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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΟΤΛ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Rm 2511, Janggyo Bldg, Janggyo-dong 1, Chung-ku, Seoul, Korea 100-760 

Σηλ: +82-2-754-8292, Fax: +82-2-754-8293 

E-mail: commercial@greekemb.net 

    

 

Η Σσμυωνία Ελεσθέροσ Εμπορίοσ της Εσρωπαϊκής Ένωσης με 
τη Νότια Κορέα και οι επιπτώσεις της σσμυωνίας στα ελληνικά 
προϊόντα.   

 

Σν 2006 ε Δπξσπατθή Έλσζε επέιεμε ηε Νφηηα Κνξέα σο ρψξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε 

ζχλαςε κηαο πκθσλίαο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (ΔΔ). Οη δηαπξαγκαηεχζεηο άξρηζαλ ην 

Μάην 2007 θαη κεηά απφ 8 γχξνπο, νη δπν πιεπξέο θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία πνπ 

κνλνγξαθήζεθε ζηηο 15-10-2009 θαη ππνγξάθηεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 6-10-2010, ζην 

πεξηζψξην ηεο πλάληεζεο Κνξπθήο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Νφηηαο Κνξέαο. Ζ 

ζπκθσλία ζα ηεζεί ζε πξνζσξηλή ηζρχ απφ 1
εο

 Ηνπιίνπ 2011, αλεμάξηεηα απφ ηε 

δηαδηθαζία επηθχξσζεο απφ ηηο ρψξεο κέιε. 

Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφηαηε ζπκθσλία, θαζψο είλαη ε πιένλ νινθιεξσκέλε πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλακέλεηαη φηη ζα ππεξδηπιαζηάζεη ην δηκεξέο 

εκπφξην ζε βάζνο κηαο εηθνζαεηίαο. 

Να ζεκεησζεί φηη ε Κνξέα είλαη: 

 Ζ 14ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία 

 Ζ 7ε εκπνξηθή δχλακε παγθνζκίσο 

 Ο 4νο ζε κέγεζνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά ηηο ΖΠΑ, ηελ 

Ηαπσλία θαη ηελ Κίλα 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε εμαίξεζε ην 2009 (ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο), νη 

επξσπατθέο εμαγσγέο ζηελ Κνξέα απμάλνληαη θαηά κέζν φξν θαηά 7,5% εηεζίσο. 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο εκπνξηθέο ηεο ζπλαιιαγέο κε ηελ Κνξέα ην 2009 είρε  

έιιεηκκα 10,5 δηο επξψ, θαζψο νη εμαγσγέο ηεο αλήιζαλ ζε 21,5 δηο επξψ θαη νη 

εηζαγσγέο ηεο ζε 32 δηο επξψ. 

 Αληίζεηα, ην ηζνδχγην ησλ ππεξεζηψλ ηελ ίδηα ρξνληά παξνπζίαζε πιεφλαζκα 3,4 

δηο επξψ, κε ηηο επξσπατθέο εμαγσγέο λα αλέξρνληαη ζε 7,8 δηο επξψ θαη ηηο 

εηζαγσγέο ζε 4,4 δηο επξψ. 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί πιένλ ην κεγαιχηεξν επελδπηή ζηελ Κνξέα. Σν 

2008 νη επξσπατθέο άκεζεο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κνξέα ήηαλ 

1,9 δηο επξψ. ην ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο νη ζσξεπκέλεο επξσπατθέο άκεζεο 

επελδχζεηο ζηελ Κνξέα έθηαζαλ ηα 29,8 δηο επξψ.  

 Αληίζηνηρα, νη θνξεαηηθέο άκεζεο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2008 ζε 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ 1,2 δηο επξψ. ην ηέινο ηνπ ηδίνπ έηνπο νη 

ζσξεπκέλεο άκεζεο επελδχζεηο ηεο Κνξέαο ζε επξσπατθέο ρψξεο έθηαζαλ ηα 7,3 

δηο επξψ. 
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Ζ Κνξέα παξαδνζηαθά ήηαλ ππέξκαρνο ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην 

πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, αιιά έληνλα ακπληηθή γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα. Όκσο, κεηά ην 

2004, έρεη ππνδπζεί ζε κηα πνιχ επηζεηηθή πνιηηηθή ζχλαςεο πκθσληψλ Διεπζέξνπ 

Δκπνξίνπ (ΔΔ). 

Ήδε ε Κνξέα έρεη ελ ηζρχ ΔΔ κε ηε Υηιή, ηε ηγθαπνχξε, ηελ ΔΕΔ, ηελ Ηλδία θαη ην 

ΑΔΑΝ. Δπίζεο, έρνπλ ππνγξαθζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε επηθπξσζεί ΔΔ κε ηηο 

ΖΠΑ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πξφζθαηα κε ην Πεξνχ. Δπηπιένλ, ε Κνξέα πξνσζεί 

ηε ζχλαςε ΔΔ κε ηνλ Καλαδά, ην Μεμηθφ, ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ (Gulf Cooperation 

Countries), ηελ Σνπξθία, ηελ Απζηξαιία, ηε Νέα Εειαλδία  θαη άιινπο ζεκαληηθνχο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο. Σέινο, πνιχ δχζθνιε αιιά ηεξάζηηαο ζεκαζίαο είλαη ε 

πξνζπάζεηα γηα ζχλαςε ηξηκεξνχο ΔΔ κεηαμχ Κνξέαο, Κίλαο θαη Ηαπσλίαο. 

Απφ ηα αλσηέξσ είλαη ζαθέο φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπλάπηνληαλ ε ΔΔ 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κνξέαο, ηα επξσπατθά πξντφληα ζα βξίζθνληαλ ζε δπζκελή 

ζέζε.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ειιεληθά ξνδάθηλα, ηα νπνία έρνπλ 

απνιέζεη κεγάιν κέξνο ηνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ απφ θηελά 

θηλεδηθά πξντφληα θαη ηεο εδψ θαη ρξφληα ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ Κνξέαο θαη 

Υηιήο. Έλα άιιν παξάδεηγκα, είλαη ε πξψηε ζέζε ησλ θξαζηψλ ηεο Υηιήο ζηελ 

θνξεαηηθή αγνξά, ιφγσ ηεο ΔΔ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ Κνξέα. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο επξσθνξεαηηθέο ζρέζεηο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο εμήο 

ζπκθσλίεο: 

 πκθσλία Πιαίζην γηα ην Δκπφξην θαη ηε Γηκεξή πλεξγαζία, ε νπνία ηέζεθε 

ζε ηζρχ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2001. Δπηθαηξνπνηεκέλν θείκελν ηεο ζπκθσλίαο 

απηήο ππεγξάθε ζηηο 10 Μαΐνπ 2010 θαη ζα ηεζεί ζε ηζρχ κεηά ηελ επηθχξσζή 

ηεο απφ φια ηα θξάηε κέιε.  

 Απφ ην 1997 είλαη ζε ηζρχ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο 

ζπλδξνκήο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα. 

Δπίζεο, έρεη ζπλαθζεί θαη ηεζεί ζε ηζρχ απφ 1-7-2009 ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αληηαληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Οη ζπκθσλία ζε γεληθέο γξακκέο πξνβιέπεη ηα εμήο: 

1. Μειώζειρ Δαζμών 

Σα βαζηθά ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηηο κεηψζεηο δαζκψλ είλαη ηα εμήο: 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ δαζκψλ ζα θαηαξγεζνχλ κε ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο. 

 Θα θαηαξγεζνχλ ζε 5 έηε νη δαζκνί γηα ην 98,7% ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ 

αληαιιαγψλ.  

 Μεηά ηε ιήμε ησλ πξνβιεπφκελσλ κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ, νη δαζκνί ζα έρνπλ 

θαηαξγεζεί γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο.  

 Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη θαηαξγήζεηο δαζκψλ ηα επξσπατθά πξντφληα ζα 

πάςνπλ λα επηβαξχλνληαη κε 1,6 δηο επξψ εηεζίσο. Ήδε κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπκθσλίαο ζα αξζνχλ δαζκνί 850 εθαη. επξψ.  

 Γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο πξνβιέπεηαη άξζε δαζκψλ χςνπο 450 

εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ην 312 εθαη. επξψ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο.  
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 Γηα ηα ρεκηθά ζα επέιζεη κείσζε δαζκψλ 175 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

143 εθαη. απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο. 

 Ακέζσο κε ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο νη δαζκνί ζα κεησζνχλ θαηά 93% γηα ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά, 85%  γηα ηα πξντφληα πάινπ, 84% γηα ηα δεξκάηηλα 

πξντφληα, 95% γηα ηα πξντφληα δέξκαηνο θαη γνχλαο, 95% γηα ηα ππνδήκαηα, 

93% γηα ηα ραιπβνπξγηθά, 93% γηα ηα νπηηθά φξγαλα, θιπ. 

 Ζ άξζε ησλ δαζκψλ ζα γίλεη ζε 3 ρξφληα γηα ηα απηνθίλεηα κηθξνχ θπβηζκνχ 

θαη ηα ειεθηξνληθά θαη ζηα 5 ρξφληα γηα ηα απηνθίλεηα κεγάινπ θπβηζκνχ. 

 Γηα έλα κηθξφ αξηζκφ επαίζζεησλ αγξνηηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζα 

ηζρχζεη κεηαβαηηθή πεξίνδνο 7 εηψλ. 

 Σν ξχδη θαη νξηζκέλα άιια πξντφληα, κηθξήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζεο,  εμαηξνχληαη ηεο ζπκθσλίαο. 

 Με ηε ζπκθσλία ζπζηήλεηαη «Δπηηξνπή Δκπνξίνπ Αγαζψλ» γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ αγαζψλ. 

2. Άπζη Μη Δαζμολογικών Εμποδίων 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ άξζε ησλ κε 

δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, νη νπνίεο  ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Απαγνξεχνληαη φινη νη πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. 

 Παξέρεηαη θαζεζηψο εζληθήο κεηαρείξηζεο. 

 ηε ζπκθσλία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ κε 

δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ.  

 Δηδηθφηεξα γηα ηνπο θιάδνπο ησλ ειεθηξνληθψλ, ησλ απηνθηλήησλ, ησλ 

θαξκάθσλ-ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ρεκηθψλ ε ζπκθσλία πεξηιακβάλεη 

εηδηθά παξαξηήκαηα. 

 Δπηδηψθεηαη ε κείσζε ησλ Σερληθψλ Φξαγκψλ ζην Δκπφξην (ΣΒΣ - Technical 

Barriers to Trade), νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηερληθνχο 

θαλνληζκνχο, πξφηππα, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο (conformity 

assessment procedures) θαη άιια παξφκνηα ζέκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζεζπίδεηαη 

ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ε πηνζέηεζε 

θαιψλ θαλνληζηηθψλ πξαθηηθψλ (good regulatory practice). 

 ρεηηθά κε ηα πγεηνλνκηθά θαη θπηνυγεηνλνκηθά εκπφδηα, ε ζπκθσλία 

πξνβιέπεη δηαθάλεηα ζηε ιήςε θαη εθαξκνγή κέηξσλ, δηκεξείο δηαβνπιεχζεηο, 

πηνζέηεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ, ίδηα κεηαρείξηζε γηα ηηο ρψξεο κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πεξηνρψλ ειεχζεξσλ απφ 

αζζέλεηεο.  

 Δπίζεο πξνβιέπεηαη εηδηθφο κεραληζκφο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο θαη 

ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθψλ θαη Φπηνυγεηνλνκηθψλ Μέηξσλ.  

3. Διοπθωηικά Μέηπα 

Τηνζεηήζεθαλ ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

ΠΟΔ, ψζηε λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα θαη λα πεξηνξηζζεί θαηά ην δπλαηφλ ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 
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Γηα νξηζκέλνπο επαίζζεηνπο θιάδνπο, ζε πεξίπησζε ζνβαξήο βιάβεο ζηελ εγρψξηα 

βηνκεραλία, ε ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ξήηξα γηα ηε ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο.  

Με ηε ζπκθσλία ζπζηήλεηαη νκάδα εξγαζίαο γηα ηα δηνξζσηηθά κέηξα.  

4. Εμπόπιο Τπηπεζιών, Εγκαηάζηαζη και Ηλεκηπονικό Εμπόπιο 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πιένλ θηιφδνμε ζπκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη 

πνηέ ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία πξνρσξάεη πνιχ πέξα 

απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο Κνξέαο βάζεη ηεο ζπκθσλίαο WTO-GATS θαη ηελ πξνζθνξά 

ηεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Αλαπηπμηαθήο Αηδέληαο ηεο Νηφρα.  

Μεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεηαη ε απειεπζέξσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε 

θιάδνπο φπσο ηειεπηθνηλσλίεο, πεξηβάιινλ, λαπηηιία, θαηαζθεπέο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, επηδφζεηο δεκάησλ, επίγεηα εμππεξέηεζε αεξνδξνκίσλ, 

λνκηθέο ππεξεζίεο, θιπ. 

5. Δημόζιερ Ππομήθειερ 

ην θεθάιαην 9 ηεο ζπκθσλίαο  ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο. Μεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεηαη θαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ΒΟΣ (Build-Operate-Transfer), νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηε 

ζπκθσλία ηνπ ΠΟΔ γηα ηηο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο.  

6. Δικαιώμαηα Πνεςμαηικήρ Ιδιοκηηζίαρ 

ηε ζπκθσλία πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο πνπ παξέρνπλ εληζρπκέλε πξνζηαζία ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηε πκθσλία ηνπ ΠΟΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (TRIPS – Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights). Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ηζρπξφο 

κεραληζκφο επηβνιήο, ελαξκνληζκέλνο κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπκπεξίιεςε ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ. Με ηελ έλαξμε 

ηεο ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ζα αλαγλσξηζηνχλ άκεζα 160 επξσπατθέο γεσγξαθηθέο 

ελδείμεηο. ηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη εηδηθφο κεραληζκφο γηα ηελ ζπκπεξίιεςε θαη 

λέσλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ζην κέιινλ.  

Οη ειιεληθέο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ είλαη νη εμήο: 

Γεσγξαθηθή Έλδεημε Λαηηληθή Γξαθή Πξντφλ 

Πεξηγξαθή ζηα 

Κνξεαηηθά 

Διηά Καιακάηαο Elia Kalamaταs Olives 엘리아깔라마따스 

Μαζηίρα Υίνπ  Masticha Chiou Gum 마스티하히우 

Φέηα Feta Cheese 페따 

Οχδν Ouzo Spirit 우조 

Ρεηζίλα Retsina Wine 레찌나 

άκνο Samos Wine 사모스 
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7. Αειθόπορ Ανάπηςξη 

Οη δπν πιεπξέο δεζκεπηήθαλ γηα ηε δηαηήξεζε πςειψλ εξγαζηαθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηεζλείο 

ζπκθσλίεο. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη ηζρπξνχο κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο θαη 

δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ, γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ε εξγαζηαθή θαη πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφζρεκα γηα πξνζηαηεπηηζκφ θαη ζηξέβισζε 

ηνπ εκπνξίνπ. 

8. Λοιπά Θέμαηα 

Οξηζκέλα άιια ζέκαηα, πνπ επεξεάδνπλ ην δηκεξέο εκπφξην θαη γηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο ζηε ζπκθσλία, είλαη ηα εμήο: 

 Ζ δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ηεισλεηαθήο ζπλεξγαζίαο (Κεθάιαην 6) 

θαη ε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο. 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ ησλ 

βηνκεραληθψλ αγαζψλ. 

 Σξία ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο ζα εμεηαζζεί ε 

θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ θαη ζηηο ππεξεζίεο. 

 Πξνβιέπεηαη ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαη 

πξνβιεςηκφηεηαο ζην θαλνληζηηθφ θαζεζηψηνο. 

 Ζ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηελ ειεπζεξία θίλεζεο θεθαιαίσλ 

θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

9. Επίλςζη Διαθοπών 

Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη ηζρπξφ κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ, ν νπνίνο είλαη 

παξφκνηνο κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηνπ ΠΟΔ, αιιά πνιχ πην γξήγνξνο. 

Σα βαζηθά ζηάδηα ηνπ κεραληζκνχ είλαη: 

 Γηαβνχιεπζε ησλ δπν πιεπξψλ γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο. 

 Οξηζκφο ηξηκεξνχο πάλει 

 Γεκφζηα δηαβνχιεπζε 

 Έθδνζε απφθαζεο εληφο 120 εκεξψλ. 

 Δχινγε πεξίνδνο ζπκκφξθσζεο. 

 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ην ζέκα επαλαθέξεηαη ζην πάλει, ην νπνίν 

κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ιήςε αλαινγηθψλ θπξψζεσλ απφ ηε ζηγφκελε πιεπξά. 

Δπίζεο, γηα ηελ ηαρεία επίιπζε δηαθνξψλ πξνβιέπεηαη θαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο ζε 

δηακεζνιάβεζε, νη απνθάζεηο ηεο νπνίαο εθδίδνληαη εληφο 60 εκεξψλ, αιιά δελ είλαη 

δεζκεπηηθέο. 

10. Θεζμικέρ Ρςθμίζειρ 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθσλίαο ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή Δκπνξίνπ πνπ ζα ζπλέξρεηαη ζε 

εηήζηα βάζε, ζηελ νπνία ζα ζπκπξνεδξεχνπλ ν Τπνπξγφο Δκπνξίνπ ηεο Κνξέαο θαη ν 

Δπίηξνπνο Δκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Δπίζεο, ζπζηήλνληαη νη παξαθάησ Δμεηδηθεπκέλεο Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο Δξγαζίαο: 
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Δμεηδηθεπκέλεο Δπηηξνπέο: 

 Δκπνξίνπ Αγαζψλ 

 Τγεηνλνκηθψλ θαη Φπηνυγεηνλνκηθψλ Μέηξσλ 

 Γαζκψλ 

 Δκπνξίνπ Τπεξεζηψλ, Δγθαηάζηαζεο θαη Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

 Δκπνξίνπ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

 Εσλψλ Σειεηνπνίεζεο γηα Δπαλεμαγσγή ζηελ Κνξεαηηθή Υεξζφλεζν 

Οκάδεο Δξγαζίαο: 

 Απηνθηλήησλ θαη Αληαιιαθηηθψλ 

 Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ θαη Ηαηξηθνχ Δμνπιηζκνχ 

 Υεκηθψλ Πξντφλησλ 

 πλεξγαζίαο ζε Γηνξζσηηθά Μέηξα γηα ην Δκπφξην 

 πκθσληψλ Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο 

 Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ 

 Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ 

Σέινο, ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή Πνιηηηζηηθήο πλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξσηνθφιινπ Πνιηηηζηηθήο πλεξγαζίαο ηεο ζπκθσλίαο, ε νπνία ζα είλαη αλεμάξηεηε 

θαη δελ ζα ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ. 

11. Ππωηόκολλα ςνεπγαζίαρ 

ηε ζπκθσλία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο πξσηφθνιια: 

11.1. Ππωηόκολλο για ηον Καθοπιζμό ηων Κανόνων Καηαγωγήρ 

Μεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο, νη θαλφλεο θαηαγσγήο (rules 

of origin) ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο έρνπλ απινπνηεζεί , ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο 

ζπκθσλίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε εμαίξεζε νξηζκέλνπο επαίζζεηνπο θιάδνπο. 

ηα απηνθίλεηα θαη ηα ειεθηξνληθά πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθνί θιάδνη γηα ην δηκεξέο 

εκπφξην, ηα εηζαγφκελα κέξε επηηξέπεηαη λα θηάλνπλ κέρξη ην 45% ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ηνπο. Δπίζεο, έγηλε δεθηή θαη ε εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο Duty Drawback (DDD), 

ε νπνία αθνξά ζηε επηζηξνθή ησλ δαζκψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα πξψηεο χιεο θαη 

ελδηάκεζα πξντφληα, φηαλ ην ηειηθφ πξντφλ εμάγεηαη. Όκσο, ππάξρεη ξήηξα γηα επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο, αλ θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία απνδεηρηεί 

φηη γίλεηαη ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο. 

Απφ 1
εο

 Ηνπιίνπ 2011, πνπ ζα ηζρχζεη ε πκθσλία Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ ηεο Κνξέαο 

κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη εμαγσγέο καο γηα λα απνιαχζνπλ ηηο κεηψζεηο ή ηηο 

απαιιαγέο δαζκψλ πνπ πξνβιέπεη ε ζπκθσλία, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε 

θαηαγσγήο (origin declaration), ε νπνία κπνξεί λα εθδίδεηαη κφλν απφ εγθεθξηκέλνπο 

εμαγσγείο (approved exporters). Όηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα αμίαο πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηα 6000 επξψ, φινη νη εμαγσγείο έρνπλ ην δηθαίσκα έθδνζεο δήισζεο θαηαγσγήο. 

Σα θνξεαηηθά πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα καο, πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ αλάινγε δήισζε θαηαγσγήο, κε ηηο ίδηεο αθξηβψο πξνυπνζέζεηο.  



 7 

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα 3 ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο ηεο 

ζπκθσλίαο, νη δειψζεηο θαηαγσγήο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα θαη λα πεξηέρνπλ ην εμήο θείκελν: 

«Ο εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν (άδεηα 

ηεισλείνπ ππ’ αξηζκφλ …..(αλαθέξεηαη ν αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ εμαγσγέα)) δειψλεη 

φηη, εθηφο αλ δειψλεηαη ζαθψο άιισο, ηα πξντφληα απηά είλαη πξνηηκεζηαθήο 

θαηαγσγήο ………(αλαθέξεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ)».  

Σν αληίζηνηρν θείκελν ζηα αγγιηθά είλαη ην εμήο: 

«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No….. 

(αλαθέξεηαη ν αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ εμαγσγέα))  declares that , except where otherwise 

clearly indicated, these products are of …… (αλαθέξεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ)» 

H δήισζε θαηαγσγήο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ κνξθή Invoice Declaration, πάλσ ζην 

ηηκνιφγην ή ζε θάπνην άιιν έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηα εκπνξεχκαηα ή αθφκε θαη ζε 

μερσξηζηφ έγγξαθν. Πξέπεη φκσο πάλσ ζην έγγξαθν ηεο δήισζεο θαηαγσγήο λα 

γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαη επαθξηβήο θαηαγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ ψζηε λα είλαη εθηθηφο 

ν εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο. Απφ ηελ άθημε ησλ πξντφλησλ ζηελ Κνξέα, 

ππάξρεη πξνζεζκία ελφο έηνπο γηα ηελ επίθιεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη απαιιαγή ή κείσζε 

δαζκψλ.  

Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη ε δήισζε θαηαγσγήο κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε 

θνηλνηηθή γιψζζα ή θαη ζηα θνξεαηηθά. Βέβαηα, ππάξρεη ην ελδερφκελν ην ηεισλείν λα 

δεηήζεη κεηάθξαζε. Σν ζέκα απηφ ηειεί ππφ δηεπζέηεζε θαη ζα επηδησρζεί ζηελ πξάμε 

λα κελ δεηείηαη κεηάθξαζε αλ ε δήισζε γίλεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα απνζηαινχλ πξηλ απφ ηελ 1/7/2011 θαη θηάζνπλ κεηά ηε 

έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο, απφ ην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο δελ είλαη μεθάζαξν αλ ηζρχεη ε 

δήισζε θαηαγσγήο πνπ γίλεηαη ζε έγγξαθν πνπ εθδφζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπκθσλίαο. ηελ πξάμε φκσο δελ ππάξρεη πξφβιεκα, θαζψο κπνξεί λα εθδνζεί 

μερσξηζηή δήισζε, κεηά ηελ 1/7/2011, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ελφο έηνπο.  

Μηα άιιε εθθξεκφηεηα είλαη ε πεξίπησζε πνπ ν εμαγσγέαο απνθηά ηελ ηδηφηεηα 

«approved exporter» κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη 

λνκηθφ θελφ πνπ πξέπεη λα δηεπζεηεζεί. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζα επηδηψμεη λα γίλεηαη 

δεθηφ ην πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο πνπ ζα εθδίδεηαη φηαλ πιένλ έρεη απνθηεζεί ε 

ηδηφηεηα ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ εμαγσγέα.   

ην πξψην ζηάδην ηεο ζπκθσλίαο ζα ππάξμνπλ δηάθνξα κεηαβαηηθήο θχζεσο 

πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία νη δπν πιεπξέο έρνπλ ζπκθσλήζεη λα πξνβαίλνπλ ζε άκεζεο 

δηαβνπιεχζεηο γηα ηε δηεπζέηεζή ηνπο.  

Απφ ηα αλσηέξσ γίλεηαη ζαθέο φηη ηφζν νη ειιεληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη νη 

Έιιελεο εμαγσγείο πξέπεη λα έρνπλ ελεκεξσζεί έγθαηξα, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ 

νη ειιεληθέο εμαγσγέο απφ ηε ζπκθσλία.   

11.2. Ππωηόκολλο Αμοιβαίαρ Διοικηηικήρ ςνεπγαζίαρ  

       για Σελωνειακά  Θέμαηα 

ην πξσηφθνιιν απηφ πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δπν πιεπξψλ ζε ζέκαηα 

εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ παξαβηάζεψλ ηεο. 
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11.3. Ππωηόκολλο Πολιηιζηικήρ ςνεπγαζίαρ 

ε εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ηεο Unesco γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ζπκθσλία ειεπζέξνπ 

εκπνξίνπ εηδηθφ πξσηφθνιιν γηα ηελ πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία. 

Πξνβιέπεηαη φηη ην πξσηφθνιιν απηφ ζα ηεζεί ζε ηζρχ κφλν φηαλ ε Κνξέα επηθπξψζεη 

ηε ζχκβαζε ηεο Unesco. Δπηπιένλ, ππάξρεη εηδηθφο κεραληζκφο αλαζηνιήο ηεο ηζρχνο 

ηνπ πξσηνθφιινπ, ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο αζέκηησλ πξαθηηθψλ απφ θάπνην απφ 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Σν πξσηφθνιιν απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε 

ζπλεξγαζία ζηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ. 

12. Επιπηώζειρ ηηρ ςμθωνίαρ ζηα Ελληνικά Πποϊόνηα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη πξνβιεπφκελεο κεηψζεηο δαζκψλ γηα πξντφληα 

ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

HSK Περιγραυή Προϊόντος 
Βασικός 

Δασμός % 
Μειώσεις Δασμών 

030345 
Κόθθηλνη ηόλνη θαηαςπγκέλνη, κε 
εμαίξεζε ηα θηιέηα 

10 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

0304295000 
Κόθθηλνη ηόλνη, θηιέηα ή άιιε 
ζάξθα, λσπά ή θαηαςπγκέλα 

10 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 36 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
9 ηνπ παξαξηήκαηνο 2-Α-1 
πξνβιέπεηαη ε αδαζκνιόγεηε 
εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 
πνζνηήησλ ηπξηώλ, νη νπνίεο 
αξρίδνπλ  από 4560 ηόλνπο 
γηα ην πξώην έηνο θαη 
απμάλνληαη ζηαδηαθά. Γηα ηηο 
εηζαγόκελεο πνζόηεηεο πέξαλ 
ηεο αλσηέξσ πνζόζησζεο, 
επηβάιιεηαη ν βαζηθόο 
δαζκόο, ν νπνίνο κεηώλεηαη 
εηεζίσο ζε 16 ίζεο εηήζηεο 
δόζεηο από ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ. Από ην δέθαην έθην 
έηνο θαη κεηά κεδελίδνληαη νη 
δαζκνί θαη ην ζύλνιν ησλ 
εηζαγσγώλ γίλεηαη ρσξίο 
δαζκνύο. 

0409000000 Φπζηθό Μέιη 

243% ή 1,864 
won/kg, όπνην 

είλαη 
κεγαιύηεξν 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
10 ηνπ παξαξηήκαηνο 2-Α-1 
πξνβιέπεηαη ε αδαζκνιόγεηε 
εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 
πνζνηήησλ, νη νπνίεο 
αξρίδνπλ  από 50 ηόλνπο γηα 
ην πξώην έηνο θαη απμάλνληαη 
ζηαδηαθά ζηνπο 75 ηόλνπο ζην 
δέθαην έθην έηνο θαη ζην εμήο 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 
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0511996000 Φπζηθά θνπγγάξηα 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

0802500000 Φπζηίθηα 30 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

0806200000 ηαθίδα 21 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

1005909000 Καιακπόθη 328 
ε 14 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

1207200000 Βακβαθόζπνξνο 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

130190 Μαζηίρα 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

1509100000 Παξζέλν Διαηόιαδν 8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

1509900000 Λνηπά Διαηόιαδα 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

180610 
θόλε θαθάν κε πξνζζήθε 
δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

180620 
Παξαζθεπάζκαηα από θαθάν ζε 
ηεκάρηα ή ζπζθεπαζία άλσ ησλ 2 
θηιώλ 

8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

180631 
Παξαζθεπάζκαηα από θαθάν 
παξαγεκηζκέλα 

8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

180632 
Παξαζθεπάζκαηα από θαθάν κε 
παξαγεκηζκέλα 

8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

1806901000 νθνιάηεο 8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

1806909090 Εαραξώδε ζνθνιάηαο 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

2005700000 Διηέο 20 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

2008701000 
Ρνδάθηλα δαραξνύρα ζε 
αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 

50 
ε 8 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

2008209000 Ρνδάθηλα Λνηπά 45 ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
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ηεο ΔΔ 

200911 Χπκόο πνξηνθάιη θαηαςπγκέλνο 54 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

200912 
Χπκνί πνξηνθάιη κε 
θαηαςπγκέλνη κε Brix πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 20 

54 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

200919 
Χπκνί πνξηνθάιη κε 
θαηαςπγκέλνη, ινηπνί 

54 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

220110 Μεηαιιηθά θαη αεξηνύρα λεξά 8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

2204 Κξαζί 15 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

220900 Ξύδη 8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

2401 
Αθαηέξγαζηα Καπλά θαη 
Απνξξίκκαηα 

20 
ε 11 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

2501009010 Αιάηη βξώζηκν 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

2501009020 Καζαξό αιάηη 8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

2501009090 Αιάηη, άιιν 8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

251110 Θεηηθό βάξεην θπζηθό (Βαξηηίλε) 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

2515111000 Μάξκαξα αθαηέξγαζηα 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

2515112000 Σξαβεξηίλεο αθαηέξγαζηεο 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

251512 
Μάξκαξα θαη ηξαβεξηίλεο 
ηεκαρηζκέλα 

3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

2515121000 Μάξκαξα ηεκαρηζκέλα 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

2515122000 Σξαβεξηίλεο ηεκαρηζκέλεο 3 Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
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ηεο ΔΔ 

251910 
Αλζξαθηθό καγλήζην, θπζηθό 
(Μαγλεζίηεο) 

3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

2710114000 Νάθζα 0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

290545 Γιπθεξίλε 8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

300190 Ζπαξίλε 0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

3004 Φάξκαθα 8 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 
ηζρύνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 
εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο από 
ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ 

320414 
Χξσζηηθέο άκεζεο θαη 
παξαζθεπάζκαηα απηώλ 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

320416 
Χξσζηηθά αληηδξαζηήξηα θαη 
παξαζθεπάζκαηα 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

3301 
Αηζέξηα Έιαηα (γηα ην ginseng 
ηζρύνπλ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο) 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

330290 
Λνηπά κείγκαηα επσδώλ νπζηώλ 
(πεξηπνίεζε θαη πξνζηαζία 
δέξκαηνο) 

8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

3304 Πξντόληα νκνξθηάο ή καθηγηάδ 8 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 
ηζρύνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 
εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο από 
ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ. 3) ε 6 
ίζεο εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο 
από ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ 

3305 Παξαζθεπάζκαηα γηα ηα καιηά 8 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 
ηζρύνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 
εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο από 
ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ. 3) ε 6 
ίζεο εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο 
από ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ 

3307 

Παξαζθεπάζκαηα γηα ην μύξηζκα, 
απνηξηρσηηθά, αξώκαηα, 
απνζκεηηθά θαη άιια θαιιπληηθά 
(Γηα ηα πγξά γηα θαθνύο επαθήο ό 
βαζηθόο δαζκόο είλαη 6,5%). 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 
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3401 
απνύληα θαη άιια 
παξαζθεπάζκαηα γηα ηνλ 
θαζαξηζκό δέξκαηνο. 

8 ή 6,5 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 
ηζρύνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 
εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο από 
ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ. 3) ε 6 
ίζεο εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο 
από ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ 

3824909010 
Ληπάζκαηα κηθξνζηνηρείσλ, άιια 
από ηα πεξηιακβαλόκελα ζηνλ 
θσδηθό 31 

6,5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

39 
Πιαζηηθέο ύιεο θαη 
ηερλνπξγήκαηα από απηέο 

8 ή 6,5 

1) Άκεζα κε ηελ έλαξμε 
ηζρύνο ηεο ΔΔ.  2) ε 4 ίζεο 
εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο από 
ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ. 3) ε 6 
ίζεο εηήζηεο δόζεηο αξρίδνληαο 
από ηελ έλαξμε ηεο ΔΔ 

392010 
Πιάθεο, θύιια θαη ινηπά πό 
πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ  

6,5 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

3926909000 
Άιια ηερλνπξγήκαηα από ηερληηέο 
ίιεο (πιήλ ησλ θσδ. 3901 θαη 
3914) 

8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

400400 Απνξξίκκαηα από θανπηζνύθ 3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

4004000000 
Απνξξίκκαηα θαη ζξαύζκαηα κε 
ζθιεξπλκέλνπ θανπηζνύθ 

3 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

420310 Γεξκάηηλα ελδύκαηα 13 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

430211 
Γνπλνδέξκαηα από βηδόλ 
δεςαζκέλα ή θαηεξγαζκέλα (κε 
ζπλαξκνινγεκέλα) 

5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

430219 
Λνηπά γνπλνδέξκαηα δεςαζκέλα 
ή θαηεξγαζκέλα (κε 
ζπλαξκνινγεκέλα) 

5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

430220 Απνθόκκαηα γνπλνδεξκαησλ 5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

430230 
Γνπλνδέξκαηα θαη απνθόκκαηα 
γνπλνδεξκάησλ 
(ζπλαξκνινγεκέλα) 

5 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

4303 
Δλδύκαηα, εμαξηήκαηα έλδπζεο 
θαη άιια είδε από γνπλνδέξκαηα 

16 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

470730 
Χαξηί γηα αλαθύθισζε από 
κεραληθό πνιηό 

0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

5201 Αθαηέξγαζην βακβάθη 0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 
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5204 Νήκαηα γηα ξάςηκν από βακβάθη 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

61 
Πιεθηά ελδύκαηα θαη 
ζπκπιεξώκαηα 

13 ή 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

611020 
Βακβαθεξά πνπιόβεξ θαη 
παξόκνηα είδε 

13 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

62 
Δλδύκαηα θαη ζπκπιεξώκαηα 
(άιια από πιεθηά) 

13 ή 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

6201 
Παιηά θαη παξόκνηα είδε 
(αλδξηθά) 

13 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

6202 
Παιηά θαη παξόκνηα είδε 
(γπλαηθεία) 

13 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

6802211000 Μάξκαξν επεμεξγαζκέλν 8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

6802212000 Σξαβεξηίλε επεμεξγαζκέλε 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

711311 
Κνζκήκαηα αξγπξά κε πέηξεο 
(πνιύηηκεο ή κή) 

8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

71131910 
Κνζκήκαηα από ιεπθόρξπζν κε 
πέηξεο (πνιύηηκεο ή κή) 

8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

71131920 
Κνζκήκαηα από ρξπζό κε πέηξεο 
(πνιύηηκεο ή κή) 

8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

71131990 
Κνζκήκαηα από ινηπά πνιύηηκα 
κέηαιια κε πέηξεο (πνιύηηκεο ή 
κή) 

8 
ε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

7113201000 
Κνζκήκαηα από θνηλά κέηαιια 
επηζηξσκέλα κε ιεπθόρξπζν κε 
πέηξεο (πνιύηηκεο ή κή) 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

7113202000 

Κνζκήκαηα από θνηλά κέηαιια 
επηζηξσκέλα κε πνιύηηκα 
κέηαιια κε πέηξεο (πνιύηηκεο ή 
κή) 

8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

7113203000 
Κνζκήκαηα από θνηλά κέηαιια 
επηρξπζσκέλα κε πέηξεο 
(πνιύηηκεο ή κή) 

8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

7113209000 
Κνζκήκαηα από θνηλά κέηαιια 
επαξγπξσκέλα κε πέηξεο 
(πνιύηηκεο ή κή) 

8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 
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740400 
Απνξξίκκαηα θαη ζξαύζκαηα από 
ραιθό 

0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

760200 
Απνξξίκκαηα θαη ζξαύζκαηα από 
αινπκίλην 

0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

7606120000 
Πιάθεο, θύιια θαη ηαηλίεο από 
θξάκαηα αινπκηλίνπ πνπ δελ 
ππεξβαίλνπλ ηα 0,2 mm 

8 
ε 4 ίζεο εηήζηεο δόζεηο 
αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε 
ηεο ΔΔ 

8516601000 Ζιεθηξηθνί θνύξλνη 8 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

890690 Λνηπά πινία 0 
Άκεζα κε ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο ΔΔ 

ενχι 30-6-2011 

Ο Πξντζηάκελνο 

 

Αζαλάζηνο Καξαπέηζαο 

χκβνπινο ΟΔΤ Α 


