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Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2021 

 
 

 
Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους 
  
Θέμα: Έναρξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρευνας για μέτρα αντί-ντάμπινγκ σε 

εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σας πληροφορούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προστασία κατά των εισαγωγών διάφορων 
προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έχει αρχίσει έρευνες για επιβολή μέτρων αντί-ντάμπινγκ  οι οποίες  βρίσκονται σε εξέλιξη.  
 
Ντάμπινγκ σημαίνει ότι μία εταιρεία του εξωτερικού διαθέτει τα προϊόντα της σε αδικαιολόγητα 
χαμηλές τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί κάποιες χώρες δίνουν 
αδικαιολόγητες επιδοτήσεις στα προϊόντα τους είτε γιατί οι εταιρείες έχουν υπερπαραγωγή και 
πωλούν τα προϊόντα σε μειωμένες τιμές σε άλλες αγορές. Το ντάμπινγκ είναι μία μορφή αθέμιτου 
ανταγωνισμού καθώς τα προϊόντα πωλούνται σε τιμή που δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς το κόστος 
παραγωγής τους.  Πριν η ΕΕ ξεκινήσει μία έρευνα, πρέπει να υποβάλουν καταγγελία οι παραγωγοί. 
Σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η ΕΕ πρέπει να αποδείξει ότι η 
βιομηχανία της έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας των επιδοτήσεων ή του ντάμπινγκ.  Κατά τη διάρκεια 
μιας έρευνας πιθανόν να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί για περίοδο μέχρι 9 μήνες. Μετά το πέρας 
της έρευνας οι προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ ή οι αντισταθμιστικοί μπορεί να γίνουν οριστικοί, 
να διακοπούν ή να ακυρωθούν. 
 
Για τα μέτρα αντί-ντάμπινγκ της ΕΕ βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ. 
 
Παρακαλείστε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕ με τις υπό εξέλιξη έρευνες στον ακόλουθο 
σύνδεσμο και σε περιπτώσεις όπου επηρεάζεστε ως χρήστες ή ως παραγωγοί, από τις υπό εξέλιξη 
έρευνες, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Φωτιάδου στην αρμόδια Υπηρεσία 
Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο τηλέφωνο 22-867199 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:mphotiadou@meci.gov.cy. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Κύπρος Αντωνίου,  
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,  
για Γενικό Γραμματέα. 
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