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ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

 

 1 Ιουλίου 2022 

 ΑΠ.Φ : 2700/1456 

 

 

ΠΡΟΣ: Β4 Δ/νση 

 

ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών  

 

 

Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση πρότασης ΕΕ για την μη καταβολή δασμών για επιπλέον 7 

μολδαβικά αγροτικά προϊόντα τα οποία θα εισάγονται στα κ-μ ΕΕ, από 

την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

     

  Ενεκρίθη εχθές από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (9 Ιουνίου τ.έ.) για την στήριξη των εξαγωγών αγροτικών 

προϊόντων της Μολδαβίας σε κ-μ ΕΕ, μέσω της μη καταβολής δασμών για 7 μολδαβικά 

αγροτικά προϊόντα, όταν αυτά εξάγονται σε κ-μ και για περίοδο ενός έτους.  

 

  Τα 7 προϊόντα είναι : το σκόρδο, οι ντομάτες, τα επιτραπέζια σταφύλια, ο χυμός 

σταφυλιού,  τα κεράσια, τα μήλα και τα δαμάσκηνα.  

 

   Όσον αφορά στη διαδικασία για να έλθει το ανωτέρω μέτρο σε ισχύ, τα επόμενα βήματα είναι : 

1. H εγκεκριμένη από την ανωτέρω Επιτροπή πρόταση, θα τεθεί προς ψήφιση με διαδικασία 

fast track, στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο τ.έ.  

2. Στη συνέχεια το Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει για το θέμα, επίσης τον Ιούλιο τ.έ..  

3. Το μέτρο θα εφαρμοστεί την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ. 

 

  Σημειώνεται επίσης από πλευράς μας, ότι μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας και 

(μέσω αυτής) της  Συμφωνίας ‘’Deep and Comprehensive Free Trade Area/DGFTA’’ ΕΕ-

Μολδαβίας, η πλειονότητα των μολδαβικών προϊόντων μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ χωρίς την 

καταβολή δασμών.  

  

 Περαιτέρω και όσον αφορά στην ανωτέρω πρόταση, εκτιμάται ότι η παραπάνω απελευθέρωση 

των εισαγωγών των 7 αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ μέσω της μη καταβολής δασμών, θα 
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υποστηρίξει τους μ/παραγωγούς και εξαγωγείς ώστε να μειώσουν/ξεπεράσουν τις απώλειες που 

υφίστανται ως αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.  

 

Ο Δ/νων 

 

  Παντελής Γιαννούλης 

  Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. ΥΠΕΞ 

- Δ.Γ. κ.Υπουργού 

- Δ.Γ. κ.ΑΝΥΠΕΞ 

- Δ. Γ. Υφυπουργού κ.Κ.Φραγκογιάννη 

- Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ και Εξωστρέφειας 

- Γραφείο κ.κ. Β’ και Γ’ Γεν.Δ/ντών 

- Β1, Γ1 Δ/νσεις 

 

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ’Τροφίμων 

    -Γραφείο κ.Υπουργού 

    -Δ/νση Αγρ.Πολιτικής-Τεκμηρίωσης-Διεθνών Σχέσεων 

 

3. Incofruit 

 

4. Επιμελητήρια-Σύνδεσμοι-Φορείς 
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