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Δημοπράτηση ποσόστωσης εισαγωγής μελιού Ε.Ε. στην Νότιο Κορέα 2018 

 

 

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος δημοπράτησης της ποσόστωσης εισαγωγής μελιού από την 

Ε.Ε. στην Νότιο Κορέα για την περίοδο Ιούλιος 2018 – Ιούνιος 2019. Υπενθυμίζουμε ότι, στο 

πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας (Παράρτημα 2-Α-1, 

παράγραφος 10) που τέθηκε σε ισχύ το 2011, ισχύει ποσόστωση εισαγωγής για ευρωπαϊκό μέλι 

στην Νότιο Κορέα, η οποία αυξάνεται σταδιακά σε ετήσια βάση. Για το χρονικό διάστημα 7/2018-

6/2019, η εν λόγω ποσόστωση ανέρχεται σε 59 τόνους και κατανέμεται σε Κορεατικές 

εισαγωγικές εταιρείες μέσω πλειοδοτικής διαδικασίας την οποία διεξάγει ο Οργανισμός Korea 

Agrofisheries and Food Trade Corporation (http://www.at.or.kr). 

Οι 59 αυτοί τόνοι εισέρχονται στην Κορέα χωρίς εισαγωγικό δασμό.  Περαιτέρω, ισχύει 

επίσης η ποσόστωση που ορίσθηκε από την Συμφωνία του Γύρου Ουρουγουάης του Π.Ο.Ε. (1995) 

και προβλέπει την εισαγωγή 420 τόνων μελιού στην Νότιο Κορέα με εισαγωγικό δασμό 20% 

(Minimum Market Access – MMA). Για τις επιπλέον ποσότητες, επιβάλλεται –απαγορευτικός- 

εισαγωγικός δασμός της τάξης του 243%. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της Συμφωνίας 

Ελευθέρου Εμπορίου Η.Π.Α. – Νοτίου Κορέας, οι Η.Π.Α. έχουν ποσόστωση αδασμολόγητης 

εξαγωγής μελιού ύψους 239 τόνων για το 2018, η οποία αυξάνεται κατά 3% ετησίως. 

Η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα σε ότι αφορά στις εξαγωγές μελιού στην Κορέα, 

καθώς το 2017 αποτέλεσε τον τέταρτο σημαντικότερο προμηθευτή της παγκοσμίως (665 χιλ. δολ. 

ΗΠΑ), μετά τις Η.Π.Α. (4 εκ. δολάρια), την Νέα Ζηλανδία (1,58 εκ. δολάρια) και την Αυστραλία 

(982 χιλ. δολάρια). Η χώρα μας, εξάλλου, εξάγει το 90% σχεδόν της ευρωπαϊκής ποσόστωσης 

μελιού, καθώς οι μόνες άλλες χώρες που εξήγαν το 2017 –περιορισμένες- ποσότητες μελιού στην 

Νότιο Κορέα ήταν η Γερμανία (53 χιλ. δολάρια) και η Αυστρία (36 χιλ. δολάρια). 

 

http://www.at.or.kr/


 

Τα αποτελέσματα της πλειοδοτικής διαδικασίας έχουν ως κατωτέρω: 

 Company  Contact  QUOTA  

1 BEETOPIA  Mr. JANG Joon Ho  

Mobile: +82-10-2107-0588 

Tel: +82 31 406 2889  

Email: goodsemi38@naver.com  

1 T 

2 AIDAN 

COMMERCE 

 10 T 

3 Euro H&J  Mr. PARE Hubert Jean C 

Tel: +82-2-6205-1605 

Fax: +82 -2-6205-1606 

Email: eurohnj@naver.com 

1 T 

4 LOCOMOTIU 

STUDIO  

 1 T  

5 MACROCOM CO.,  Mr. Yae Sung Woo  2 T 

Η.Π.Α., 51%

Νέα Ζηλανδία, 20%

Αυστραλία, 13%

Ελλάδα, 9%

Καναδάς, 6%

Εισαγωγές Μελιού (HSC 04.09.00) Νοτίου Κορέας 
2017

Η.Π.Α.

Νέα Ζηλανδία

Αυστραλία

Ελλάδα

Καναδάς

Γερμανία

Αυστρία

Βραζιλία

mailto:goodsemi38@naver.com
javascript:popup('../proc/popup_email.php?to=eurohnj@naver.com&hidden=1',650,600)


Tel: +82-6300-8181, +82-31-336-

8183  

Fax: +82-6300-2555, +82-31-

336-2556 

Email: macrocom@imacro.co.kr  

6 HONEYCO Mr. LEE Byong Ik  

Tel: +82-80-850-5230 

Fax: +82-31-938-5230 

Email: honeyco@honeyco.co.kr  

30 T  

7  

 

PLENUM  Mr. KIM Yong Tae 

 

Tel: +82 2 776 7080  

 

Fax: +82 2 779 8001  

 

Mobile: +82 10 3221 2432  

 

Email: press@plenum.kr  

 

1 T 

 
Αποδόθηκαν συνολικά άδειες για 46 τόνους μελιού. Οι υπόλοιποι 13 τόνοι της ποσόστωσης 

θα δημοπρατηθούν σε δεύτερο γύρο, ο οποίος θα λάβει πιθανότατα χώρα εντός του προσεχούς 

διμήνου, οπότε και θα επανέλθουμε ενημερώνοντας σχετικά. Επίσης, οι εταιρείες υπ’ αριθμ. 2 

(AIDAN COMMERCE) και 3 (LOCOMOTIU STUDIO) είναι παντελώς άγνωστες στην Κορέα, 

ενώ και η δημοπρατούσα αρχή Korea Agrofisheries and Food Trade Corporation αρνείται να μας 

χορηγήσει επιπλέον στοιχεία, στο πλαίσιο του Νόμου προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Από συζητήσεις με ανθρώπους του κλάδου, πληροφορηθήκαμε ότι πιθανότατα πρόκειται για 

εταιρείες-βιτρίνα (shell companies), τις οποίες χρησιμοποιούν άλλες πλειοδότριες εταιρείες για να 

αποκτούν επιπλέον ποσόστωση. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες παραγωγής-

εξαγωγής μελιού να επικοινωνήσουν με τις κορεατικές εταιρείες του πίνακα. 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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