόδια, καψούλια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Φαρμακευτικά προϊόντα
Φιλμ κινηματογραφικά, βιβλία, έντυπα που αναπαράγουν εικόνες που έρχονται σε
αντίθεση με τους νόμους και τη δημόσια τάξη
Διαμάντια, πολύτιμες πέτρες και μέταλλα, σκόνη χρυσού
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121.ΜΟΛΔΑΒΙΑ – MOLDOVA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Κρέας
Ναρκωτικά
Φύλλα καπνού
Ραδιενεργά υλικά
Εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά
Άσεμνα και ανήθικα, επιζήμιες (βλαβερές) δημοσιεύσεις για τη νεολαία, έργα που
έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια τάξη
Όπλα, πολεμοφόδια, εξαρτήματα αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες και βδέλλες
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια
Γάλα και προϊόντα γάλακτος, μέλι
Φυτά, προϊόντα ανθοκομίας
Δημητριακά, σπόροι δημητριακών, σπόροι ελαιογόνοι
Όπιο
Λίπος και λάδι ζωικό, παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών, μαλακίων
Ποτά και αλκοολούχα ποτά
Τσιγάρα, πούρα
Μορφίνη, κοκαΐνη και άλλα ναρκωτικά σε μορφή δεμάτων Δηλ. Αξίας
Φαρμακευτικά προϊόντα, οροί για ζώα και ανθρώπους, σύριγγες για ιατρική χρήση
Τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα, αξίες
Πολύτιμοι λίθοι, μαργαριτάρια
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122.ΜΟΝΑΚΟ – MONACO
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

123.ΜΟΝΣΕΡΑ – MONTSERRAT
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

124.ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ – MONTENEGRO
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

125.ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ – BANGLADESH
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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126.ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ – BARBADE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

127.ΜΠΑΧΑΜΕΣ – BAHAMAS
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

128.ΜΠΑΧΡΕΪΝ - BAHRAIN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Τρόφιμα και ποτά ακατάλληλα για κατανάλωση
Τεχνητό ή φυσικό ελεφαντόδοντο, φυτά και μοσχεύματα φοίνικα, χουρμάδες, ζωικό ή
φυτικό λίπος, καραμέλες για παιδιά σε σχήμα τσιγάρου
Ποτά αλκοολούχα, πακέτα τσιγάρων και πούρων που δεν φέρουν την ένδειξη ότι «ο
καπνός προκαλεί καρκίνο, καρδιά και αρτηριοσκλήρωση»
Ναρκωτικά, χασίς, όπιο, εκρηκτικά, εύφλεκτα υλικά, μπαρούτι, πυροτεχνήματα,
καύσιμα υλικά, ραδιενεργά υλικά, κεραίες TV, μικρά αυτοκίνητα για παιδιά
Όπλα, όπλα κυνηγίου ή συλλεκτικά, πολεμοφόδια και εξαρτήματα
Διαφημιστικά προϊόντα για τα είδη των τσιγάρων, όπως αναπτήρες, σταχτοδοχεία,
ενδύματα, εμπορεύματα καταγωγής Ισραήλ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Άνθη, σπόροι, φυτά και μοσχεύματα, τρόφιμα και ποτά
Ραδιενεργά υλικά, χημικά υλικά, φάρμακα και ναρκωτικά φάρμακα, μεθυλική αλκοόλη
Δημοσιεύματα, εφημερίδες και εγγραφές Video, ράδια, TV
Δίχτυ ψαρέματος, μαργαριτάρια, τυχερά παιχνίδια
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129.ΜΠΕΛΙΖ - BELIZE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

130.ΜΠΕΝΙΝ – BENIN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ναρκωτικά και ψυχότροπες ουσίες
Εκρηκτικά, δυναμίτιδα, εκρηκτικό φυτίλι, πυροτεχνήματα
Όπλα, πιστόλια, περίστροφα, μέρη και εξαρτήματα αυτών

131.ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ – BOTSWANA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χαρτονομίσματα και άλλες αξίες

132.ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ – BURKINA FASO
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

133.ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ – BURUNDI
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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134.ΜΠΟΥΤΑΝ – BHOUTAN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

135.ΜΠΡΟΥΝΕΪ – BRUNEI DARUSSALAM
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Όπλα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες και μεταξοσκώληκες
Κρέας, εντόσθια, γάλα, προϊόντα γάλακτος, μέλι, φρούτα
Σπόροι και καρποί ελαιώδεις
Μεταλλεύματα, σκουριά, στάχτη
Ανόργανα και οργανικά χημικά προϊόντα, ραδιενεργές ουσίες
Φαρμακευτικά προϊόντα
Λίπασμα
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, σπίρτα, εύφλεκτα υλικά
Προϊόντα τύπου
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136.ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) – MYANMAR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, ζώα βλαβερά και έντομα
Ζωικά προϊόντα (κέρατα)
Φυτά ή απόσταγμα από φυτά για παραγωγή ναρκωτικών ουσιών
Πολύτιμα μεταλλεύματα
Χημικά προϊόντα
Επικίνδυνα προϊόντα
Έντυπα που έχουν άσεμνες εικόνες, δημοσιεύματα που στρέφονται κατά της
ασφάλειας ή της εθνικής νομοθεσίας
Μαργαριτάρια, πολύτιμα μέταλλα, καλλυντικά
Αιχμηρά εργαλεία
Εξοπλισμός επικοινωνίας
Όπλα, πολεμοφόδια, μέρη και εξαρτήματα αυτών
Έργα τέχνης, συλλογές και αρχαιότητες
Ναρκωτικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παρασκευάσματα τροφίμων
Ποτά, αλκοολούχα υγρά, ξύδι
Καπνός, υποκατάστατο καπνού
Κεραμικά προϊόντα, προϊόντα από γυαλί, από πέτρα, τσιμέντο, αμίαντο
Όργανα ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου
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137.ΝΑΜΙΜΠΙΑ - NAMIBIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, συμπεριλαμβανομένων μελισσών, βδελλών, μεταξοσκωλήκων
Κρέας, εντόσθια
Φυσικό μέλι
Βολβοί, ρίζες, φυτά, άνθη
Κρασί και οινοπνευματώδη ποτά
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα
Φωτογραφίες, φιλμ, βιντεοταινίες πορνογραφικού περιεχομένου
Δέρμα
Λογοτεχνικά βιβλία πορνογραφικού περιεχομένου
Χαρτονομίσματα, λαχεία
Διαμάντια, πολύτιμες πέτρες, χρήματα
Όπλα, πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τυρί
Λαχανικά
Καρύδα, καρύδια, σύκα, χουρμάδες, ανανάς, εσπεριδοειδή
Καφές, πιπέρι, κανέλα, βανίλια, μοσχοκάρυδο, μπαχαρικά
Σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, ρύζι, βρώμη, σπόροι σόργου, κεχρί, καναρόσπορος
Σπόροι και φρούτα ελαιοφόρα, φυτά βιομηχανικά και θεραπευτικά
Κόκκοι από κακάο
Τύρφη
Ναρκωτικά, οροί, εμβόλια, φάρμακα και προϊόντα για κτηνιατρική χρήση
Προϊόντα για τα αρώματα
Αντικείμενα από δέρμα
Φελλός και έργα από φελλό
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138.ΝΑΟΥΡΟΥ – NAURU
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Μικροοργανισμοί που μεταδίδουν αρρώστιες στα φυτά και λαχανικά, χώμα
Καύσιμα ορυκτά, ραδιενεργά υλικά, χρώματα, βερνίκια, διαλυτικά, εύφλεκτα και
διαβρωτικά υλικά, υγρά διαβρωτικά, απορρυπαντικά, εκρηκτικά, εύφλεκτες ύλες
(υγρές ή στερεές), σπίρτα, αέρια
Διαβρωτικά υλικά, κεραμικά εμαγιέ αντικείμενα, ραδιενεργές ουσίες
Χαρτόνι κάθε μορφής, διαφημιστικό υλικό απαγορευμένων ειδών
Θερμόμετρα υδραργύρου, όπλα, πολεμοφόδια, εξαρτήματα αυτών, εμπορεύματα με
τη διακριτική λέξη «Anzac»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Κρέας, εντόσθια, ψάρια (φρέσκα, καπνιστά σε κονσέρβα)
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, φυσικό μέλι, ζωικά προϊόντα
Λαχανικά και παρασκευάσματα λαχανικών, φυτά, φρούτα, φλούδα εσπεριδοειδών
και πεπονιού
Καφές, δημητριακά και παρασκευάσματα δημητριακών, βολβοί, σπόροι
Λίπος και λάδι ζωικό ή φυτικό, ζάχαρη, κακάο, ποτά, αλκοολούχα ποτά
Καπνός, παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών, μαλακίων
Χημικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, λίπασμα
Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα
Γόμες σβησίματος, δέρματα, φελλός και έργα από φελλό
Ακατέργαστο μετάξι, βαμβάκι, μαλλί, συνθετικές ίνες, ύφασμα
Χαλιά ευκαιρίας, παιδικά ρούχα ύπνου, ρούχα ευκαιρίας, χρησιμοποιημένα
παπούτσια, σαμπό από ξύλο, απομιμήσεις χρημάτων., συστατικά μολύβδου,
κουμπαράδες από μόλυβδο
Εξοπλισμός ραδιοτηλεφωνίας, ασύρματα τηλέφωνα, κράνη μοτοσικλετών
Μολύβια, πινέλα, λουριά σκύλων
Αντικείμενα τέχνης, συλλογής, αρχαιότητες παράνομης εισαγωγής
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139.ΓΟΥΙΝΕΑ & ΠΑΠΟΥΑ – N.GUINEE ET PAPOUASIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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140.ΖΗΛΑΝΔΙΑ – NOUVELLE ZELANDE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ψάρια και ασπόνδυλα όλων των ειδών, προϊόντα φάλαινας
Αυγά πτηνών, με κέλυφος, φρέσκα, σε κονσέρβα
Λαχανικά και σπόροι λαχανικών
Τροφές και φάρμακα για ζώα
Χώμα, άμμος, καπνός για μάσημα
Κάρβουνο, λιγνίτης, κοκ (καύσιμες ύλες), τύρφη, ραδιενεργά υλικά, χημικά οργανικά
προϊόντα
Φαρμακευτικά προϊόντα, κοκαΐνη, κάνναβη
Εκρηκτικά, καψούλια, σπίρτα
Ζιζανιοκτόνα
Πιπίλες από καουτσούκ
Πριονίδια ξύλου
Χαρτονομίσματα και κάθε χρήμα
Βιβλία, περιοδικά, έγγραφα, δίσκοι, κασέτες με απρεπές περιεχόμενο
Σάκοι από μαλλί, μετάξι και τρίχες
Ψεύτικα χρήματα, χρυσός
Όπλα, μαχαίρια, πολεμοφόδια
Βούρτσες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Βιολογικά προϊόντα, ζώα, πτηνά, ερπετά, προϊόντα με βάση το ψάρι
Κακάο, κονιάκ, ουίσκι, μέλισσες, και κάθε αντικείμενο της μελισσοκομίας, μαλλί
Κράνη μοτοσικλετιστών, έργα από αμίαντο και τσιμέντο
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141.ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ – NOUVELLE CALEDONIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

142.ΝΕΠΑΛ – NEPAL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Συνθετικές ίνες
Φωτογραφικές μηχανές
Ρολόγια
Κανέλα, γαρύφαλλο
Φωτογραφικό χαρτί
Κάθε είδους ρουλεμάν

143.ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ – ILES FEROE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

144.ΝΙΓΗΡ – NIGER
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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145.ΝΙΓΗΡΙΑ – NIGERIA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, αυγά πουλιών
Πουλιά ζωντανά ή σκοτωμένα και ορνιθοειδή, κρέας και εντόσθια από ορνιθοειδή
Κρέας και εντόσθια βοοειδών, χοιρινού, προβάτων, αιγοειδών
Κρέατα και εντόσθια παστά ή αποξηραμένα ή καπνιστά ή σε άλμη και γενικά ζωικά
Προϊόντα, λάδι και λίπος φυτικό, λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα
Άνθη φρέσκα, αποξηραμένα, βαμμένα ή εμποτισμένα
Φρούτα φρέσκα ή αποξηραμένα, καλαμπόκι, κεχρί, αλεύρι σιταριού
Ζαχαρωτά, βούτυρο, σκόνη και γλυκά από κακάο
Μακαρόνια, μπισκότα, χυμοί φρούτων συσκευασμένοι για πώληση
Νερό κάθε είδους, μπύρα, ποτά σφραγισμένα
Ορυκτά προϊόντα (τσιμέντο, μπετονίτης), χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα
Όλων των ειδών οδοντόκρεμες, σαπούνια, απορρυπαντικά, οδοντογλυφίδες
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, εύφλεκτα υλικά
Αντικείμενα για υγιεινή χρήση από πλαστικό
Αντικείμενα καθαρισμού από πλαστικό για οικιακή χρήση
Αναγομωμένα και χρησιμοποιημένα ελαστικά, τσάντες, βαλίτσες από δέρμα
Φάκελοι, χαρτί υγείας, υλικά ντεμακιγιάζ από χαρτί, διάφορα αντικείμενα από χαρτί
για υγιεινή χρήση
Τετράδια, ημερολόγια, ευχετήριες κάρτες, αντικείμενα από μετάξι, από βαμβάκι,
συνθετικές ίνες, χαρτί και κουτιά από υλικό κυματοειδές
Σχοινί από ίνες, δίχτυ, ενδύματα, τάπητες, υφάσματα, παπούτσια
Μπουκάλια από γυαλί 150 ml., μαχαίρια, τσεκούρια, σκαλιστήρια, κασμάδες,
φτυάρια, χρησιμοποιημένοι αεροσυμπιεστές, συσκευές κλιματισμού
χρησιμοποιημένες, ψυγεία, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδηλάτων, έπιπλα, τυχερά
παιχνίδια (κουλοχέρηδες), στυλό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παπούτσια σπορ και για χρήση της βιομηχανίας πετρελαίου
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146.ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ – NICARAGUA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Νομίσματα σε κέρματα, τραπεζογραμμάτια
Χαρτονομίσματα, αξίες, ταξιδιωτικά τσεκ
Χρυσός, ασήμι κατεργασμένο ή ακατέργαστο, πολύτιμες πέτρες
Χρυσαφικά, καλλυντικά και άλλα αντικείμενα αξίας
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147.ΝΟΡΒΗΓΙΑ – NORVEGE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Θηλαστικά ζώα, πτηνά
Προϊόντα άγριας βρώμης
Αμίαντος, αντικείμενα αμιάντου, ορυκτά καύσιμα
Ραδιενεργά υλικά
Εκρηκτικές , εύφλεκτες και επικίνδυνες ουσίες
Προϊόντα πορνογραφίας
Χαρτονομίσματα
Όπλα και μέρη αυτών, πολεμοφόδια, στρατιωτικό υλικό
Φυσίγγια, καψούλια όπλων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Κρέατα, εντόσθια θηλαστικών ζώων και πτηνών
Ζώα και πτηνά
Ψάρια γλυκού νερού, μύδια
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, μέλι φυσικό, προϊόντα ζωικής προέλευσης
Φυτά, προϊόντα ανθοκομίας, λαχανικά, φαγώσιμα φρούτα, καφές, τσάι, μπαχαρικά
Κάνναβη, όπιο
Προϊόντα διατροφής ζώων
Λάδι ζωικό ή από θαλάσσια θηλαστικά, λίπη, κερί μελισσών
Σαλάμια, κρέατα σε κονσέρβα
Ζαχαρωτά
Κακάο και παρασκευάσματα από κακάο
Παρασκευάσματα δημητριακών, λαχανικών και τροφών
Ποτά, αλκοολούχα προϊόντα, ξύδι
Προϊόντα για ζωικές τροφές
Καπνός και υποκατάστατα καπνού
Προϊόντα βελτίωσης του εδάφους, αλάτι
Τύρφη
Χημικά οργανικά προϊόντα
Φαρμακευτικά προϊόντα
Λίπασμα
Προϊόντα αρωματοποιίας
Προϊόντα αμύλου
Προϊόντα φωτογραφικά και κινηματογραφικά πορνογραφίας για ιδιωτική χρήση
Προϊόντα αύξησης λαχανικών
Προφυλακτικά
Δέρμα, γούνες
Χαρτί για τσιγάρα
Πορνογραφικά έντυπα για ιδιωτική χρήση
Στουπί από ύφασμα, σχοινί, καλώδια από TAIWAN, δίχτυ ψαρέματος
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Ενδύματα, παπούτσια
Υλικό πληροφορικής, ποδήλατα
Ασύρματες συσκευές
Κερί από μέλισσες
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148.ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ – COREE REP.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, ζωικά προϊόντα, πατάτες φρέσκες ή κατεψυγμένες, γλυκοπατάτες
Αλεύρι από ρύζι (ρυζάλευρο), αλεύρι, νιφάδες σιμιγδαλιού, άμυλο
Λίπη και λάδι φυτικό ή ζωικό
Ποτά αλκοολούχα, καπνός
Απορρίμματα βιομηχανίας τροφίμων για ζωική χρήση, όπιο
Εκρηκτικά, δυναμίτιδα, εκρηκτικό φυτίλι, μπαρούτι
Δέρματα ζώων και προϊόντα αυτών, μαλλί, νήματα και ύφασμα από μετάξι
Εγγραφές βίντεο και εικόνας που προσβάλλουν τη δημοκρατία, την ασφάλεια των
πολιτών και τη δημόσια τάξη
Μάσκες αερίου, συσκευές αναπνοής
Όπλα στρατιωτικά, πιστόλια, περίστροφα, πολεμοφόδια, μέρη και εξαρτήματα όπλων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κρέατα, εντόσθια
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια και προϊόντα αυτών
Γάλα και προϊόντα γάλακτος
Σκόνη οστών
Δημητριακά (κριθάρι – καλαμπόκι)
Φύκια, παρασκευάσματα από φύκια
Όπιο, κοκαΐνη για φαρμακευτική χρήση
Σιρόπι λακτόζης, μέλι, καραμέλα
Τροφικά παρασκευάσματα αλεύρου, σιμιγδαλιού, αμύλου, βύνης
Ραδιενεργά υλικά
Βιβλία, φυλλάδια και προϊόντα τύπου, εφημερίδες, περιοδικά
Μαχαίρια, σουγιάδες
Γυαλιά σκόπευσης όπλων, όπλα κυνηγιού, αεροβόλα
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149.ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ – AFRIQUE DU SUD
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

150.ΟΛΛΑΝΔΙΑ – PAYS BAS
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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151.ΟΜΑΝ – OMAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Όπλα, πολεμοφόδια, μαχαίρια, ξίφη, πυροτεχνήματα
Αλκοολούχα ποτά, μπύρες
Ράδιο, ασύρματοι πομποί και δέκτες
Έντυπα, βιβλία, κάρτες, κλισέ, ταινίες μαγνητοφώνου, δίσκοι, φιλμ, CD, παιχνίδια και
κούκλες πορνογραφικές καθώς και αντικείμενα που προσβάλλουν τα ήθη
Εφημερίδες, αφίσες, βιβλία ή φωτογραφίες που έχουν σαν θέματα πράξεις βίας
εναντίον της κυβέρνησης, χαρτονομίσματα, ψεύτικα νομίσματα
Ύφασμα από βαμβάκι, από μετάξι και άλλα υφάσματα με παραστάσεις που
παραστούν χρήματα, χαρτονομίσματα ή τίτλους της κυβέρνησης του Ομάν
Ναρκωτικά, όπιο, φύλλα, σπόροι, άνθη, κορμός του φυτού κάνναβης και
χρυσάνθεμου
Ψαροντούφεκο, ρούχα που μοιάζουν με στρατιωτικές φόρμες, γυναικεία εσώρουχα
με στίχους του Κορανίου, ρούχα με διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, ρούχα που
προσβάλλουν τα κοινά ήθη, ρούχα που φέρουν φωτογραφίες προσώπων και
σημαίες άλλων χωρών
Μπάλες ποδοσφαίρου και μπάλες κοινές που φέρουν τη σημαία του Ομάν,
Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ, προϊόντα με τη σημαία και το έμβλημα του
Ισραήλ, καθετί που αντιτίθεται στο Ισλάμ
Δίχτυ από νάιλον, καραμέλες και τσίχλες με μορφή κάψουλας, τσιγάρου ή κρέμας
Φάρμακα και φαρμακευτικά παρασκευάσματα με βάση το ασβέστιο (Calcium)
Ρόπαλα που μοιάζουν με τα ρόπαλα της αστυνομίας
Εμπορεύματα με διαφημίσεις τσιγάρων, εμπορεύματα με το έμβλημα του ναζισμού
Χρησιμοποιημένα λάστιχα, λάστιχα και παπούτσια, ρούχα που φέρουν τη λέξη
«Allah»
Πυροτεχνήματα, όπλα, εκρηκτικά και πιστόλια (παιχνίδι) για τα παιδιά
Το έμβλημα του Ομάν
Αεροπλάνα που οδηγούνται ηλεκτρονικά
Καλύμματα ρεζέρβας ελαστικών αυτοκινήτων με φωτογραφία, εγγραφές ή σχήματα
αντίθετα στα χρηστά ήθη ή ασυμβίβαστα με τα ήθη του Ομάν
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152.ΟΝΔΟΥΡΑ - HONDURAS
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

153.ΟΥΓΓΑΡΙΑ – HONGRIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

154.ΟΥΓΚΑΝΤΑ – OYGANDA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χαρτονομίσματα και διάφορα άλλα νομίσματα
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155.ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ - OUZBEKISTAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Δημοσιεύματα τύπου, χειρόγραφα, κλισέ, σκίτσα, φιλμ, αρνητικά φιλμ, ακουστικές
βίντεο εγγραφές και δίσκοι που υπομονεύουν το κράτος, την κοινωνική τάξη, την
εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και τα θεμέλια του κράτους,
υποκινώντας πόλεμο, τρομοκρατία, βία, εθνικισμό, θρησκευτικό μίσος και φασισμό
σε όλες τους τις εκδηλώσεις, αναπαραγωγές πορνογραφικής φύσεως
Κέρματα, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, γραμματόσημα, συνάλλαγμα, χρυσός, ασήμι
και πολύτιμα αντικείμενα
Σκόνη κάθε είδους που περιέχεται σε κάθε είδους ταχυδρομικό αντικείμενο (γράμμα,
δέμα)
Όπλα, πολεμοφόδια, εργαλεία και μηχανήματα που κατασκευάζουν όπλα και
πολεμοφόδια, εκρηκτικά, δηλητήρια
Ναρκωτικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Εξοπλισμός και στρατιωτικό υλικό
Πολύτιμα μέταλλα και πέτρες, διαμάντια, κεχριμπάρι και αντικείμενα ή κατασκευές
από τα είδη αυτά
Φάρμακα, δηλητήρια, χημικά προϊόντα, ψυχότροπες ουσίες
Κινηματογραφικά φιλμ, εγγραφές βίντεο και ακουστικές
Αγροτικά προϊόντα, σπόροι φυτών ύστερα από έλεγχο.
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156.ΟΥΚΡΑΝΙΑ – UKRAINE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, κρέας, εντόσθια
Σπόροι βαμβακιού
Όπιο, μορφίνη, κοκαΐνη και λοιπά ναρκωτικά
Χώμα
Ραδιενεργές ουσίες, χρωστικά υλικά, μπαρούτι, εκρηκτικά, φωτοβολίδες, σπίρτα,
εύφλεκτα υλικά
Φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο, κλισέ, εγγραφές Video, δημοσιεύματα βλαβερά για τους
νέους, άσεμνα και ανήθικα δημοσιεύματα
Υλικό για PC ή έργα των οποίων το περιεχόμενο αντιτίθεται στην κοινωνική τάξη, στο
συνταγματικό πολίτευμα, παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας,
αναπαράγουν βία, πόλεμο, ρατσιστικό, εθνικό ή εκκλησιαστικό μίσος και
παραβιάζουν το δίκαιο και την ελευθερία του ανθρώπου
Σελιλόιντ, πιπίλες χωρίς την ένδειξη «καθαρό καουτσούκ»
Προϊόντα ζωικής προέλευσης (λίπος, κερί, δέρμα, τρίχες, οστά, έντερα, κέρατα
κλπ)
Ξένο νόμισμα, όπλα κάθε είδους, αναπτήρες αερίου
Έργα τέχνης, συλλογής ή αρχαιότητες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, κρέας αλατισμένο, καπνιστό, σε κονσέρβα, κονσέρβες
ψαριών
Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά πουλιών, μέλι
Φυτά, βολβοί που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνα παράσιτα, σπόροι διακοσμητικών
φυτών και ανθέων
Σπόροι πατάτας, φρέσκα φρούτα
Δημητριακά όλων των ειδών, ρύζι
Οροί, εμβόλια για ανθρώπους και ζώα, φάρμακα
Κινητά τηλέφωνα και ραδιόφωνα, κυνηγετικά όπλα.
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157.ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – URUGUAY
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Κλήμα (μόσχευμα)
Ραδιενεργά προϊόντα και συσκευές
Μπαρούτι, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, σπίρτα, εύφλεκτες ύλες
Προϊόντα χημικής βιομηχανίας τοξικά και διαβρωτικά
Άσεμνα αντικείμενα
Μαργαριτάρια, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, χρήματα
Όπλα, εξαρτήματα όπλων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κρέας, εντόσθια, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Προϊόντα ανθοκομίας, σπόροι και ελαιώδεις καρποί, φυτά βιομηχανικά ή ιατρικά
Φαρμακευτικά προϊόντα, οργανικά χημικά προϊόντα
Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας και αυτοκινήτου
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158.Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM) – L’ EX REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MACEDOINE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, κρέας, εντόσθια, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Εύφλεκτα υλικά, ραδιενεργές ουσίες
Ναρκωτικά, ψυχότροπες ουσίες, φύλλα κοκαΐνης
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, επικίνδυνες χημικές ύλες, πλαστικές ύλες (Celluloid)
Εθνικό νόμισμα, ειδικά νομίσματα, χαρτονομίσματα
Όπλα, πολεμοφόδια, αναπτήρες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, μεταξοσκώληκες, γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πτηνών, μέλι, ζωικά
προϊόντα
Φυτικά μοσχεύματα, φρούτων
Καφές, τσάι, μπαχαρικά, δημητριακά και παρασκευάσματα δημητριακών
Ζωικό ή φυτικό λάδι και λίπη
Παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών, μαλακίων
Παρασκευάσματα από λαχανικά, φρούτα και φυτά
Ποτά, αλκοολούχα ποτά, ξύδι
Απορρίμματα τροφίμων για ζωική χρήση, καπνός, υποκατάστατο καπνού
Ορυκτά προϊόντα (αλάτι, χώμα, ασβέστης, τσιμέντο)
Ραδιενεργές ουσίες για ιατρική χρήση
Φάρμακα, λιπάσματα, σαπούνια, παρασκευάσματα σκόνης πλυσίματος, λιπαντικών
Δέρμα
Χρήματα και διάφορες αξίες
Κεραμικά προϊόντα, έργα από γυαλί, πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις καλλυντικών
Έργα από σίδερο, χάλυβα, τσίγκο, αλουμίνιο
Όργανα και συσκευές μέτρησης, φυσαρμόνικες, παιχνίδια
Οδοντόβουρτσες, βούρτσες make – up.
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159.ΠΑΚΙΣΤΑΝ – PAKISTAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Εντόσθια, μαλάκια, παρασκευάσματα κρεάτων, μαλακίων, οστρακοειδών, υδρόβιων
σπονδυλωτών
Χημικά προϊόντα για την παρασκευή ναρκωτικών, ραδιενεργά στοιχεία
Άσεμνα και ανήθικα αντικείμενα
Τραπεζογραμμάτια, συνάλλαγμα, τραπεζικά τσεκ
Κοσμήματα, στυλό αξίας, χρήματα
Φορητά τηλέφωνα
Κιάλια, ωρολόγια
Καύσιμα υλικά
Εκρηκτικά, όπλα, πολεμοφόδια, εξαρτήματα αυτών
Παιχνίδια, αρχαιότητες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, ζωικά προϊόντα
Οστρακοειδή
Προϊόντα γάλακτος, φυσικό μέλι, αυγά
Δένδρα, ρίζες φυτών, άνθη και φύλλα στολισμού
Λαχανικά
Φαγώσιμα φρούτα, φλούδες εσπεριδοειδών
Καφές, τσάι, μπαχαρικά, δημητριακά, προϊόντα αλευροποιίας
Απορρίμματα βιομηχανίας τροφίμων για ζωική χρήση
Καπνός και υποκατάστατο καπνού
Αλάτι, θειάφι, γύψος, ασβέστης, τσιμέντο
Μέταλλα, σκουριά, στάχτη
Χημικά ανόργανα και οργανικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα
Λέβητες, παιχνίδια, αρχαιότητες, έργα τέχνης, συλλεκτικά κομμάτια.
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160.ΠΑΝΑΜΑΣ – PANAMA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζωικά προϊόντα χωρίς ονόματα και προέλευση
Φυτά και βολβοί ανθέων και άνθη
Φρούτα φρέσκα και αποξηραμένα
Καφές
Φύλλα κάνναβης, κόκας, όπιο
Ποτά, αλκοολούχα ποτά
Αλάτι, θειάφι, χώμα, ασβέστης, τσιμέντο
Καύσιμα υλικά
Χημικά προϊόντα
Υγρό εύφλεκτο, βερνίκια
Μπαρούτι, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, εύφλεκτες ύλες
Έντυπα, βιβλία, εφημερίδες, carte – postales που περιέχουν πληροφορίες ή
φωτογραφίες αντίθετες προς τα ήθη, τα έθιμα και την ηθική
Μαργαριτάρια, πολύτιμες πέτρες, κοσμήματα, χρήματα και απομιμήσεις ή ψεύτικων
χρημάτων
Όπλα, πολεμοφόδια, εξαρτήματα αυτών
Έργα ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα
Κρέας, εντόσθια και παρασκευάσματα αυτών
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Γάλα, προϊόντα γάλακτος
Αυγά πτηνών
Λαχανικά, ρίζες και βολβοί φαγώσιμοι
Προϊόντα αλευροβιομηχανίας
Δημητριακά και παρασκευάσματα δημητριακών, αλεύρου, αμύλου και γάλακτος
Λίπος και λάδι ζωικό ή φυτικό
Προϊόντα ζάχαρης
Κακάο και παρασκευάσματα αυτού
Παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων και τροφίμων
Τρόφιμα που προορίζονται για ζώα
Καπνός και υποκατάστατο του καπνού
Φαρμακευτικά προϊόντα για κτηνιατρική και ιατρική χρήση
Λιπάσματα
Σαπούνια, παρασκευάσματα σκόνης πλυσίματος, λιπαντικών
Προϊόντα αμύλου και ενζύμων
Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα
Διάφορα χημικά προϊόντα (εντομοκτόνα, μυκητιοκτόνα, ζιζανιοκτόνα)
Πλαστικές ύλες (καουτσούκ και αντικείμενα από καουτσούκ)
Δέρμα και έργα από δέρμα
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Μαλλί, τρίχες για βούρτσες
Φτερά, τεχνικά άνθη, έργα από τρίχες
Έργα από πέτρα, τσιμέντο, αμίαντο, κεραμικά έργα
Ορθοπεδικά παπούτσια
Καλλυντικά προϊόντα.
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161.ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ – PARAGUAY
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Βοοειδή, κρέατα κατεψυγμένα
Χοιρινό κρέας φρέσκο και κατεψυγμένο
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, ζαχαρότευτλο
Καύσιμες ύλες
Πυροτεχνήματα, σπίρτα
Τετράδια, βιβλία, έντυπα, ημερολόγια, μπλοκ επιταγών
Μαλλί προβάτου, τρίχες ζώων
Δίχτυ ψαρέματος
Πλεκτό ύφασμα
Ρούχα και είδη ρουχισμού
Παπούτσια
Έργα από πέτρες, αμίαντο, τσιμέντο, κεραμικά προϊόντα
Πολύτιμες πέτρες, διαμάντια, μαργαριτάρια
Έργα από σίδερο και ατσάλι
Όπλα, πολεμοφόδια, εξαρτήματα αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σαρδέλες, σολομός, αστακός, γαρίδες και παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών,
οστρακοειδών
Γάλα, κρέμα γάλακτος
Σπέρμα ζώων, αυγά ψαριών
Λουλούδια, διάφορα δένδρα, φαγώσιμα φρούτα, ντομάτες, σκόρδα, μαρούλι, καρότα,
πορτοκάλια, λεμόνια, πατάτες
Καφές, πράσινο τσάι
Σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια για σπορά, σπόροι λιναριού
Αλεύρι καλαμποκιού, ρυζιού, κριθαριού
Σπόροι λινού, ηλιοτροπίου
Κακάο, σοκολάτα σε σκόνη
Παρασκευάσματα από δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, τρόφιμα
Ποτά, αλκοολούχα ποτά
Αλεύρι από ψάρια
Τσιγάρα, πούρα, καπνός
Ορυκτά προϊόντα (αλάτι, γραφίτης, γύψος)
Χημικά προϊόντα
Εμβόλια για ανθρώπους και ζώα
Λίπασμα
Προϊόντα αρωματοποιίας
Προϊόντα συντήρησης (κερί καθαρισμού και γυαλίσματος)
Ζελατίνη, ένζυμα
Φιλμ φωτογραφίας, πλάκες ακτινών Χ
Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα
Σόλες για παπούτσια
Δέρμα, γούνες, φελλός, εργαλεία
Βούρτσες από μετάξι
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Λινάρι, σπάγκος
Κλωστή και ύφασμα συνθετικών ινών
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162.ΠΕΡΟΥ – PEROU
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Απόβλητα επικίνδυνα ή ραδιενεργά
Χημικά προϊόντα
Λίπασμα νιτρικής αμμωνίας
Κροτίδες που εκρήγνυνται στο έδαφος
Περιοδικά και άρθρα αντίθετα προς την ηθική και τα ήθη
Χρήματα, τραπεζογραμμάτια, ταξιδιωτικά τσεκ, διάφορες αξίες στον κομιστή
Ρούχα, παπούτσια χρησιμοποιημένα
Πολύτιμα μέταλλα και πέτρες, χρυσαφικά, πολύτιμα αντικείμενα, χρήματα
Όπλα και μέρη ή εξαρτήματα αυτών, πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες
Ψάρια, όστρακα, μαλάκια
Ζωικά προϊόντα
Λαχανικά, βολβοί
Δημητριακά
Παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, όστρακων, μαλακίων
Καπνός και υποκατάστατο καπνού
Αντικείμενα από σίδηρο, ατσάλι, χαλκό
Έργα τέχνης, συλλογής και αρχαιότητες
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163.ΠΙΤΚΕΡΝ - PITCAIRN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

164.ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ – POLYNESIE FRANCAISE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

165.ΠΟΛΩΝΙΑ – POLOGNE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

166.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – PORTUGAL
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

167.ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ – CAP VERT
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Όπλα και εξαρτήματα αυτών
Χαρτονομίσματα και άλλες αξίες

168.ΡΕΟΥΝΙΟΝ – REUNION
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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169.ΡΟΥΑΝΤΑ – RWANDA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Αντικείμενα τα οποία από τη φύση τους είναι δυνατόν να λερώσουν ή να
καταστρέψουν την αλληλογραφία ή να καταστούν επικίνδυνα για τους υπαλλήλους
Αντικείμενα που υπόκεινται σε δασμούς
Δείγματα που στέλνονται σε ποσότητες
Όπιο, μορφίνη, κοκαΐνη και άλλα ναρκωτικά
Ζώντα ζώα
Εκρηκτικά, εύφλεκτα, επικίνδυνα υλικά
Άσεμνα και ανήθικα αντικείμενα ή αντικείμενα που εξωτερικά έχουν αγκράφες
δυσφημιστικές και αντίθετες στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη
Χρήματα, πολύτιμες πέτρες, καλλυντικά, χρυσός, ασήμι, λαχεία γραμματόσημα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, μεταξοσκώληκες, βδέλλες
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170.ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ROUMANIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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171.ΡΩΣΙΑ – RUSSIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Φρέσκα λαχανικά, φυτά, ρίζες, βολβοί, φρέσκα φρούτα
Δηλητήρια ζωικής ή φυτικής προέλευσης
Γύρη, κερί, κερήθρα μελιού
Κρασί χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, κρασί ξινό και ακατάλληλο για
κατανάλωση
Αντικείμενα για χρήση καπνίσματος χασίς και όπιο
Ραδιενεργές ουσίες, τοξικές και ψυχότροπες, ναρκωτικές ουσίες
Οροί, χημικά παρασκευάσματα για ζωική χρήση, φάρμακα και παρασκευάσματα
βιταμινών, εμβόλια
Εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά, μπαρούτι, εκρηκτικά, καψούλια, πυροτεχνήματα,
σπίρτα, χημικά προϊόντα επικίνδυνα για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα πτηνά
Προϊόντα τύπου, χειρόγραφα, οπτικοακουστικά μέσα που μπορούν να βλάψουν την
ασφάλεια του κράτους, τη δημόσια τάξη και την ηθική του λαού και τα δικαιώματα του
ιδιοκτήτη
Συνάλλαγμα, τσεκ τραπέζης, λαχεία, διάφορες αξίες στον κομιστή, λαχεία
Μαργαριτάρια απομίμησης
Μηχανισμοί πομπών και δεκτών
Όπλα παντός τύπου, πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες
Ζωικά προϊόντα, ψάρια, αυγά ψαριών
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πουλιών, μέλι
Σπόροι, φυτά και προϊόντα φυτών, όλα τα δημητριακά, σπόροι για σπορά
Αλκοολούχα ποτά, προϊόντα καπνού
Ουσίες ψυχότροπες και ναρκωτικές
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172.ΣΑΜΟΑ – SAMOA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

173.ΣΑΟ ΤΟΜΕ – SAO TOME ET PRINCIPE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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174.ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ARABIE SAOUDITE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κρέας αλόγου ή χοίρου
Ποτά και αλκοολούχα ποτά
Μπαρούτι, εκρηκτικά, εύφλεκτα και ραδιενεργά υλικά
Συσκευές και φιλμ κινηματογραφικά
Χρήματα, πολύτιμα μέταλλα και πέτρες
Πορνογραφικό υλικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώα και έντομα ζώντα ή θανατωμένα, εφ’ όσον ανταλλάσσονται μεταξύ
επιστημονικών αρχών
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών και
μαλακίων
Γάλα και προϊόντα γάλακτος, αυγά πουλιών, μέλι, προϊόντα ζωικής προέλευσης
Φυτά, λαχανικά, φρούτα, καφές, τσάι, μπαχαρικά, δημητριακά, προϊόντα
αλευροποιίας, ρίζες φυτών, σπόροι φυτών, φυτικές ουσίες
Λίπος και λάδι φυτικό ή ζωικό, κακάο, ζάχαρη
Παρασκευάσματα δημητριακών, αλεύρου, αμύλου, γάλακτος, λαχανικών
Βιομηχανικά απορρίμματα τροφών για ζωική χρήση
Καπνός και υποκατάστατο καπνού
Φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα
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175.ΣΕΝΕΓΑΛΗ – SENEGAL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Καύσιμες ύλες, μπαρούτι, πυροτεχνήματα, εύφλεκτες ύλες, ναρκωτικά
Δημοσιεύσεις άσεμνες (εικόνες, έντυπα, βιβλία κλπ.)
Όπλα, πολεμοφόδια και εξαρτήματα αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Κρέας, εντόσθια, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Γάλα και προϊόντα γάλακτος, προϊόντα ζωικής προέλευσης, αυγά πτηνών, μέλι
Φυτά, προϊόντα ανθοκομίας
Λαχανικά, καφές, τσάι, μπαχαρικά, δημητριακά
Βολβοί, φρούτα και καρποί ελαιώδους προέλευσης
Λίπος και λάδι φυτικό ή ζωικό, κακάο, ζάχαρη
Παρασκευάσματα από κρέας, ψάρια, όστρακα και μαλάκια, δημητριακά, λαχανικά,
φρούτα, τρόφιμα, ποτά, αλκοολούχα ποτά, ξύδι
Τροφές ζώων από βιομηχανικά απορρίμματα τροφών, καπνός, υποκατάστατο
καπνού
Χημικά, φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα αρωματοποιίας, σαπούνι,
παρασκευάσματα απορρυπαντικών, λίπασμα
Αντικείμενα από πλαστικό ή καουτσούκ, γούνες, δέρμα, προϊόντα φελλού
Προϊόντα τύπου και εκδόσεως, μετάξι, μαλλί, βαμβάκι
Ύφασμα, ρούχα, παπούτσια, πλεκτά, αδιάβροχα, ομπρέλες
Προϊόντα κεραμοποιίας και γυαλιού
Διαμάντια, πολύτιμες πέτρες, κοσμήματα
Έργα από σίδηρο, ατσάλι, χαλκό, νικέλιο, αλουμίνιο, μόλυβδο, τσίγκο
Ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας
Υλικά ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας
Ωρολόγια, μουσικά όργανα, παιχνίδια, έργα τέχνης, συλλογής και αρχαιότητες.
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176.ΣΕΡΒΙΑ - SERBIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

177.ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ – SEYCHELLES
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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178.ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – SINGAPOUR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα, τσίχλες
Καπνός για μάσηση και υποκατάστατο καπνού
Αναπτήρας σε σχήμα πιστολιού ή περιστρόφου
Φάρμακα και ψυχότροπες ουσίες
Πυροτεχνήματα
Αντικείμενα, δημοσιεύσεις, κασέτες, δίσκοι, βίντεο και λογισμικό με άσεμνο
περιεχόμενο
Αναπαραγωγή δημοσιευμάτων, κασετών βίντεο, δίσκων ή κασετών που
προστατεύονται από τα δικαιώματα του συγγραφέα
Αντικείμενα με περιεχόμενο αντιστασιακό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώα, πτηνά και τα υποπροϊόντα τους
Φυτά, ψάρια, θαλασσινά
Κρέας, προϊόντα διαίτης με βάση το κρέας
Φρούτα, λαχανικά
Όπλα, εκρηκτικά, ρούχα αλεξίσφαιρα
Κασέτες, εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά, φιλμ, CD-ROM και παιχνίδια βίντεο
Φάρμακα, προϊόντα φαρμακευτικά και τοξικά
Υλικό τηλεπικοινωνίας και ραδιοφωνίας
Ψεύτικοι πομποδέκτες
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179.ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ – SIERRA LEONE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

180.ΣΛΟΒΑΚΙΑ – SLOVAQUIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

181.ΣΛΟΒΕΝΙΑ – SLOVENIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

182.ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΝΗΣΟΙ – SALOMON ILES
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

183.ΣΟΜΑΛΙΑ – SOMALIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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184.ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ - SWAZILAND
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Χαρτονομίσματα, τσεκ
Γραμματόσημα, χαρτόσημα σφραγισμένα ή ασφράγιστα
Αντικείμενα αλληλογραφίας (φάκελοι, επιστολόχαρτο κλπ)
Στυπόχαρτο, ύφασμα, αμίαντος, δέρμα που προορίζονται για τυπογραφική χρήση
Αντίγραφα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα
Φιλμ, ημερολόγια, ατζέντες
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185.ΣΟΥΔΑΝ – SOUDAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κρέας χοιρινό
Φύλλα κοκαΐνης. ινδική κάνναβη
Εκχυλίσματα φρούτων
Λίπος χοιρινό και ξίγκι
Παρασκευάσματα χοιρινού κρέατος
Ποτά, αλκοολούχα ποτά
Όπλα, πολεμοφόδια και εξαρτήματα αυτών
Παιγνιόχαρτα (τράπουλα)
Μηχανές ραπτικής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κρέας και εντόσθια
Φυτά και προϊόντα ανθοκομίας
Λαχανικά, φρούτα φαγώσιμα, καφές, τσάι, μπαχαρικά, δημητριακά
Προϊόντα αλευροβιομηχανίας
Φυτικά εκχυλίσματα
Παρασκευάσματα κρέατος, ψαριών, οστρακοειδών, μαλακίων
Ζάχαρη
Παρασκευάσματα λαχανικών, τροφών
Χημικά, φαρμακευτικά, ραδιενεργά προϊόντα
Λίπασμα
Ηλεκτρικές συσκευές, μέρη αυτοκινήτου
Υλικά ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας
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186.ΣΟΥΗΔΙΑ – SUEDE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

187.ΣΟΥΡΙΝΑΜ – SURINAME
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

188.ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ – SRI LANKA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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189.ΣΥΡΙΑ – SYRIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, άνθη, δημητριακά, αλεύρι, άμυλο, σπόροι βαμβακιού, βαμβάκι, λίπη και
λάδι, λάδι καλαμποκιού
Αλκοολούχα ποτά, καπνός σε φύλλα, τσιγάρα
Μαγιά, αλάτι, θειάφι
Όπιο, μορφίνη, κοκαΐνη, φαρμακευτικά προϊόντα, σαπούνι
Φυσίγγια, εκρηκτικά, σπίρτα, εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικό καψούλι
Κινηματογραφικά φιλμ, δημοσιεύματα, φωτογραφίες με χαρακτήρα άσεμνο
Σελιλόιντ, χαρτί για τσιγάρα, χαρτόνι και ξύλο για κατασκευή σπίρτων
Άσεμνα αντικείμενα, έργα που αντίκεινται στη Δημόσια Τάξη, χαρτονομίσματα, αξίες,
χρήματα, ρούχα συνθετικά, μεταχειρισμένα, ρούχα στρατιωτικά, βαθμοί και διακριτικά
(έμβλημα) στρατιωτικά, παπούτσια κάθε είδους
Μαργαριτάρια, πολύτιμες πέτρες, χρήματα
Συσκευές TV, υλικό πολέμου, όπλα, περίστροφα, φυσίγγια, αναπτήρες αερίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες
Σπόρος σιταριού για σπορά
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190.ΤΑΪΒΑΝ – TAIWAN
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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191.ΤΑΪΛΑΝΔΗ – THAILANDE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Κουκούλι μεταξοσκώληκα, μέλισσες
Σκόρδα φρέσκα και ξερά
Ρύζι
Λάδι καρύδας
Ζαχαροκάλαμο
Εκρηκτικά, πυροτεχνήματα
Αντικείμενα χειροτεχνίας ύποπτα απομίμησης
Χαρτί, Cartes Postales
Δημοσιεύσεις απαγορευμένες από την αστυνομία της Ταϊλάνδης
Χαρτονομίσματα
Διακοσμητικές πέτρες
Όπλα και μέρη αυτών
Ηλεκτρονικά παιχνίδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Υδρόβια ζώα
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πουλιών, φυσικό μέλι, φαγώσιμα προϊόντα ζωικής
προέλευσης
Τρίχες αλόγου
Φυτά, λαχανικά, βολβοί, φαγώσιμες ρίζες
Καφές καβουρδισμένος, τσάι σε φύλλα ή σε σκόνη
Καλαμπόκι για ζωική χρήση
Αλεύρι για προϊόντα τροφών
Σπόροι, φασόλια σόγιας
Φοινικέλαιο σόγιας, λίπη τροφίμων
Παρασκευάσματα τροφών από κρέας, ψάρια, όστρακα, μαλάκια
Ζάχαρη
Σοκολάτες και τροφικά παρασκευάσματα από κακάο, δημητριακά, λαχανικά
Αλκοολούχα ποτά πλέον του 1 λίτρου, ξύδι
Σκόνη από ψάρια που περιέχουν 60% πρωτεΐνες
Φύλλα καπνού, καπνός για μάσημα ή κάπνισμα
Κασσίτερος, καύσιμες ύλες
Τοξικές ουσίες
Φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα
Λίπασμα
Χρωστικές ουσίες τροφίμων
Σαπούνι
Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα
Δέρμα, γούνες
Ακατέργαστο μετάξι, κλωστή από μετάξι
Μαλλί
Βαμβάκι, ενδύματα
Τρίχες ζώων
Αμίαντος
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Υαλοβάμβακας
Χρυσός
Κασσίτερος και κράμα αυτού
Ηλεκτρικό πριόνι και μέρη αυτού
Πομποί ραδιοεπικοινωνίας, τηλέφωνα, ραντάρ
Φακοί επαφής, όργανα και χειρουργικές συσκευές
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192.ΤΑΝΖΑΝΙΑ – TANZANIE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Προϊόντα γάλακτος, μέλι, ζωικά προϊόντα, γάλα συμπυκνωμένο με 9% λιπαρά
Οινοπνευματώδη ποτά
Καύσιμες ύλες, επικίνδυνα φάρμακα
Παπούτσια και μέρη αυτών
Όπλα, πιστόλια, πολεμοφόδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες, έντομα
Κρέας, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια και παρασκευάσματα αυτών
Γάλα, αυγά, δέρμα, μαλλί ζώων
Φυτά, λαχανικά, άνθη, φρούτα φρέσκα ή αποξηραμένα
Καφές, τσάι, δημητριακά, αλεύρι, άμυλο
Λίπη και λάδι ζωικό ή φυτικό, ζαχαροκάλαμο, προϊόντα κακάο, καρύδια
Διάφορα σκευάσματα τροφών, προϊόντα καπνού
Ορυκτά προϊόντα, ραδιενεργά υλικά
Θεραπευτικά προϊόντα, σύριγγες, βελόνες για ιατρική χρήση
Αρώματα, παρασκευάσματα υγιεινής
Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα και συσκευές
Χημικά και πλαστικά προϊόντα
Δέρμα, μαλλί
Κάθε είδους δημοσιεύσεις, αδιάβροχα, ομπρέλες
Αμίαντος, προϊόντα κεραμικής, γυαλιού
Πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα, χρήματα
Χαλκός, αλουμίνιο, ατσάλι, νικέλιο, μόλυβδος, τσίγκος, ασήμι, κασσίτερος
Συσκευές TV, PC, Video, ωρολόγια, μουσικά όργανα, παιχνίδια σχήματος πιστολιού
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193.ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ – TADJIKISTAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ραδιενεργά και τοξικά υλικά
Ναρκωτικές ουσίες
Εκρηκτικά
Φιλμ και δημοσιεύματα που προπαγανδίζουν την ανηθικότητα, τον τρόμο, φιλμ
και εκδόσεις τύπου που αφορούν τεχνολογία κατασκευής ναρκωτικών,
εκρηκτικών, όπλων και πολεμοφοδίων
Ημικατεργασμένα διαμάντια
Όπλα, πολεμοφόδια και εξαρτήματα αυτών
Συσκευές που χρησιμοποιούνται για το κάπνισμα οπίου και χασίς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ζώντα ζώα, προϊόντα ζωικής προέλευσης
Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια και κάθε προϊόν του είδους αυτού
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πτηνών, μέλι, προϊόντα ζωικής προέλευσης
Σπόροι, φυτά και φυτικά προϊόντα
Δημητριακά, σπόροι για σπορά
Βιολογικά παρασκευάσματα, φάρμακα
Μαργαριτάρια πρώτης ποιότητας ή καλλιεργημένα, πολύτιμες πέτρες
Συσκευές υψηλής συχνότητας
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194.ΤΖΑΜΑΪΚΑ – JAMAIQUE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

195.ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ – DJIBOUTI
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

196.ΤΟΓΚΑ – TONGA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

197.ΤΟΓΚΟ – TOGO
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

198.ΤΟΥΒΑΛΟΥ – TUVALU
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

199.ΤΟΥΡΚ & ΚΑΪΚΟΣ – TURQUES ET CAIQUES
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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200.ΤΟΥΡΚΙΑ – TURQUIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

201.ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ – TURKMENISTAN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Τρόφιμα
Αλκοολούχα ποτά με πλέον του 18% αλκοόλ

202.ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ – TRINITE ET TOBAGO
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

203.ΤΡΙΣΤΑΝΤ ΝΤΑ ΚΟΥΝΧΑ – TRISTAN DA CUNHA
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

204.ΤΣΑΝΤ – TCHAD
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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205.ΤΣΕΧΙΑ – TCHEQUE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

206.ΤΥΝΗΣΙΑ – TUNISIE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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207.ΥΕΜΕΝΗ – YEMEN
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα χοιρινού είδους
Κρέας χοιρινό ή αναμεμιγμένο με άλλα κρέατα, λίπος χοιρινό
Όπιο, όλα τα είδη κρασιών και αλκοολούχων ποτών
Υπολείμματα τροφών για χρήση ζωική
Αλάτι
Προϊόντα με ραδιενεργά υλικά
Μορφίνη, κοκαΐνη, ναρκωτικά, εύφλεκτα, τοξικές, καυστικές ή εύφλεκτες ουσίες
Εκρηκτικά, μπαρούτι, πυροτεχνήματα
Προϊόντα τύπου με εκκλησιαστικό περιεχόμενο εκτός του Ισλάμ, δημοσιεύματα
και προϊόντα τύπου προέλευσης Ισραήλ και κάθε τι που ζημιώνει / βλάπτει την
ασφάλεια ή την κυριαρχία της χώρας
Συσκευές επικοινωνίας για στρατιωτικούς σκοπούς, συσκευές ακούσματος και
δημιουργίας παρασίτων
Όπλα, πολεμοφόδια και εξαρτήματα αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Χρήματα
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208.ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ – PHILIPPINES
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Λαχεία
Ομοιώματα χειροβομβίδων, όπλων και ανάλογων ομοιωμάτων

209.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – FINLANDE
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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210.ΦΙΤΖΙ – FIDJI
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα
Κρέατα, εντόσθια
Αυγά πουλιών
Εκρηκτικά, μπαρούτι
Προϊόντα έκδοσης ή τύπου με άσεμνο περιεχόμενο
Όπλα, πολεμοφόδια και μέρη αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ψάρια ζωντανά
Κρέμα γάλακτος, βούτυρο
Φυτά, πατάτες
Πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια
Καφές, τσάι
Καλαμπόκι, ρύζι, ζάχαρη
Φάρμακα
Χρυσός
Ταινίες και δίσκοι βίντεο
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211.ΦΩΚΛΑΝΤ – FALKLAND
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις

212.ΧΙΛΗ – CHILI
Βλέπε Γενικές Διατάξεις-Απαγορεύσεις
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213.ΧΟΝΓΚ

ΚΟΝΓΚ – HONGKONG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ζώντα ζώα, σκελετός ζώων
Βερνίκια, χρώματα εύφλεκτα στους 60ο C
Μπαρούτι, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, σπίρτα, εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά
Απομιμήσεις φακέλων, λαχεία, κείμενα άσεμνα, ανήθικα, αισχρά, υβριστικά,
διαφημιστικά, έγγραφα απρεπή, άσεμνα, ανήθικα
Όπλα πολεμικά, κυνηγίου, πιστόλια, περίστροφα, μέρη και εξαρτήματα αυτών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μέλισσες, βδέλλες, μεταξοσκώληκες
Κρέατα, εντόσθια, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια
Γάλα, προϊόντα γάλακτος, αυγά πτηνών, μέλι φυτικό, φαγώσιμα προϊόντα ζωικής
προέλευσης, ρύζι
Φυτά υπό εξαφάνιση
Εισαγωγή ζωικών, φυτικών, χημικών υπολειμμάτων
Λικέρ αλκοολούχα, καπνός, ορυκτά, σκουριά, στάχτη
Καύσιμες ύλες, ραδιενεργά υλικά, μεθυλική αλκοόλη
Όπιο, μορφίνη, κοκαΐνη για ιατρική χρήση
Φαρμακευτικά προϊόντα
Φυτοφάρμακα
Μετάξι, μαλλί, βαμβάκι, συνθετικές ίνες, ύφασμα, ρούχα, τάπητες
Έργα κεραμικά από μαργαριτάρια, δέρμα, αλουμίνιο, σίδερο, γυαλί, τσίγκος,
μόλυβδος, κασσίτερος
Συσκευές πομπού και δέκτη, όργανα αεροπλοΐας, ναυσιπλοΐας
Ρολόγια σε κουτί από πολύτιμα μέταλλα, μπρασελέ ρολογιών
Αναπτήρες αερίου
Πίνακες και ζωγραφική με περιεχόμενο άσεμνο και ανήθικο
Παραχαραγμένα γραμ/μα, αντικείμενα με απομιμήσεις γραμ/μων
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