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Αμερικανική έρευνα antidumping για ελληνικά προϊόντα αλουμινίου.  

Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου (Υπηρεσία ITA) ανακοίνωσε στις 31/3 την έναρξη έρευνας 

για ενδεχόμενη επιβολή αμερικανικών δασμών antidumping/AD και countervailing/CVD σε 

προϊόντα αλουμινίου (Common Alloy Aluminum Sheets/ CAAS) 18 χωρών-προμηθευτών των 

ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης Ελλάδας (επισυνάπτεται Ανακοίνωση ΙΤΑ/Fact Sheet).  

Ως προς τη διαδικασία, υπενθυμίζεται ότι θα διενεργηθούν δύο παράλληλες έρευνες από: (α) 

την Ανεξάρτητη Αρχή US ITC (Int’l Trade Commission), για το κατά πόσο η εγχώρια αγορά 

υφίσταται ζημία από την εισαγωγή των ξένων προϊόντων και (β) την Υπηρεσία ITA (Int’l Trade 

Administration) του Υπουργείου Εμπορίου (DoC), για το ύψος του δασμού AD.  

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: 1. Προκαταρκτικές αποφάσεις: Προκαταρκτική 

απόφαση ITC αναμένεται έως 23 Απριλίου τ.έ.  Εάν ITC αποφασίσει ότι η εγχώρια βιομηχανία 

δεν ζημιώνεται από την εισαγωγή των ξένων προϊόντων, τότε η έρευνα δεν συνεχίζεται. 

Υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις. Συνήθως, ITC αποφασίζει ότι υφίσταται ζημία ή 

κίνδυνος ζημίας, οπότε ακολουθεί η προκαταρκτική απόφαση της ITA για το ύψος του δασμού, 

οποία αναμένεται έως τις 17 Αυγούστου τ.έ.  

2. Τελικές Αποφάσεις: Πρώτα δημοσιεύεται η τελική απόφαση της ITA (DoC), οποία 

αναμένεται έως τις 2 Νοεμβρίου τ.έ., ενώ ακολουθεί η τελική απόφαση της ITC, έως τις 17 

Δεκεμβρίου τ.έ.   

3. Τελική Εντολή: Σε περίπτωση που αποφασισθεί η επιβολή δασμών από ITC, το Υπουργείο 

Εμπορίου εκδίδει την επίσημη εντολή (order) για την εφαρμογή των δασμών. Σύμφωνα με 

αναφερόμενο προγραμματισμό, αναμένεται έως τις 24 Δεκεμβρίου τ.έ.   

Πριν από κάθε στάδιο παρεμβάλλεται περίοδος δημόσιας διαβούλευσης κατά την οποία οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχόλια και συμμετέχουν σε δημόσιες ακροάσεις.  

Σημειώνεται ότι οι δασμοί επιβάλλονται ως καταβλητέοι από δημοσίευσης της προκαταρκτικής 

απόφασης της ΙΤΑ (18/8/2020). Σε περίπτωση που η τελική απόφαση διαφοροποιείται (δεν 

επιβληθεί δασμός ή επιβληθεί μικρότερος) η τυχόν διαφορά επιστρέφεται στην εταιρεία.  

Οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Οι αποφάσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν, 

δεδομένων μάλιστα των ειδικών συνθηκών τηλεργασίας λόγω κορωνοϊού που ισχύουν για την 

α/Διοίκηση, ενώ αντίστοιχες τελικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν έως και 5 μήνες μετά την 

ημερομηνία που είχε καθορισθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, χωρίς να συντρέχουν ειδικές 

συνθήκες.  

Για πληρέστερη ενημέρωση, επισυνάπτεται κάτωθι Ανακοίνωση ΙΤΑ/Fact Sheet:  



  



  
  



  
  

  



  



  

  

   


