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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Έρευνα Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων Νοτίου Κορέας 2021 

 

 Τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν αποτελούν τμήμα της παραδοσιακής κορεατικής 

διατροφής και η συνειδητοποίηση του καταναλωτή είναι χαμηλή εκτός γάλακτος και 

γιαουρτιού. Τα γαλακτοκομικά θεωρούνται κυρίως πόσιμα προϊόντα στην Κορέα, με 

εξαίρεση τα τυριά, για τα οποία η εξοικείωση των καταναλωτών είναι αργή αλλά 

σταθερή. 

 Οι Κορεάτες καταναλωτές θεωρούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα θρεπτικά, 

ευεργετικά για τα κόκαλα και το πεπτικό σύστημα. Ωστόσο, αγοράζουν σε γενικές 

γραμμές με κύριο γνώμονα την τιμή και την ημερομηνία λήξης. 

 Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε.-Ν. Κορέας έχει διευκολύνει τις εξαγωγές. Ο 

εισαγωγικός δασμός περιορίσθηκε στο 10% για το γιαούρτι. Για τα τυριά, ο δασμός 

είναι μηδενικός εντός ποσόστωσης και 13,5% (τρεχόντως) εκτός. Από την 1/7/2026 

όλα τα τυριά προέλευσης Ε.Ε. θα εισάγονται στη Νότιο Κορέα ελεύθερα και 

αδασμολόγητα. 

 Υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός από εγχώριες εταιρείες, οι οποίες γνωρίζουν τις 

τάσεις της αγοράς και τις διαμορφώνουν με επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ, 

καθώς και από αλλοδαπά προϊόντα προερχόμενα πρωτίστως από τις Η.Π.Α., την 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

 Σε ότι αφορά τα τυροκομικά, η Ελλάδα εξάγει σχεδόν αποκλειστικά τυρί φέτα, το 

οποίο είναι πλέον γνωστό στην εδώ αγορά και, επιπλέον, προστατεύεται έναντι 

εγχώριων και αλλοδαπών απομιμήσεων από τις ρήτρες ΠΟΠ/ΠΓΕ της Συμφωνίας 

Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας. Θεωρούμε ότι η εδώ αγορά παρουσιάζει 

επίσης θετικές προοπτικές για το κασέρι, το μανούρι, το κεφαλοτύρι και την 

κεφαλογραβιέρα. 

 Το ελληνικό γιαούρτι θεωρείται ένα φυσικό προϊόν, πλούσιο σε προβιοτικά και 

ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία, ιδίως για τα παιδιά. Δυστυχώς, καθώς δεν διαθέτει 

προστασία τύπου ΠΟΠ/ΠΓΕ, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από πληθώρα 
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εγχωρίων προϊόντων αμφίβολης ποιότητας και χαμηλής τιμής. Ωστόσο, το 

εισαγόμενο αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι θεωρείται προϊόν εξαιρετικής ποιότητας και 

οι εισαγωγές μας βαίνουν αυξανόμενες. 

 Οι εξαγωγές μας τόσο σε τυρί (φέτα) όσο και σε γιαούρτι σημείωσαν ιστορικά 

υψηλά εντός του 2020 (έτος Covid), φτάνοντας τις 461 χιλ. $ Η.Π.Α. για το τυρί και  

524 χιλ. $ Η.Π.Α. για το γιαούρτι. Συνολικά, οι εξαγωγές μας σε γαλακτοκομικά 

άγγιξαν για πρώτη φορά το 1 εκ. $ Η.Π.Α.. 

 

Α. Η Κορεατική Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν αποτελούν τμήμα της παραδοσιακής κορεατικής 

διατροφής ενώ ένα σοβαρό ποσοστό των καταναλωτών πάσχει επίσης από δυσανεξία 

λακτόζης (lactose intolerance). Από την άλλη πλευρά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

θεωρούνται πολλές φορές υγιεινά και ωφέλιμα για τον άνθρωπο. Η σημαντικότερη 

υποκατηγορία στην εδώ αγορά είναι τα πόσιμα προϊόντα γάλακτος (drinking milk 

products), ακολουθεί το γιαούρτι (πολλές φορές επίσης σε υγρή μορφή, πόσιμο) και στη 

συνέχεια, τα τυριά και το βούτυρο. Οι Κορεάτες καταναλωτές δίνουν επίσης μεγάλη 

σημασία στην –μακρινή- ημερομηνία λήξης του προϊόντος, γεγονός που φέρνει σε 

μειονεκτική θέση το εισαγόμενο αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι. 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα προέλευσης Ε.Ε. θεωρούνται γενικά υψηλής ποιότητας 

στην Κορέα, αν και δέχονται έντονο ανταγωνισμό από μεγάλες αλλοδαπές και εγχώριες 

ετικέτες. Ιδίως οι τελευταίες στηρίζονται από επιθετικές δράσεις προβολής και προώθησης, 

οι οποίες βασίζονται στην γνώση αλλά και στην δυνατότητα διαμόρφωσης των εδώ 

τάσεων. 

 Προϊόντα Γάλακτος: Οι Νοτιοκορεάτες καταναλώνουν γάλα σε καθημερινή 

βάση, ιδίως τα παιδιά, συνήθως σε συνδυασμό με δημητριακά. Γάλα χορηγείται 

εξάλλου γενικευμένα και στα δημοτικά σχολεία. Οι καταναλωτές εμπιστεύονται 

κυρίως τις εγχώριες μάρκες ενώ δεν εμπιστεύονται τα υπερπαστεριωμένα, 

μακράς διαρκείας (Ultra-High Temperature – UHT) γάλατα, καθώς τα θεωρούν 

φτηνά και υποδεέστερα προϊόντα. Η υπογεννητικότητα στη χώρα έχει επηρεάσει 

αρνητικά την κατανάλωση γάλακτος, ενώ η τάση της αγοράς πλέον στρέφεται 

προς προϊόντα όπως τα αρωματικά (flavoured milk products), τα οργανικά ή 

ελεύθερα αντιβιοτικών γάλατα, καθώς και τα γάλατα ελεύθερα λακτόζης, σε 

πρωτότυπες, ελκυστικές συσκευασίες.  
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 Προϊόντα Γιαουρτιού: Το καταναλωτικό κοινό εμφανίζει ισχυρή προτίμηση προς 

προϊόντα γιαουρτιού σε πόσιμη μορφή, αν και η κατανάλωση κλασικού 

γιαουρτιού παρουσιάζει επίσης αυξητικές τάσεις, ιδίως για προϊόντα με διάφορες 

γεύσεις. Αρκετά δημοφιλές έχει καταστεί πρόσφατα και το κεφίρ, καθώς 

θεωρείται ευεργετικό για την ανθρώπινη υγεία, ιδίως για το πεπτικό σύστημα. Ως 

εξίσου ωφέλιμο προσλαμβάνεται και το ελληνικό γιαούρτι, γεγονός που έχει 

αφενός συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών μας και αφετέρου προκαλέσει, 

όπως θα δούμε πιο κάτω, την ανάπτυξη πολλών εγχώριων απομιμήσεων, οι 

οποίες κυριαρχούν στην αγορά. 

 Τυριά: Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι Κορεάτες καταναλωτές προτιμούν τα 

μαλακά τυριά, όπως μοτζαρέλα, ρικότα και μπρι, καθώς το τυρί θεωρείται κυρίως 

είτε σνακ (ωμό ή ψημμένο) είτε συστατικό δυτικότροπων συνταγών, όπως η 

πίτσα. Ωστόσο, μια μερίδα καταναλωτών προτιμούν τα σκληρά τυριά, καθώς τα 

θεωρούν πιο φυσικά, λιγότερο επεξεργασμένα και ασφαλέστερα για 

ανθρώπους με ήπια δυσανεξία γλυκόζης. Στους Κορεάτες δεν αρέσουν γενικά 

τα αλμυρά τυριά ενώ είναι δημοφιλείς οι αλοιφές τυριών (cream cheese, cheese 

spreads). Στο ανωτέρω πλαίσιο, εκτός της φέτας, θεωρούμε ότι υπάρχουν θετικές 

προοπτικές στην εδώ αγορά για το κασέρι, το μανούρι, το κεφαλοτύρι και την 

κεφαλογραβιέρα. 

 Βούτυρο και Μαργαρίνη: Η παρουσία τους στην εδώ αγορά παραμένει 

περιορισμένη και ο βαθμός συνειδητοποίησης καταναλωτή χαμηλός, καθώς οι 

Κορεάτες δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν το βούτυρο από την μαργαρίνη. 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στη Νότιο Κορέα διανέμονται και διατίθενται κυρίως 

μέσω σουπερμάρκετ-υπεραγορών, τοπικά μίνι μάρκετ (convenience stores) και 

ανεξάρτητα μικρά παντοπωλεία. Η διακίνηση μέσω διαδικτύου εξακολουθεί να είναι 

δευτερεύουσας σημασίας, πλην όμως έχει ενισχυθεί στο πλαίσιο της επικρατούσης 

πανδημίας. Πέραν των εγχωρίων προϊόντων, ο ανταγωνισμός για τα ευρωπαϊκά 

γαλακτοκομικά προϊόντα προέρχεται κυρίως από  τις Η.Π.Α., την Αυστραλία και τη Νέα 

Ζηλανδία. 

Σε ότι αφορά το καταναλωτικό προφίλ, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν: 

Το φύλο: Οι γυναίκες κυρίως αγοράζουν γάλα και επίσης είναι η κυριότερη 

καταναλωτική ομάδα γιαουρτοποτών. 
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Το εισόδημα: Οι καταναλωτές υψηλού εισοδήματος προτιμούν τα φυσικά προϊόντα 

και είναι πιο σταθεροί στις μάρκες που προτιμούν Οι χαμηλότερες 

εισοδηματικές τάξεις αγοράζουν κυρίως με γνώμονα την –χαμηλή- τιμή. 

Η ηλικία: Το τυρί καταναλώνεται κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας και παιδιά. Το 

γιαούρτι καταναλώνεται κυρίως από νήπια (κάτω των 5 ετών). 

Το κυριότερο κίνητρο κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων για το κορεατικό 

κοινό είναι ο υγιεινός τους χαρακτήρας, καθώς θεωρούνται θρεπτικά και ωφέλιμα για το 

σκελετικό και πεπτικό σύστημα. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Κορεατών εξακολουθούν να 

πραγματοποιούν τις αγορές τους με γνώμονα την τιμή και την ημερομηνία λήξης. Η 

σταδιακά ευρύτερη διαθεσιμότητα μιας ποικιλίας εισαγόμενων προϊόντων έχει 

δημιουργήσει σε μια –αυξανόμενη- μερίδα του κορεατικού κοινού την τάση διερεύνησης 

νέων προϊόντων και γεύσεων. Καθώς ιστορικά οι Κορεάτες θεωρούν τα γαλακτοκομικά 

πόσιμα κυρίως προϊόντα, τα γνωστότερα και δημοφιλέστερα προϊόντα είναι το γάλα, τα 

γιαουρτοποτά και, πιο πρόσφατα, το κεφίρ. Τα τυριά είναι πιο καινούργια προϊόντα στην 

αγορά της Νοτίου Κορέας και καταναλώνονται κυρίως, όπως αναφέραμε, είτε ως σνακ 

(για συνοδεία αλκοολούχων) είτε ως συστατικά δυτικών πιάτων. 

Κυριότερες εγχώριες βιομηχανίες είναι η Seoul Dairy Cooperative (φρέσκο γάλα, 

ποτά γάλατος, τυριά), η Korea Yakult (γιαούρτι, γιαουρτοποτά, προϊόντα ξυνού 

γάλακτος), η Maeil Dairies (αρκετά οργανικά προϊόντα), η Binggrae και η Namyang Dairy 

Products. 

Η Νότιος Κορέα είναι καθαρός εισαγωγέας γαλακτοκομικών προϊόντων. Κατά το 

2020, έτος πανδημίας SARD-CoV-2, οι οδηγίες τήρησης κοινωνικών αποστάσεων σε 

συνδυασμό με το ήδη, προ κορονοϊού, ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο ηλεκτρονικού εμπορίου, σε 

πολλές περιπτώσεις τόνωσαν (ελλείψει άλλων διεξόδων) τον καταναλωτισμό του 

Κορεατικού κοινού και, κατ’ επέκταση, τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων.  

Σε ότι αφορά στα τυροκομικά, κατά το 2020 σημειώθηκαν ιστορικά υψηλές εισαγωγές 

της τάξης των 629 εκ. $ Η.Π.Α..  
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Σε ότι αφορά τους προμηθευτές τυροκομικών της Νοτίου Κορέας, κυρίαρχη είναι η 

θέση των Η.Π.Α., οι οποίες, κατά το 2020, κάλυψαν το 41,8% των εισαχθέντων ποσοτήτων 

(61,8 εκ. τόνοι) και το 41,2% της αξίας των εισαγωγών (259 εκ. δολάρια ΗΠΑ). Ακολουθούν 

η Νέα Ζηλανδία (25,75 εκ. τόνοι/103 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 16,4% της αξίας των εισαγωγών), η 

Γερμανία (13,7 εκ. τόνοι/54 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 8,6% της αξίας των εισαγωγών), η Δανία (11,6  

εκ. τόνοι/44 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 7% της αξίας των εισαγωγών), η Αυστραλία (8,2 εκ. τόνοι/36 εκ. 

δολ. ΗΠΑ ή 5,7% της αξίας των εισαγωγών),  η Ιταλία (4,1 εκ. τόνοι/34 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 5,4% 

της αξίας των εισαγωγών) και η Γαλλία (5 εκ. τόνοι/29 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 4,6% της αξίας των 

εισαγωγών). 
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Σε ότι αφορά στο γιαούρτι, κατά το 2020 σημειώθηκαν επίσης ιστορικά υψηλές 

εισαγωγές της τάξης των 5,2 εκ. $ Η.Π.Α..  

 

Κύριες προμηθεύτριες χώρες κατά το 2020 ήταν  οι Η.Π.Α. (3,3 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 63,1% 

της αξίας των εισαγωγών), η Γαλλία (646 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 12,5% της αξίας), η Ελλάδα (524 

χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 10,1% της αξίας), η Ιταλία (445 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 8,6% της αξίας) και η Γερμανία 

(182 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 3,5% της αξίας). 
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Β. Διαδικασίες Εισαγωγής Ελληνικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

Από την 1η Ιουλίου του 2011 τέθηκε σε ισχύ η “Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών 

μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας”, η οποία προβλέπει 

σταδιακή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών για τα περισσότερα  προϊόντα. Για το 

γιαούρτι (Δασμολογική Κλάση 040310), η ΣΕΣ ορίζει εισαγωγικό δασμό της τάξης του 10%.  

Σε ότι αφορά στα τυροκομικά προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του 

παραρτήματος 2-Α-1 της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης-

Κορέας, προβλέπεται η αδασμολόγητη εισαγωγή συγκεκριμένων ποσοτήτων τυριών 

(quota), οι οποίες αρχίζουν από 4.560 τόνους για το πρώτο έτος και αυξάνονται σταδιακά, 

φτάνοντας τους 5.776 τόνους για το χρονικό διάστημα 1/7/2020 – 31/6/2021. Οι 

παλαιότεροι εισαγωγείς λαμβάνουν ποσόστωση με βάση τα ιστορικά στοιχεία εισαγωγών 

τους, με οροφή το 10% της συνολικής ποσόστωσης, ενώ ένα τμήμα της ποσόστωσης 

διανέμεται κάθε χρόνο σε νέες εταιρείες, οι οποίες συνήθως λαμβάνουν αρχική 

ποσόστωση ενός τόνου. Την όλη διαδικασία φέρει σε πέρας η Ένωση Γαλακτοκομικών 

Βιομηχανιών Κορέας (Korea Dairy Industries Association).  

 Για τις εισαγόμενες ποσότητες πέραν της ανωτέρω ποσόστωσης, ο βασικός 

δασμός του 36% μειώνεται κατά 2,25% ετησίως, αρχής γενομένης από την θέση σε ισχύ 

της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών την 1/7/2011, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 

13,5%. Πολλές κορεατικές εισαγωγικές εταιρείες προτιμούν να αποφύγουν την διοικητική 

διαδικασία που συνδέεται με την ποσόστωση και καταβάλλουν απλά τον εισαγωγικό αυτό 

δασμό οπότε εισάγουν όση ποσότητα τυροκομικών επιθυμούν εκτός αδασμολόγητης 

ποσόστωσης. Από το δέκατο έκτο έτος (1/7/2026) και μετά τα ευρωπαϊκά τυριά θα 

εισάγονται ελεύθερα και αδασμολόγητα στη Νότιο Κορέα, σύμφωνα με τον κατωτέρω 

πίνακα: 

Έτος Χρονικό Διάστημα Ποσόστωση 

(τόνοι) 

Δασμός εκτός ποσόστωσης 

0 Έως 30/6/2011 - 36% 

1 1/7/2011 – 30/6/2012 4.560 33,75% 

2 1/7/2012 – 30/6/2013 4.560 31,5% 

3 1/7/2013 – 30/6/2014 4.696 29,25% 

4 1/7/2014 – 30/6/2015 4.837 27% 
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5 1/7/2015 – 30/6/2016 4.982 24,75% 

6 1/7/2016 – 30/6/2017 5.132 22,5% 

7 1/7/2017 – 30/6/2018 5.286 20,25% 

8 1/7/2018 – 30/6/2019 5.444 18% 

9 1/7/2019 – 30/6/2020 5.608 15,75% 

10 1/7/2020 – 30/6/2021 5.776 13,5% 

11 1/7/2021 – 30/6/2022 5.949 11,25% 

12 1/7/2022 – 30/6/2023 6.128 9% 

13 1/7/2023 – 30/6/2024 6.312 6,75% 

14 1/7/2024 – 30/6/2025 6.501 4,5% 

15 1/7/2025 – 30/6/2026 6.696 2,25% 

16 1/7/2026 και στο εξής Απεριόριστη Μηδενικός 

 

Για να υπαχθεί το εξαγόμενο ελληνικό προϊόν στην Συμφωνία Ελευθέρων 

Συναλλαγών (ΣΕΣ), εφόσον η συνολική αξία του εμπορεύματος υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, 

ο εξαγωγέας θα πρέπει να ζητήσει την έκδοση “Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα” από την 

Τελωνειακή Περιφέρεια στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος, καθώς 

η εν λόγω συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1. Οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα καθορίζονται με 

την υπ’ αριθμ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

(Α.Υ.Ο.), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 588/Τεύχος Β΄/05-03-2012 και αναρτήθηκε στο 

διαδικτυακό τόπο διαύγεια, όπου και είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%A5%CE%97-%CE%913%CE%A3?inline=true. 

Επίσης, υφίσταται και διευκρινιστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και 

Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δύναται  

να αντληθεί από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/plirofories-pros-oikonomikoys-

foreis/teloneia/aplopoiimeni-diadikasia-apodeixis-protim (πρόκειται για το αρχείο 

Απλοποιημένη Διαδικασία _ Εξαγωγές στην Κορέα - Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών 

μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%A5%CE%97-%CE%913%CE%A3?inline=true
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Από τον ανωτέρω σύνδεσμο έχει κανείς πρόσβαση και στα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή (Αίτηση, 

Υπεύθυνες Δηλώσεις, Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης). 

Η σαφής γνώση της σχετικής διαδικασίας από τον εξαγωγέα είναι πολύ σημαντική, 

διότι σε αρκετές περιπτώσεις τα Ελληνικά Τελωνεία δεν είναι ενημερωμένα ή/και 

παρουσιάζουν μεγάλη δυσκαμψία στην έκδοση της άδειας αυτής. 

Ωστόσο, η απόκτησή της από τον εξαγωγέα είναι απολύτως απαραίτητη, διότι αυτός 

στη συνέχεια θα πρέπει να συντάξει “Δήλωση Προτιμησιακής Καταγωγής” στο τιμολόγιο, 

στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο (αλλά όχι στη φορτωτική, καθώς 

αυτή δεν εκδίδεται από τον εξαγωγέα). Πρέπει όμως πάνω στο έγγραφο της δήλωσης 

καταγωγής να γίνεται λεπτομερής και επακριβής καταγραφή των εμπορευμάτων ώστε να 

είναι εφικτός ο εντοπισμός και η αναγνώρισή τους.  

Η δήλωση αυτή πρέπει να έχει τη μορφή: 

«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No….. 

(Αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης του εξαγωγέα από το τελωνείο))  declares that, except 

where otherwise clearly indicated, these products are of …… (αναφέρεται η καταγωγή 

των προϊόντων)».  

Εντούτοις, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή χωρίς να 

ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται κανονικά ο 

βασικός δασμός του 36%  (για όλα τα γαλακτοκομικά) και στη συνέχεια, εφόσον υποβληθεί 

η άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα συν την δήλωση προτιμησιακής καταγωγής εντός 

διαστήματος δώδεκα μηνών, το ποσό αυτό επιστρέφεται. Είναι μια λύση την οποία δεν 

προκρίνουμε, διότι στη συνέχεια οι διάφοροι φόροι εντός της Κορεατικής επικράτειας 

υπολογίζονται επί του 136% της αξίας (αξία CIF & εισαγωγικός δασμός) και επιβαρύνουν 

επιπλέον την τελική τιμή του προϊόντος, καθώς βέβαια η διαφορά του φόρου δεν 

επιστρέφεται μαζί με τον καταβληθέντα δασμό. Η διαφορά αυτή είναι βέβαια ιδιαίτερα  

σημαντική σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά. Σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο, η ανωτέρω 

επιλογή αποτελεί μια λύση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να μην χαλάσει μια εμπορική 

συμφωνία και το προϊόν να εισέλθει στην αγορά. 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, στην 

τελευταία αναγνωρίζονται και τυγχάνουν προστασίας 160 ευρωπαϊκές γεωγραφικές 

ενδείξεις, μεταξύ των οποίων και η φέτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αναγνώριση 
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επιπλέον 46 γεωγραφικών ενδείξεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το κασέρι και η 

γραβιέρα Κρήτης. 

Για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, από 1ης Φεβρουαρίου του 2015 τέθηκε σε 

ισχύ η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δημοκρατίας της 

Κορέας, με την οποία επιλύθηκαν οριστικά τα προβλήματα που υπήρχαν, καθώς γίνονται 

πλέον αποδεκτές στην Κορέα όλες οι νόμιμες πιστοποιήσεις της χώρας μας.  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα θελήσουν να εξάγουν για πρώτη φορά 

γαλακτοκομικά-τυροκομικά προϊόντα στην Κορέα, πρέπει να ακολουθήσουν την 

διαδικασία έγκρισής τους από το  Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). Απαιτείται η 

έκδοση πιστοποιητικού παστερίωσης και υγειονομικού πιστοποιητικού (Health 

Certificate). Tο αίτημα της επιχείρησης υποβάλλεται στο Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και  τα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν στη συνέχεια 

αποστέλλονται στο Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Σεούλ, το οποίο τα διαβιβάζει στο MFDS, 

προκειμένου να εγκριθεί η εισαγωγή των προϊόντων. Τονίζουμε ξανά ότι η διαδικασία αυτή 

θα πρέπει να ακολουθηθεί μία μόνο φορά, πριν την πρώτη εξαγωγή των προϊόντων. Η 

άδεια εισαγωγής έχει διετή διάρκεια αλλά μπορεί να ανανεωθεί πολύ εύκολα από την 

εξαγωγό εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας του MFDS στον σύνδεσμο 

https://impfood.mfds.go.kr/CFKAA01F01.  

Ο κατάλογος των ελληνικών εγκεκριμένων εταιρειών είναι διαθέσιμος στον 

σύνδεσμο https://impfood.mfds.go.kr/CFKAA03F01 (στο πεδίο Country συμπληρώνετε 

Greece, στο Type of Business επιλέγετε Milk Processing Plant και πιέζετε Search). 

Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρίες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το 

ΥΠΑΑΤ, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και 

Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, κυρία Εύη Χατζηγιαννακού, τηλ. (210) 2125770, 

email echatzigian@minagric.gr.  

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συστατικά του προϊόντος, και 

κυρίως στα πρόσθετα, όπως συντηρητικά, χρωστικές ύλες και ενισχυτικά γεύσης, καθώς 

στην Κορέα η νομοθεσία είναι εξαιρετικά ανελαστική και επιβάλλονται πολύ αυστηροί 

έλεγχοι. Εφόσον έχει οποιαδήποτε αμφιβολία, ο Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να 

συνεννοηθεί εκ των προτέρων με τον Κορεάτη εισαγωγέα του. Ταυτόχρονα, αξίζει τον κόπο 

να έχει υπόψη του και τον Κώδικα Τροφίμων της Νοτίου Κορέας, ο οποίος βρίσκεται 

αναρτημένος στην αγγλική γλώσσα στον σύνδεσμο  

https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=69982.  

mailto:echatzigian@minagric.gr


Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs 

27th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται και στις ετικέτες των προϊόντων προς εξαγωγή, 

καθώς η εγχώρια νομοθεσία είναι αυστηρή και η ερμηνεία των προβλεπομένων από τη 

Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ιδιαίτερα “στενή”. Για παράδειγμα, οι αναγραφές στην 

ετικέτα: 

 Εξαιρετικής ποιότητας (Τι το καθιστά εξαιρετικό; Ποιος το βεβαιώνει αυτό; Σε τι 

διαφέρει από το μέσο προϊόν;) 

 Με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλάτι (Ποια είναι η φυσιολογική περιεκτικότητα; 

Πόσο μειωμένη; Ποιος το πιστοποιεί αυτό; Ο Οργανισμός που το βεβαιώνει είναι 

πιστοποιημένος; Ποια η ακριβής επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία από ένα 

προϊόν με μειωμένη ποσότητα αλατιού;) 

 Υγιεινό προϊόν (Τι ακριβώς το καθιστά τέτοιο; Πώς και από ποιόν πιστοποιείται 

αυτό;) 

δεν γίνονται αποδεκτές και είναι εξαιρετικά πιθανό τα κορεατικά τελωνεία να μην 

επιτρέψουν την εισαγωγή του προϊόντος και να επιβάλλουν την επιστροφή του στην χώρα 

προέλευσης. Παρακαλούνται οι Έλληνες επιχειρηματίες να είναι προσεκτικοί και φειδωλοί 

με τις ετικέτες τους. Ότι αναγράφεται θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από 

αναγνωρισμένο φορέα, για παράδειγμα αν ένα προϊόν έχει λάβει κάποιο βραβείο σε διεθνή 

διαγωνισμό, αυτό μπορεί να αναγραφεί στην ετικέτα εφόσον η επιχείρηση δύναται να 

προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό. 

Όλα τα εισαγόμενα στην Κορέα τρόφιμα πρέπει να φέρουν επιπρόσθετες ετικέτες στα 

Κορεατικά, οι οποίες δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν τις αρχικές τους ετικέτες. Σύμφωνα με 

απόφαση του Κορεατικού Υπουργείου Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), οι ετικέτες 

αυτές θα πρέπει να περιέχουν: 

 Product Name 

 Product Type 

 Importer’s name, address and processing plant 

 Manufacture date 

 Shelf life 

 Ingredient Names and Contents 

 Ingredient Names used in making a Composite Ingredient, if it amounts to over 

5% of the product by weight 
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 Additives (as listed in the Food Additive Code) 

 Allergens (even at minimal levels) 

 Nutritional information, including Calories, Sodium, Carbohydrates (of which 

sugars), Fats (Trans Fats and Saturated Fats), Cholesterol, Protein 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη ρήτρα απευθείας μεταφοράς, σύμφωνα 

με την οποία η μεταφορά των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται απευθείας μεταξύ Ε.Ε. και 

Κορέας ή, εφόσον υπάρχει μεταφόρτωση, απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία και η 

αποθήκευση των προϊόντων στον ενδιάμεσο σταθμό: 

The preferential treatment provided for under this Agreement applies only to products, 

satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the 

Parties. However, products constituting one single consignment may be transported 

through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary 

warehousing in such territories, provided that they are not released for free circulation in 

the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than 

unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.  

Όταν αποστέλλονται δείγματα προς ενδιαφερόμενη Κορεατική εταιρεία, προκειμένου 

να εκτελωνιστούν χωρίς προβλήματα θα πρέπει στην φορτωτική να αναγράφεται 

λεπτομερώς το περιεχόμενο, η ποσότητα και μια συμβολική αξία. Για παράδειγμα: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (COMMERCIAL SAMPLES) 

Περιγραφή     Ποσότητα  Τιμή Μονάδας 

Τυρί σε άλμη    250 gr             3      0,01 ευρώ 

Ελληνικό Γιαούρτι  300 gr         5      0,01 ευρώ 

Ως συνολική αξία περιεχομένου προτείνεται η αναγραφή UNDER VALUE. 
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Γ. Εξαγωγές Ελληνικών τυριών προς τη Νότιο Κορέα 

Οι εξαγωγές ελληνικών τυροκομικών προϊόντων προς τη Νότιο Κορέα περιορίζονται 

ουσιαστικά στο τυρί φέτα, το οποίο είναι πλέον ένα προϊόν αρκετά γνωστό και δημοφιλές 

στη χώρα της Άπω Ανατολής, ενώ χαίρει και της προστασίας έναντι άλλων εγχώριων και 

εισαγόμενων απομιμήσεων που του εξασφαλίζει η συμπερίληψή του στα προϊόντα 

ΠΟΠ/ΠΓΕ της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας (Παράρτημα 10-

Α). Κατά το 2020, και εν μέσω πανδημίας, οι ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών έφτασαν στο 

ιστορικά υψηλότερό τους επίπεδο των 44 τόνων αξίας 461 χιλ. δολ. Η.Π.Α.. Με βάση την 

προηγηθείσα ανάλυση αγοράς, θεωρούμε ότι, με την κατάλληλη προβολή, υπάρχουν 

θετικές προοπτικές στην εδώ αγορά για το κασέρι, το μανούρι, το κεφαλοτύρι και την 

κεφαλογραβιέρα. 
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Εξαγωγές Ελληνικών Τυριών (Κλάση 040690) στη Νότιο Κορέα 

Έτος Αξία σε χιλ. δολ. ΗΠΑ Ποσότητα (τόνοι) 

2011 7 0,5 

2012 21 2 

2013 55 5 

2014 149 14 

2015 256 29 

2016 256 29 

2017 416 53 

2018 304 34 

2019 277 32 

2020 461 44 
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Δ. Εξαγωγές Ελληνικού Γιαουρτιού προς τη Νότιο Κορέα 

Αντίθετα με την φέτα, το ελληνικό γιαούρτι δυστυχώς δεν τυγχάνει καμίας προστασίας 

ΠΟΠ/ΠΓΕ στη Νότιο Κορέα. Ως εκ τούτου, το ελληνικό προϊόν δέχεται έντονο ανταγωνισμό 

καθώς στην εδώ αγορά κυκλοφορεί πληθώρα εγχωρίως παραγομένων “ελληνικών 

γιαουρτιών”, καθώς και προϊόντα ελληνικού γιαουρτιού σε σκόνη (Greek Yogurt Starters): 

GREEK YOGURT PRODUCTS 

Name of the 

product 

Company of the 

product 

Image 

Kirkland 

Signature 

Greek 

Yogurt 

Ehrmann Arizona 

Dairy, LLC 

 

Hudis Greek 

Yogurt 

IldongHudis 

 
Yozm Plain 

Greek 

Yogurt 

Yozm (Office 419, 

165, Sunhwan-ro, 

Jungwon-gu, 

Seongnam-si, 

Gyeonggi-do/ 

Sangwondae-dong, 

Postheno) 
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Pulmuone 

Danone 

Greek Style 

Yogurt 

Pulmuone Danone 

Corp. 

 
You need my 

yogurt  

-Greek 

Yogurt- 

Market Kurly 

Farm Fresh (131-1, 

Jugok-ro, jinjeop-

eup,Namyangju-si, 

Gyeonnggi-do) 

 
JJinhan 

Yogurt 

Dashin Shop 

Freshlean (55, 

Hongik-ro 5an-gil, 

Mapo-gu, Seoul) 

 
Papa Organic 

Greek 

Yogurt 

Market Kurly 

Boryeong Milk (574, 

Hongbo-ro, 

Cheonbuk-myeon, 

Boryeong-si, 

Chugcheongnam-do) 
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Milky Yo 

Greek 

Yogurt Plain 

Daily propose (19, 

Achasan-ro 1-gil, 

Seongdong-gu, 

Seoul) 

 
Greek 

Yogurt 

IldongHudis, Milk 

processing plant, 

Hoengseong-gun 

 
Balln 

Organic 

Greek 

Yogurt 

Balln Milk 

Laboratory  

 
Habit 

Shaping 

Green tea 

Greek 

Yogurt 

Dano Shop 
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Honest Milk 

Greek 

Yogurt 

ChaeBul Na, Jeju 

Island  

 
Juicy Bros 

Organic 

Greek 

Yogurt 

Farm Fresh (131-1, 

Jugok-ro, jinjeop-

eup,Namyangju-si, 

Gyeonnggi-do) 

 
Peacock 

Greek 

Yogurt 

Mail Dairy 

Company, 

Chungyang Factory 

(1355-58, 

Chungjeol-ro, 

Cheongyang-eup, 

Cheongyang-gun, 

Chungcheongnam-

do) 

 
Namyang 

Dairy Co. 

Namyang Dairy 

Company, Sejong 

Factory (836-11, 

Janggi-ro, Janggun-

myeon, Sejong-si) 
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그릭데이 

GREEK DAY 

 

 

Dessert Shop건강과 

신뢰를 담은 수제 

그릭요거트 

온라인구매 

https://smartstore.naver.co

m/greekday 

 

 

34-40, Daehyeon-dong, 

Seodaemun-gu, Seoul 2F 

 

 
Greek yogurt  Ghost Yogurt 

1658-7, Seocho-dong, 

Seocho-gu, Seoul 

 

 

https://www.instagram.com/categories/accounts/187153754656815/
https://smartstore.naver.com/greekday
https://smartstore.naver.com/greekday
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GREEK YOGURT STARTERS 

Product Company Photo 

Greek Real 

Caspi Greek 

Yogurt 

Starter 

MayJung Life & Health, Co., Inc 

Bio-farm (86-3, Oncheon-ro 237beon-

gil, Paltan-myeon, Hwaseong-si, 

Gyeonggi-do) 

 
EasiYo 

Greek 

Yogurt 

New Zealand 

EASIYO PRODUCT LIMITED  

 

“Yogurberr

y” (Greek 

Yogurt 

Starter) 

HURUM CO. LTD 

http://www.hurumshop.com/main/index

.php 

 

http://www.hurumshop.com/main/index.php
http://www.hurumshop.com/main/index.php
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Σύμφωνα με το Τμήμα Ασφάλειας Ετικετών Τροφίμων (Food Safety Labelling Division) 

του Κορεατικού Υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων (Ministry of Food and 

Drug Safety – MFDS), τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν νόμιμα στην εδώ αγορά καθώς, 

πέραν της έλλειψης προστασίας ΠΟΠ/ΠΓΕ: 

 Ο όρος “Greek Yogurt” έχει καταστεί διεθνώς ένα γενικό όνομα προϊόντος 

(generic product name), το οποίο έχει πλέον αποσυνδεθεί από το όνομα της 

χώρας ως γεωγραφική προέλευση και κυκλοφορεί ελεύθερα σχεδόν παντού, και 

 Οι συσκευασίες στην Κορέα αναφέρουν σαφώς την χώρα παραγωγής, ώστε οι 

Κορεάτες καταναλωτές ενημερώνονται ότι το προϊόν δεν προέρχεται από την 

Ελλάδα.   

Επίσης, πολλά από τα προϊόντα αυτά περιέχουν οπτικές αναφορές (κίονες, εικόνες 

του Παρθενώνα, ορθόδοξοι ναοί, έως και την ελληνική σημαία) που παραπέμπουν ευθέως 

στην χώρα μας και  δημιουργούν εμμέσως πλην σαφώς την εντύπωση ενός προϊόντος 

που είτε παράγεται είτε –κατ’ ελάχιστο- σχετίζεται άμεσα με την Ελλάδα. Το Γραφείο ΟΕΥ 

Σεούλ έχει επανειλημμένα απευθύνει διαβήματα στις αρμόδιες Κορεατικές Αρχές και, πιο 

συγκεκριμένα, στο Τμήμα Ασφάλειας Ετικετών Τροφίμων (Food Safety Labelling Division) 

του MFDS και στο Κορεατικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Korean Intellectual 

Property Office – KIPO), επικαλούμενο παραβίαση των όρων υγιούς ανταγωνισμού όπως 

περιγράφονται στην Συνθήκη των Παρισίων και στην Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών 

Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας και ζητώντας: 

1. Απαγόρευση της χρήσεως του όρου “Greek Yogurt” στις συσκευασίες προϊόντων 

που δεν παράγονται στην Ελλάδα, 

2. Σε διαφορετική περίπτωση, θεσμοθέτηση σαφούς κανονιστικού πλαισίου για το τι 

συνιστά Greek Yogurt και τι όχι, προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής από 

απόπειρες αποπροσανατολισμού, 

3. Την απαγόρευση χρήσης σαφών οπτικών αναφορών που παραπέμπουν στην 

Ελλάδα (ιδίως της ελληνικής σημαίας), και 

4. Άμεση απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων “ελληνικού γιαουρτιού σε σκόνη”. 

Οι διοικητικές διαδικασίες εξέτασης των ελληνικών αιτιάσεων βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Σε ότι αφορά στο αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι, κυκλοφορούν σχετικά περιορισμένες 

ποσότητες προϊόντων της ΦΑΓΕ και της ΔΕΛΤΑ. Εννοείται ότι το εισαγόμενο αυθεντικό 

ελληνικό γιαούρτι τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της αγοράς και πωλείται σε τιμές 

πολύ υψηλότερες των εγχωρίων παραγόμενων απομιμήσεων.  



Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs 

27th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea 

Η διάθεσή του γίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Οι σχετικά κοντινές 

ημερομηνίες λήξης αποτελούν σε μόνιμη βάση μία πρόκληση για τους εισαγωγείς και ένα 

στοιχείο αποθαρρυντικό για τον καταναλωτή. 
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Το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι είναι ένα αρκετά νέο προϊόν στην Κορεατική Αγορά, 

καθώς οι πρώτες μας εξαγωγές (μόλις 2 χιλ. δολ. Η.Π.Α.) καταγράφηκαν το 2013. Λόγω 

όμως της αναμφισβήτητης ποιότητας του προϊόντος και της φήμης που απολαμβάνει ως 

πλούσιο σε προβιοτικά και ευεργετικό για την υγεία, οι εξαγωγές μας σημείωσαν σταδιακή 

αλλά σταθερή αύξηση, φτάνοντας το ιστορικό υψηλό των 524 χιλ. $ Η.Π.Α. κατά το 2020. 

 

Εξαγωγές Ελληνικού Γιαουρτιού (Κλάση 040310) στη Νότιο Κορέα 

Έτος Αξία σε χιλ. δολ. ΗΠΑ Ποσότητα (τόνοι) 

2013 2 0,15 

2014 21 1,53 

2015 75 11,83 

2016 225 40,8 

2017 66 6,75 

2018 144 13,83 

2019 317 33,67 

2020 524 54,36 
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Το Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ διαθέτει ενημερωμένους καταλόγους κορεατικών εταιρειών 

εισαγωγής και διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίοι βρίσκονται στην διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενης ελληνικής επιχείρησης. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


