
 

 

 
ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
Tel.: +202 27952036-27948482,   

Fax: +202 27940684 

E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr 

  
   Κάιπο, 16-10-2019 

 

ΘΔΜΑ: 

 

 Δπιβολή δαζμών ηριεηούς διάρκειας ζηις ειζαγωγές ταλσβοσργικών από ηο   

Τποσργείο Δμπορίοσ & Βιομητανίας ηης Αιγύπηοσ. 

 
Καηόπιν ενημέπυζηρ πος λάβαμε από ηην εδώ Γιπλυμαηική Ανηιπποζυπεία ηηρ Δ.Δ., 

ενημεπώνοςμε όηι ηο Υποςπγείο Δμποπίος & Βιομησανίαρ, δια ηος νέος διαηάγμαηορ ςπ’ απιθ. 

907/2019, πος δημοζιεύθηκε ζηην επίζημη εθημεπίδα ζηιρ 12/10, επέβαλε οπιζηικούρ 

ανηιζηαθμιζηικούρ  δαζμούρ, ηπιεηούρ διάπκειαρ, ηόζο ζηον ειζαγόμενο σάλςβα οπλιζμού 

ζκςποδέμαηορ (reinforcing steel bars, coils & rods, ςπό Κ.Γ. 7213 & 7214), όζο και ζηα ειζαγόμενα 

ζθαιπίδια ημικαηεπγαζμένος ζιδήπος & σάλςβα (iron / steel billets, ςπό Κ.Γ. 7207), ζηο πλαίζιο 

ηυν μέηπυν διαζθάλιζηρ ένανηι ειζαγυγών από ηο εξυηεπικό πος έσει ςιοθεηήζει η αιγςπηιακή 

κςβέπνηζη. Οι νέοι δαζμοί, όζον αθοπά ηοςρ δαζμολογικούρ κυδικούρ 7213 & 7214, θα ξεκινήζοςν 

από ηο επίπεδο ηος 25% επί ηηρ αξίαρ (CIF) για ηην πεπίοδο 12/10/2019 - 11/4/2020, ενώ εν 

ζςνεσεία θα μειυθούν ζηο 21% για ηην πεπίοδο 12/4/2020 - 11/4/2021 και ζηο 17% για ηην πεπίοδο 

12/4/2021 - 11/4/2022. Το ζσεηικό διάηαγμα πποβλέπει εξάλλος ελάσιζηοςρ δαζμούρ $125, $105 και 

$85 ανά ηόνο, για εκάζηη ηυν υρ άνυ πεπιόδυν, ανηίζηοισα. 

Όζον αθοπά ηο δαζμολογικό κυδικό 7207, οι νέοι δαζμοί θα ξεκινήζοςν από ηο επίπεδο 

ηος 16% επί ηηρ αξίαρ (CIF) για ηην πεπίοδο 12/10/2019 - 11/4/2020, ενώ εν ζςνεσεία θα μειυθούν 

ζηο 13% για ηην πεπίοδο 12/4/2020 - 11/4/2021 και ζηο 10% για ηην πεπίοδο 12/4/2021 - 11/4/2022. 

Το ζσεηικό διάηαγμα πποβλέπει εξάλλος ελάσιζηοςρ δαζμούρ $74, $60 και $46 ανά ηόνο, για εκάζηη 

ηυν υρ άνυ πεπιόδυν, ανηίζηοισα. 

Τηρ επιβολήρ ηυν ανυηέπυ ηπιεηών δαζμών από ηο Υποςπγείο Δμποπίος & Βιομησανίαρ 

είσε πποηγηθεί -ζηιρ απσέρ Οκηυβπίος- απόθαζη ηος Ανώηαηος Γιοικηηικού Γικαζηηπίος ηηρ 

σώπαρ, η οποία ακύπυζε ηην -από ηο πεπαζμένο καλοκαίπι- απόθαζη καηώηεπος διοικηηικού 

δικαζηηπίος, πος «πάγυνε» ηην επιβολή, από ηα μέζα Αππιλίος ηπέσονηορ έηοςρ, ηυν πποζυπινών 

δαζμών ζηιρ ειζαγυγέρ σάλςβα οπλιζμού ζκςποδέμαηορ και ζθαιπιδίυν ημικαηεπγαζμένος ζιδήπος 

& σάλςβα βάζει ηος διαηάγμαηορ ςπ’ απιθ. 346/2019, η ιζσύρ ηυν οποίυν εξέπνεε ζηα μέζα 

Οκηυβπίος ηπέσονηορ έηοςρ.   

Σημειώνεηαι όηι ζηη διάπκεια ηος καλοκαιπιού ξέζπαζε εζυηεπική νομική διαμάση ζηο 

δικαζηικό ζύζηημα ηηρ Αιγύπηος, ζε ζςνέσεια ηηρ υρ άνυ απόθαζηρ επιβολήρ πποζυπινών δαζμών 

ζηα σαλςβοςπγικά. Σςγκεκπιμένα, ηον Ιούλιο, ηο αιγςπηιακό διοικηηικό δικαζηήπιο ζηο οποίο είσαν 

πποζθύγει οι θιγόμενερ εγσώπιερ σαλςβοςπγίερ πος εξαπηώνηαι από ηιρ ειζαγυγέρ 

ημικαηεπγαζμένος ζιδήπος & σάλςβα υρ ππώηηρ ύληρ για ηην παπαγυγή ηελειοποιημένος σάλςβα 

οπλιζμού, ακύπυζε με απόθαζή ηος ηο ζσεηικό διάηαγμα, ενώ ζηη ζςνέσεια, ηο διοικηηικό 

δικαζηήπιο απέππιτε και ηιρ εθέζειρ πος άζκηζαν ηόζο ηο κπάηορ όζο και οι μεγάλερ, 

καθεηοποιημένερ σαλςβοςπγίερ ηηρ σώπαρ (ζςγκεκπιμένα –καηά ηον οικονομικό Τύπο- οι Suez Steel, 

Ezz Steel, El Marakby Steel και Kandil Steel), οι οποίερ εςπίζκονηαν «πίζυ» από ηην απόθαζη 

επιβολήρ δαζμών. Δν ζςνεσεία, η ςπόθεζη είσε παπαπεμθθεί ζηο Ανώηαηο Γικαζηήπιο για ηελική 

εκδίκαζη, η οποία είσε αναβληθεί ηπειρ θοπέρ από ηα μέζα Αςγούζηος.  

Σύμθυνα με ππόσειπη ενημέπυζη πος είσαμε από ηην εδώ Γιπλ. Ανηιπποζυπεία ηηρ Δ.Δ., η 

οπιζηικοποίηζη ηυν δαζμών από αιγςπηιακήρ πλεςπάρ θα ππέπει να θευπείηαι ηελεζίδικη, ενώ 

αθοπά και ηα εςπυπαφκά πποφόνηα, αθού η Σςμθυνία Σύνδεζηρ επιηπέπει, καη’ απσήν, ηην 

ςιοθέηηζη ανηιζηαθμιζηικών δαζμών.   
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