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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

KANONIKO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Β8 Διεύθυνση  

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

Τηλ.: 210 3682760  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018 

44185 FAX:  210 3682771  Α.Π. 

E-mail: b08@mfa.gr  

Αρμόδιος: Νεφέλη  Παππάκου, Γρ. ΟΕΥ Α΄  

    

ΠΡΟΣ : - Ελληνική Ένωση Αλουμινίου 

- Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο 

- ΣΕΒ 

- ΣΒΒΕ 

- ΠΣΕ 

- ΣΕΒΕ 

- ΣΕΚ  

- ΚΕΕΕ 

- ΕΒΕΑ 

- ΕΒΕΘ 

- ΕΒΕΠ 

 (μ.σ.) 

 

ΚΟΙΝ.: - Πρεσβεία Ουάσιγκτων &  Γραφείο ΟΕΥ αυτής   

Ε.Δ.: - Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ  

- Γραφείο κ.  Β΄ Γενικού Διευθυντή 

- Β4 Διεύθυνση 

  

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάλυση  των αποφάσεων εξαίρεσης  ‘χάλυβα και αλουμινίου’  του άρθρου 232 

ΣΧΕΤ.: Έγγρ. του Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων με ΑΠ 1678/ 19.07.2018 

    

Αποστέλλουμε, για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων μελών σας, ανωτέρω σχετικό, 

στο οποίο αναλύονται οι αποφάσεις εξαίρεσης από τους αμερικανικούς δασμούς σε προϊόντα 

χάλυβα και αλουμινίου. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: σελ. 2 

 Η Διευθύνουσα 

 

 

  

 

Αλεξία Μανούσου 

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος 
Ουάσιγκτων 

 
 

Γραφείο Οικονομικών  
και Εμπορικών Υποθέσεων 

 
 

  Ουάσιγκτων, 19/07/2018 
Τηλ.: +1 202-939-1300 Α.Π.: 1678 
FAX: +1 202-939-1324   

 ecocom-washington@mfa.gr    
 

ΠΡΟΣ: B4,B8 Δ/νσεις  
ΚΟΙΝ.: ΔΓ κ. Υπουργού 

ΔΓ κ. Αναπλ. Υπουργού 
Γρ. ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ 
Γρ. Β Γεν. Δ/ντού 
ΓΠ και Γρ. ΟΕΥ σε ΗΠΑ (μ.η) 

 

Ε.Δ.: Πρεσβεία  
 

ΘΕΜΑ: Ανάλυση  των αποφάσεων εξαίρεσης  ‘χάλυβα και αλουμινίου’  του άρθρου 
232 

  
 
Μέχρι στιγμής, το Υπουργείο Εμπορίου (DOC) έχει λάβει περίπου 20,000 αιτήσεις εξαίρεσης ενώ 
έχει δημοσιεύσει 14,707 από τις οποίες 12,520 για χάλυβα και 2,187 για αλουμίνιο. 
 
Το Department Of Commerce έχει εκδώσει 374 αποφάσεις: 223 θετικές και 151 αρνητικές. 
Περίπου 5,000 από τις 20,000 αιτήσεις που υποβάλθηκαν σε αρχικό έλεγχο δεν έχουν ακόμη 
δημοσιευθεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συνεχή βάση, με αρκετές εκατοντάδες να 
δημοσιεύονται μόλις την περασμένη εβδομάδα. 
 
Οι αποφάσεις του DOC ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και αναφέρονται σε παράγοντες όπως η 
χώρα προέλευσης, ο όγκος ζήτησης, η διακύμανση του προϊόντος, και η αξία του. Ορισμένα 
προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου που υποβάλλονται από μια επιχείρηση εξαιρούνται, ενώ άλλα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την ίδια επιχείρηση  απορρίπτονται. 
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι χορηγήθηκε μεγαλύτερος όγκος απαλλαγών στο αλουμίνιο από ό, τι στο 
χάλυβα. Ο μεγαλύτερος δικαιούχος επί  του παρόντος είναι ένας προμηθευτής από τη Σαουδική 
Αραβία που εξάγει φύλλα αλουμινίου 1.4 εκατομμύρια τόνους. Όσον αφορά τον χάλυβα, οι 
Ιάπωνες παραγωγοί εκπροσωπούνται  σε μεγαλύτερο βαθμό στην ομάδα εξαιρέσεων συγκριτικά 
με  παραγωγούς άλλων χωρών.  
Τα αιτήματα αλουμινίου  έτυχαν καλύτερης αξιολόγησης  από τα χαλυβουργικά με θετικό ποσοστό 
72% έναντι 56% των χαλυβουργικών. Επιπλέον, το DOC επεξεργάζεται και δημοσιεύει τα αιτήματα 
αλουμινίου ταχύτερα από  αυτά για τον χάλυβα. 
Οι θετικές και αρνητικές αποφάσεις του DOC είναι πλήρως τυποποιημένες. Η μόνη εμφανής  
επιπλέον πληροφόρηση  είναι η υποβληθείσα ένσταση. Οι  ενστάσεις προέρχονται αποκλειστικά 
από αρνητικές γνωμοδοτήσεις σε εξαιρέσεις. Η πλειοψηφία των ενστάσεων προέρχονται από 
Αμερικανούς κατασκευαστές που ισχυρίζονται ότι έχουν υποκατάστατο προϊόν.  
Στις 18 Μαρτίου 2018, το DOC δημοσίευσε τις διαδικασίες αίτησης  απαλλαγής από τους δασμούς 
στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου σύμφωνα με την έρευνα εθνικής ασφάλειας του άρθρου 
232. Υπάλληλοι του DOC, και συγκεκριμένα το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS), θα 
αξιολογήσουν τα αιτήματα αποκλεισμού λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω αιτιάσεις: 

mailto:ecocom-washington@mfa.gr
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1. επίπτωση στην εθνική ασφάλεια  
2. ποιότητα προϊόντος 
3. ποσότητα προϊόντος 
4. εγχώρια διαθεσιμότητα και εγχώρια παραγωγική ικανότητα.  
Οι αιτήσεις εξαίρεσης πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε προϊόν χάλυβα ή αλουμινίου, 
καθώς τα προϊόντα θα αξιολογούνται μεμονωμένα. Η υποβολή πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλες διευκρινήσεις  σχετικά με τη χρήση του προϊόντος για το οποίο αιτείται ο  αποκλεισμός 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της χώρας προέλευσης και των διαφόρων χρήσεων και 
σκοπών του. 
Μετά την αποστολή των αιτημάτων στο DOC, πρώτα εξετάζονται από την BIS για να διασφαλιστεί 
ότι όλα τα δεδομένα είναι πλήρη. Αφού αναρτηθούν δημοσίως, οι αιτήσεις εισέρχονται  σε περίοδο 
δημόσιας παρατήρησης 30 ημερών στην οποία εταιρείες και ιδιώτες μπορούν να υποβάλουν 
αντιρρήσεις. 
 Οι αιτούσες εταιρείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση από την BIS, είτε να χορηγήσουν, είτε να 
αρνηθούν την εξαίρεση, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος. 
 Η περίοδος των 90 ημερών αρχίζει από τη δημοσίευση της αίτησης. Αυτό σημαίνει 30 ημέρες για 
την περίοδο σχολιασμού και 60 ημέρες για την απόφαση DOC. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι 
δεσμευτικό. 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Προϊστάμενος 
 
 

Θεοδόσιος Βάλλας 
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 
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