
ΕΛΣΤΑΤ: Εισαγωγές αλβανικών προϊόντων στην Ελλάδα την τριετία 2013 -2015 (αξία σε ευρώ) 

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ 2013 2014 
Μεταβολή 
2014/2013 

2015 
Μεταβολή 
2015/2014 

2015 
Σύνθεση 

ελληνικών 
εισαγωγών 

'0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 

439.147 906.357 106,39% 0 -100,00% 0,00% 

0306' Μαλακόστρακα   0   - 1.827 - 0,00% 

0307' Μαλάκια 42.137 406.346 864,34% 725.689 78,59% 0,73% 

0407' 
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, 
νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 

314.576   -100,00% 1.173.250 - 1,18% 

0508' 
Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, 
κοχύλια και όστρακα μαλακίων 
κλπ.  

0 1.912 - 135.821 7003,61% 0,14% 

0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, 
π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων 
των ειδών, ακατάλληλα για τη 
διατροφή του ανθρώπου 

12.290 27.129 120,74% 19.885 -26,70% 0,02% 

0702' 
Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες 
με απλή ψύξη 

303.343 322.919 6,45% 1.501.888 365,10% 1,51% 

0703' Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, 
πράσα και άλλα λαχανικά 

4.836 2.154 -55,46% 12.760 492,39% 0,01% 

0704' Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες 
σγουρές, γογγυλοκράμβες κλπ.  

11.050 3.016 -72,71% 6.711 122,51% 0,01% 

0705' 
Μαρούλια Lactuca sativa και 
ραδίκια Cichorium spp. 

0   - 4.162 - 0,00% 

0706' Καρότα, γογγύλια, 
κοκκινογούλια  

0   - 12.299 - 0,01% 

0707' 
Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά 
ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

16.963 12.757 -24,80% 53.102 316,26% 0,05% 

0708' 
Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς 
λοβό, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

0   - 1.800 - 0,00% 

0709' 
Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη (εκτός από 
πατάτες, ντομάτες, κλπ) 

8.275 11.060 33,66% 91.706 729,17% 0,09% 

0711' 
Λαχανικά, διατηρημένα 
προσωρινά 

1.918 4.346 126,59% 7.863 80,92% 0,01% 

0713' 

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω 
και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 

258.140 209.040 -19,02% 347.009 66,00% 0,35% 

0714' Ρίζες μανιόκας, αραρούτης και 
σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου 
(ψευδοκολοκάσια), 
γλυκοπατάτες και παρόμοιες 
ρίζες  

18.490 9.800 -47,00% 31.979 226,32% 0,03% 
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2014/2013 
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ελληνικών 
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0802' Καρποί με κέλυφος, νωποί ή 
ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος 
ή τη φλούδα τους (εκτός από 
καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια 
Βραζιλίας και καρύδια 
ανακαρδιοειδών) 

19.996 10.240 -48,79% 19.381 89,27% 0,02% 

0807' Πεπόνια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
καρπούζια, και καρποί 
παπάγιας, νωπά 

3.280 4.044 23,29% 1.016 -74,88% 0,00% 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, 
νωπά 

23.047 100.555 336,30% 576.183 473,00% 0,58% 

0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, 
στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα brugnons και nectarines, 
δαμάσκηνα και 
αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

7.480   -100,00% 11.023 - 0,01% 

0901' Καφές, Υποκατάστατα του καφέ  58.854 39.135 -33,50% 1.570 -95,99% 0,00% 

0902' Τσάι 26.554 25.398 -4,35% 5.841 -77,00% 0,01% 

0909' Σπέρματα γλυκάνισου του 
κοινού, γλυκάνισου του 
αστεροειδή, μάραθου, 
κορίανδρου, κύμινου, 
αγριοκύμινου (κάρου), καθώς 
και κέδρου (αρκεύθου) 

3.897 5.162 32,46% 691 -86,61% 0,00% 

0910' 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), 
curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, 
curry και άλλα μπαχαρικά (εκτός 
από πιπέρι)  

68.139 71.928 5,56% 56.072 -22,04% 0,06% 

1211' 
Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και 
καρποί των ειδών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποιϊα, την ιατρική ή για 
χρήσεις εντομοκτόνες κλπ.  

608.708 470.067 -22,78% 389.482 -17,14% 0,39% 

1212' 
Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα 
και ζαχαροκάλαμα, νωπά, κλπ 

144 125.127 86793,75% 136.844 9,36% 0,14% 

1401' 
Μπαμπού, καλάμια του είδους 
rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, 
κλπ.  

2.726 12.670 364,78% 16.276 28,46% 0,02% 

1501' Λίπος χοιρινό, στο οποίο 
περιλαμβάνεται και το λαρδί, 
καθώς και λίπη πουλερικών, 
λιωμένα ή αλλιώς εξαχθέντα 
(εκτός απο στεατίνη και 
ελαιοστεατίνη) 

4.150   -100,00% 21.486 - 0,02% 

1806' 
Σοκολάτα και άλλα 
παρασκευάσματα διατροφής 
που περιέχουν κακάο 

0 12.071 - 9.264 -23,25% 0,01% 
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1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής ή 
μπισκοτοποιίας,  

766.952 602.149 -21,49% 1.114.279 85,05% 1,12% 

'2002' 
Ντομάτες παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό 
οξύ 

4.243   -100,00%   - 0,00% 

2005' 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα 
διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός 
από ντομάτες, μανιτάρια και 
τρούφες) 

1.995.685 1.755.277 -12,05% 2.723.999 55,19% 2,74% 

'2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, 
μαρμελάδες, πολτοί και πάστες 
καρπών και φρούτων, που 
παίρνονται από βράσι 

5.330 184 -96,55%   -100,00% 0,00% 

2009' Χυμοί φρούτων, στους οποίους 
περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών, ή λαχανικών, που 
δεν έχουν υποστεί ζύμωση, 
χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 

2.899 987 -65,95% 4.511 357,04% 0,00% 

'2101' 
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και 
συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή 
ματέ και παρασκευάσματα με 
βάση τα προϊόντ 

789.041 408.458 -48,23%   -100,00% 0,00% 

'2106' Παρασκευάσματα διατροφής 
π.δ.κ.α. 

4.061 2.051 -49,50%   -100,00% 0,00% 

2201' Νερά, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φυσικά 
ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα 
αεριούχα νερά 

15.789 15.101 -4,36% 16.260 7,67% 0,02% 

2202' Νερά, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, 
με προσθήκη ζάχαρης 

9.509 9.735 2,38% 11.479 17,91% 0,01% 

'2203' Μπίρα από βύνη 22.254 5.859 -73,67%   -100,00% 0,00% 

'2302' 
Πίτουρα εν γένει και άλλα 
υπολείμματα, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή 
σβόλων, από το κοσκίνισμα, το 

0 19.609 -   -100,00% 0,00% 

'2306' Πίτες και άλλα στερεά 
υπολείμματα, έστω και 
σπασμένα ή συσσωματωμένα 
με μορφή σβόλων, από την 
εξαγωγ 

0 570 -   -100,00% 0,00% 
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2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν 
έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 

64 6.284 9718,75% 6.340.205 100794,41% 6,38% 

2402' 
Πούρα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα με 
κομμένα τα άκρα, πουράκια και 
τσιγάρα, από καπνό ή 
υποκατάστατα του καπνού 

0 100 - 30 -70,00% 0,00% 

2501' 
Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται 
το επιτραπέζιο και το 
μετουσιωμένο αλάτι, και 
χλωριούχο νάτριο  

0   - 1.430 - 0,00% 

2515' 
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί 
ασβεστόλιθοι και άλλοι  

261.698 302.004 15,40% 551.351 82,56% 0,56% 

2516' 
Γρανίτης, πορφυρίτης, 
βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες 
πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο 

1.080.161 1.066.489 -1,27% 1.035.584 -2,90% 1,04% 

2517' 
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες 
χοντροθρυμματισμένες 

1.775   -100,00% 240 - 0,00% 

2520' 
Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος 
ψημένος 

1.727 470 -72,79% 1.870 297,87% 0,00% 

'2523' Τσιμέντα υδραυλικά 1.724   -100,00%   - 0,00% 

2524' Αμίαντος (asbeste) (εκτός από 
προϊόντα αυτού) 

0   - 250 - 0,00% 

2703' Τύρφη 4.454 12.254 175,12% 14.263 16,39% 0,01% 

2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια).  

46.861 99.786 112,94% 2.252 -97,74% 0,00% 

2711' 
Αέρια πετρελαίου και άλλοι 
αέριοι υδρογονάνθρακες 

3.054.928 937.840 -69,30% 1.051.570 12,13% 1,06% 

'2713' 
Οπτάνθρακας (κοκ) από 
πετρέλαιο, άσφαλτος από 
πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα 
των λαδιών πετρελαίου ή 

0 12.877 -   -100,00% 0,00% 

2714' 
Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. 
Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. 
Ασφαλτίτες και πετρώματα 
ασφαλτούχα 

88.281 824.082 833,48% 213.399 -74,10% 0,21% 

2716' Ηλεκτρική ενέργεια 9.767.354 42.816.364 338,36% 41.031.835 -4,17% 41,31% 

2803' 
Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα 
και άλλες μορφές άνθρακα, 
π.δ.κ.α. 

0   - 709 - 0,00% 

'2804' 
Υδρογόνο, ευγενή αέρια και 
άλλα στοιχεία μη μεταλλικά 

6.292   -100,00%   - 0,00% 
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2811' 
Οξέα, ανόργανα και ανόργανες 
οξυγονούχες ενώσεις των μη 
μεταλλικών στοιχείων 

81.258 102.969 26,72% 72.031 -30,05% 0,07% 

2828' Υποχλωριώδη 1.440   -100,00% 123.830 - 0,12% 

2936' 
Προβιταμίνες και βιταμίνες, 
φυσικές ή αναπαραγμένες με 
σύνθεση 

0   - 375 - 0,00% 

'3004' 
Φάρμακα (εκτός από τα 
προϊόντα των κλάσεων 3002, 
3005 ή 3006) που αποτελούνται 
από προϊόντα αναμειγμ 

12.727   -100,00%   - 0,00% 

3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα 
και προϊόντα που αναφέρονται 
στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 
3006.60.90 

0 6.970 - 1.950 -72,02% 0,00% 

'3205' 
Χρωστικές λάκες (εκτός από 
λάκα της Κίνας ή ιαπωνική λάκα, 
καθώς και εκτός από βερνίκια). 
Παρασκευάσ 

0 2.695 -   -100,00% 0,00% 

'3206' Χρωστικές ύλες ανόργανες ή 
ορυκτές, που δεν 
κατονομάζονται αλλού. 
Παρασκευάσματα των τύπων 
που χρησι 

10.558   -100,00%   - 0,00% 

3209' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια 
με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά 
πολυμερή, διασκορπισμένα ή 
διαλυμένα σε υδατώδες μέσο 

2.023 972 -51,95% 14.615 1403,60% 0,01% 

3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες 
ρητίνης και άλλες μαστίχες 
(στόκοι).  

70.455 159.279 126,07% 141.117 -11,40% 0,14% 

3215' 
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια 
γραφής ή σχεδίασης και άλλα 
μελάνια 

0 224 - 353 57,59% 0,00% 

'3307' Παρασκευάσματα για πριν το 
ξύρισμα, για το ξύρισμα και για 
μετά το ξύρισμα, αποσμητικά 
σώματος, παρα 
 
 
 
 
 
 

1.236   -100,00%   - 0,00% 
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3506' 
Κόλλες και άλλα 
παρασκευασμένα συγκολλητικά, 
π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους 
που προορίζονται για να 
χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή 
ως συγκολλητικά, 
συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση, καθαρού βάρους <= 1 
kg 

0   - 250 - 0,00% 

3602' 
Εκρηκτικές ύλες 
παρασκευασμένες (εκτός από 
προωθητικές πυρίτιδες) 

446.560 923.244 106,75% 676.865 -26,69% 0,68% 

3810' 
Παρασκευάσματα για την 
επιφανειακή αποξείδωση των 
μετάλλων.  

0   - 585 - 0,00% 

'3814' 
Διαλυτικά και αραιωτικά 
οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α.  

4.320 10.700 147,69%   -100,00% 0,00% 

'3820' 
Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 
και υγρά παρασκευασμένα για 
την αφαίρεση του πάγου  

29   -100,00%   - 0,00% 

3822' 
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά 
αντιδραστήρια σε υπόθεμα και 
παρασκευασμένα διαγνωστικά ή 
εργαστηριακά αντιδραστήρια  

12.286 12.699 3,36% 3.197 -74,82% 0,00% 

'3823' 
Βιομηχανικά μονοκαρβοξυλικά 
λιπαρά οξέα. Όξινα έλαια από 
εξευγενισμό. Βιομηχανικές 
λιπαρές αλκοόλες. 

0 945 -   -100,00% 0,00% 

3825' 

Προϊόντα που είναι υπολείμματα 
των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών και δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Αστικά 
απορρίμματα. Λυματολάσπη. 
Άλλα απορρίμματα που 
αναφέρονται στη σημείωση 6 
του παρόντος κεφαλαίου 

0   - 1.600 - 0,00% 

'3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε 
αρχικές μορφές 

47.431   -100,00%   - 0,00% 

3902' 
Πολυμερή του προπυλενίου ή 
άλλων ολεφινών, σε αρχικές 
μορφές 

0   - 8.186 - 0,01% 

3904' Πολυμερή του χλωριούχου 
βινυλίου ή άλλων 
αλογονωμένων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 

0 834 - 3.410 308,87% 0,00% 
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'3905' 
Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή 
άλλων εστέρων του βινυλίου, σε 
αρχικές μορφές. ¶λλα πολυμερή 
του βινυ 

965   -100,00%   - 0,00% 

'3906' 
Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές 
μορφές 

67.348   -100,00%   - 0,00% 

'3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι 
πολυαιθέρες και ρητίνες-
εποξείδια, σε αρχικές μορφές. 
Πολυανθρακικά άλατα, ρητίν 

254.753 369.292 44,96%   -100,00% 0,00% 

3909' 
Ρητίνες αμινικές, ρητίνες 
φαινολικές και πολυουρεθάνες, 
σε αρχικές μορφές 

0   - 2.792 - 0,00% 

3915' 
Απορρίμματα, ξέσματα και 
θραύσματα, από πλαστικές ύλες 

98.863 615.186 522,26% 679.191 10,40% 0,68% 

'3917' 
Σωλήνες κάθε είδους και τα 
εξαρτήματά τους συνδέσεις, 
γωνίες, αρμοί, από πλαστικές 
ύλες 

438   -100,00%   - 0,00% 

3919' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες, λουρίδες και άλλες 
επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, 
από πλαστικές ύλες, έστω και σε 
κυλίνδρους (εκτός από 
επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και 
οροφών της κλάσης 3918) 

0 755 - 812 7,55% 0,00% 

3920' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, 
μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές 
στρώσεις, ούτε όμοια 
συνδυασμένα με άλλες ύλες, 
χωρίς υπόθεμα, μη 
κατεργασμένα ή κατεργασμένα 
μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα 
μόνο σε σχήμα 

0 19.404 - 12.346 -36,37% 0,01% 

3921' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με 
απανωτές στρώσεις, με υπόθεμα 
ή όμοια συνδυασμένα με άλλες 
ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, 
μη κατεργασμένα ή 
κατεργασμένα μόνο στην 
επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε 
σχήμα τε 

1.805   -100,00% 16.112 - 0,02% 
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'3922' 
Μπανιέρες, ντουσιέρες, 
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες 
αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά  

210   -100,00%   - 0,00% 

3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, 
από πλαστικές ύλες. Πώματα, 
καπάκια, καψούλια και άλλες 
διατάξεις κλεισίματος, από 
πλαστικές ύλες 

487.628 299.922 -38,49% 313.147 4,41% 0,32% 

3924' Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή 
οικιακής οικονομίας, είδη 
υγιεινής και καλλωπισμού, από 
πλαστικές ύλες (εκτός από 
μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, 
μπιντέδες, λεκάνες 
αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά 
τους, καζανάκια αποχωρητηρίου 
και π 

0   - 21.325 - 0,02% 

3925' Είδη εξοπλισμού για 
κατασκευές, από πλαστικές 
ύλες, π.δ.κ.α. 

15.217 8.609 -43,43% 6.560 -23,80% 0,01% 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές 
ύλες ή από άλλες ύλες των 
κλάσεων 3901 έως 3914, 
π.δ.κ.α. 

187.712 88.305 -52,96% 84.394 -4,43% 0,08% 

4006' 

Ράβδοι, σωλήνες, είδη 
καθορισμένης μορφής και άλλες 
μορφές από μη βουλκανισμένο 
καουτσούκ, έστω και 
αναμειγμένο, και τεχνουργήματα 
από μη βουλκανισμένο 
καουτσούκ, έστω και 
αναμειγμένο (εκτός από πλάκες, 
φύλλα και ταινίες, που, εκτός 
από μία απλή επιφ 

38.529   -100,00% 1.336 - 0,00% 

4008' Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι 
και είδη καθορισμένης μορφής, 
από καουτσούκ μη σκληρυμένο 
 

959 27.645 2782,69% 26.931 -2,58% 0,03% 

'4011' Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, 
καινούργια, από καουτσούκ 

0 5.580 -   -100,00% 0,00% 

'4012' 
Επίσωτρα αναγομωμένα ή 
μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. 
Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, 
πέλματα επισώτρων με 

150   -100,00%   - 0,00% 
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'4102' Δέρματα ακατέργαστα 
προβατοειδών νωπά ή 
αλατισμένα, αποξεραμένα, 
διατηρημένα με ασβέστη, με 
άλλα δια 
 

18.991   -100,00%   - 0,00% 

4103' Δέρματα ακατέργαστα νωπά ή 
αλατισμένα, αποξεραμένα, 
διατηρημένα με ασβέστη 
 

118.190 215.950 82,71% 128.960 -40,28% 0,13% 

'4106' 
Δέρματα αποτριχωμένα 
αιγοειδών, παρασκευασμένα 
(εκτός από δέρματα 
κατεργασμένα με λάδι 
 

28.175   -100,00%   - 0,00% 

'4113' Δέρματα παρασκευασμένα μετά 
τη δέψη ή μετά την αποξήρανση 
και δέρματα περγαμηνοειδή, 
προβατοειδών 
 

147.510 46.900 -68,21%   -100,00% 0,00% 

4202' 

Μπαούλα, βαλίτσες και 
βαλιτσάκια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
βαλιτσάκια για είδη 
καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια 
για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες 
γενικά, θήκες για ματογυάλια, 
για κυάλια, για φωτογραφικές 
και για κινηματογραφικές 
μηχανές, για μουσικά 
 

2.776 2.251 -18,91% 1.823 -19,01% 0,00% 

'4301' Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα 
κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα 
κομμάτια  
 

0 572 -   -100,00% 0,00% 

4302' Γουνοδέρματα δεψασμένα ή 
κατεργασμένα στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, 
ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, 
αποκόμματα και απορρίμματα, 
που δεν έχουν συναρμολογηθεί 
ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς 
προσθήκη άλλων υλών (εκτός 
από ενδύματα, εξαρτήματα 
 
 
 
 

112.844 67.757 -39,96% 71.844 6,03% 0,07% 
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4401' 
Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, 
κούτσουρα, μικρά κλαδιά, 
δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. 
Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά 
τεμάχια. Πριονίδια, 
απορρίμματα και θραύσματα 
ξύλου 

1.941.123 1.067.962 -44,98% 1.634.821 53,08% 1,65% 

4402' Ξυλοκάρβουνα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
κάρβουνα από κελύφη ή 
καρύδια, έστω και 
συσσωματωμένα (εκτός από 
ξυλοκάρβουνα που προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν ως 
φάρμακα, ξυλοκάρβουνα 
αναμειγμένα με θυμίαμα, 
ενεργοποιημένα ξυλοκάρβουνα 
και κάρβουνο 

986.741 241.776 -75,50% 134.866 -44,22% 0,14% 

'4403' Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και 
ξεφλουδισμένη, που της έχει 
αφαιρεθεί ο σομφός ή 
ορθογωνισμένη  

136.606 10.647 -92,21%   -100,00% 0,00% 

4407' Ξυλεία πριονισμένη ή 
πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη 
εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω 
και πλανισμένη, λειασμένη με 
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με 
δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm 

242.500 107.514 -55,66% 194.363 80,78% 0,20% 

4408' Φύλλα για επικάλυψη 
(καπλαμάδες) και φύλλα 
πολύστρωτα αντικολλητά 
(κόντρα-πλακέ)  
 

1.102   -100,00% 1.697 - 0,00% 

4409' 
Ξυλεία στην οποία 
περιλαμβάνονται και οι σανίδες 
και τα πηχάκια για παρκέτα, μη 
συναρμολογημένα με 
καθορισμένη μορφή με εξοχές 

110.160 73.676 -33,12% 94.955 28,88% 0,10% 

'4410' 
Πλάκες-διαφράγματα από μικρά 
τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-
διαφράγματα από ξύλο ή άλλες 
ξυλώδεις ύλες 

6.560   -100,00%   - 0,00% 

'4411' Πλάκες-διαφράγματα από ίνες 
ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, 
έστω και συσσωματωμένες με 
ρητίνες ή άλλα  
 
 

47.918   -100,00%   - 0,00% 
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4412' 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα 
αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), 
ξυλεία σε φύλλα επικολλητά 
απλά και παρόμοια ξυλεία σε 
απανωτά φύλλα  

0 2.600 - 6.500 150,00% 0,01% 

4414' 
Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για 
εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες 
και παρόμοια είδη 

215.327 298.385 38,57% 57.563 -80,71% 0,06% 

4415' Κιβώτια κάθε μεγέθους, 
καφάσια, κύλινδροι και 
παρόμοια είδη συσκευασίας 
από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) 
για καλώδια από ξύλο. 

554.635 564.945 1,86% 482.949 -14,51% 0,49% 

4418' Τεχνουργήματα ξυλουργικής και 
τεμάχια σκελετών για οικοδομές 

48.814 17.113 -64,94% 19.823 15,84% 0,02% 

4419' Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή 
την κουζίνα (εκτός από είδη 
επιπλώσεως, είδη στολισμού, 
τεχνουργήματα βαρελοποιίας, 
μέρη για είδη από ξύλο για το 
τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, 
σκούπες και κόσκινα χειρός) 

43.503 23.185 -46,70% 26.893 15,99% 0,03% 

4420' 

Ξυλεία με ενσωματωμένες 
ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα 
διακοσμητικά στοιχεία.  

0   - 12.369 - 0,01% 

4421' 
Τεχνουργήματα από ξύλο, 
π.δ.κ.α. 

12.048 43.435 260,52% 37.411 -13,87% 0,04% 

4707' 
Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση 
(απορρίμματα και αποκόμματα) 
(εκτός από χαροβάμβακα) 

148.573 237.181 59,64% 386.544 62,97% 0,39% 

4802' Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς 
επίχριση ή επάλειψη, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για το 
γράψιμο, την εκτύπωση ή για 
άλλους γραφικούς σκοπούς 

26.866 5.586 -79,21% 28.094 402,94% 0,03% 

4803' Χαρτί καθαριότητας (υγείας), 
χαρτί που χρησιμοποιείται για 
πετσέτες χεριών, για πετσέτες 
και παρόμοια χαρτιά οικιακής 
χρήσης, υγιεινής ή 
καθαριότητας, χαρτοβάμβακας 
και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, έστω και 
ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα 
 
 
 

0 7.356 - 9.500 29,15% 0,01% 
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'4805' 
Χαρτιά και χαρτόνια, για 
ανακύκλωση (απορρίμματα και 
αποκόμματα), χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλί 

47.285 70.341 48,76%   -100,00% 0,00% 

'4809' 
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), 
χαρτί με την ονομασία 
αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά 
για την αποτύπωση  

12.215   -100,00%   - 0,00% 

4810' 
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα 
με καολίνη ή με άλλες ανόργανες 
ουσίες στη μία ή και στις δύο 
επιφάνειες, με ή χωρίς 
συνδετικά, έστω και 
χρωματισμένα στην επιφάνεια, 
διακοσμημένα στην επιφάνεια ή 
τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείω 

0   - 25.367 - 0,03% 

4811' 
Χαρτιά, χαρτόνια, 
χαρτοβάμβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, 
επιστρωμένα, επιχρισμένα, 
εμποτισμένα, επιφανειακώς 
χρωματισμένα, διακοσμημένα ή 
τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 
7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 
(εκτός από τα είδη τωνκ 

0   - 1.080 - 0,00% 

'4816' 
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), 
χαρτί με την ονομασία 
αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά 
για την αποτύπωση  

78.096 18.608 -76,17%   -100,00% 0,00% 

4818' 
Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και 
παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας 
και ιστοί κυτταρινικών ινών, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται 
για οικιακή χρήση ή για χρήσεις 
υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους 
<= 36 cm, ή κομμένα σε 
συγκεκριμένα μεγέθη ή σχήματα. 
Χαρτομάνδη 

12.451 13.988 12,34% 14.606 4,42% 0,01% 

4819' Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, 
χωνιά και άλλες συσκευασίες 
από χαρτί, χαρτόνι, 
χαρτοβάμβακα ή επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, 
που δεν κατονομάζοναι αλλού. 
Είδη από χαρτόνι με μορφή 
σκληρής θήκης ή δοχείου, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται σε 

2.583.939 1.924.175 -25,53% 1.834.275 -4,67% 1,85% 
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4820' Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, 
σημειωματάρια (σημειώσεων, 
παραγγελιών, αποδείξεων), 
σημειωματάρια-ημερολογία 
(ατζέντες), συσσωματωμένα 
φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, 
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού 
για επιστολές και παρόμοια 
τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ 

0   - 108.472 - 0,11% 

4821' 
Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί 
ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 

542.744 529.712 -2,40% 474.246 -10,47% 0,48% 

4823' 
Χαρτιά, χαρτόνια, 
χαρτοβάμβακας και επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, 
σε ταινίες ή σε κυλίνδρους 
πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα με 
σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο 
των οποίων καμμία πλευρά δεν 
είναι > 36 cm όταν είναι 
ξεδιπλωμένα, και τεχνουργήματα 
από 

170 2.000 1076,47% 3.689 84,45% 0,00% 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια 
έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά 
φύλλα (εκτός από περιοδικές 
εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη 
διαφήμιση) 

9.654 29.278 203,27% 26.294 -10,19% 0,03% 

'4903' 
Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες 
και λευκώματα για ιχνογράφηση 
ή χρωματισμό, για παιδιά 

12.700   -100,00%   - 0,00% 

4905' 
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα 
κάθε είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι χάρτες 
τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια 
και οι υδρόγειες σφαίρες, 
τυπωμένα (εκτός από 
ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και 
υδρόγειες σφαίρες) 

0   - 410 - 0,00% 

4907' 

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και 
ανάλογα, που δεν έχουν 
ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή 
προορίζονται να μπούν σε 
κυκλοφορία στη χώρα 
προορισμού. Χαρτοσημασμένο 
χαρτί. Επιταγές. 
Τραπεζογραμμάτια, τίτλοι 
μετοχών ή ομολογιών και 
παρόμοιοι τίτλοι 

285.053 291.085 2,12% 203.000 -30,26% 0,20% 
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4911' 
Εντυπα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι εικόνες, 
εικόνες χαρακτικής και οι 
φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 

435 1.309 200,92% 350 -73,26% 0,00% 

5007' 
Υφάσματα από μετάξι ή από 
απορρίμματα από μετάξι 

566 37 -93,46% 150 305,41% 0,00% 

5101' Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή 
χτενισμένα (εκτός από βαμβάκι) 

0 110.365 - 47.006 -57,41% 0,05% 

'5106' 
Νήματα από μαλλί λαναρισμένο 
(εκτός από τα συσκευασμένα για 
τη λιανική πώληση) 

5.806   -100,00%   - 0,00% 

'5111' Υφάσματα από μαλλί 
λαναρισμένο ή από τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας 
λαναρισμένες (εκτός από 
υφάσματα για  

0 1.061 -   -100,00% 0,00% 

'5112' 
Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο 
ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
χτενισμένες (εκτός από 
υφάσματα για τε 

120 3.946 3188,33%   -100,00% 0,00% 

'5208' 
Υφάσματα από βαμβάκι, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85%, με βάρος κατά 
τ.μ. <= 200 g 

22.744 6.520 -71,33% 5.991 -8,11% 0,01% 

5209' 
Υφάσματα από βαμβάκι, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85%, με βάρος κατά 
τ.μ. > 200 g 

0 146 - 8.501 5722,60% 0,01% 

'5210' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως 
επί το πλείστον, αλλά σε 
ποσοστό < 85% κατά βάρος, 
από βαμβάκι, σύμμεικ 

730 188 -74,25% 365 94,15% 0,00% 

5211' 

Υφάσματα που αποτελούνται ως 
επί το πλείστον, αλλά σε 
ποσοστό < 85% κατά βάρος, 
από βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως 
ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, με βάρος κατά τ.μ. > 200 g 

441 11.828 2582,09% 7.400 -37,44% 0,01% 

5309' Υφάσματα από λινάρι 0   - 461 - 0,00% 

5401' 
Νήματα για ράψιμο από ίνες 
συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, 
έστω και συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 

5.979 2.954 -50,59% 249 -91,57% 0,00% 
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5404' 

Νήματα μονόινα συνθετικά με >= 
67 decitex των οποίων η 
μεγαλύτερη διάσταση της 
εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm. 
Λουρίδες και παρόμοιες μορφές 
π.χ. τεχνητό άχυρο από 
συνθετικές υφαντικές ύλες, των 
οποίων το ορατό πλάτος είναι 
<= 5 mm 

0   - 676 - 0,00% 

5407' 
Υφάσματα από νήματα από 
συνθετικές ίνες συνεχείς, στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
νήματα μονόινα με >= 67 decitex 
των οποίων η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής 
είναι <= 1 mm 

0 795 - 963 21,13% 0,00% 

'5503' 
Ίνες μη συνεχείς, συνθετικές, 
που δεν είναι λαναρισμένες, 
χτενισμένες ή με άλλο τρόπο 
παρασκευασμένε 

0 540 -   -100,00% 0,00% 

5512' 
Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε συνθετικές ίνες μη 
συνεχείς >= 85% 

70.781 45.702 -35,43% 64.793 41,77% 0,07% 

'5513'   314   -100,00%   - 0,00% 

5515' 

Υφάσματα που αποτελούνται ως 
επί το πλείστον, αλλά σε 
ποσοστό < 85% κατά βάρος, 
από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, 
άλλα από τα σύμμεικτα κυρίως ή 
μόνο με βαμβάκι 

315 1.304 313,97% 12 -99,08% 0,00% 

5516' 
Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 

880   -100,00% 386 - 0,00% 

5601' 
Βάτες από υφαντικές ύλες και 
είδη από τις βάτες αυτές, 
υφαντικές ίνες με μήκος <= 5 mm 
χνούδι από την επεξεργασία των 
υφασμάτων, κόμποι και 
σφαιρίδια από υφαντικές ύλες 
(εκτός από βάτες και είδη από 
βάτες, εμποτισμένα ή καλυμμένα 
με ουσίες φαρμακευτι 

1.703 1.863 9,40% 3.724 99,89% 0,00% 

5607' 
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά 
σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή επενδυμένα με 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 

309 1.600 417,80% 1.206 -24,63% 0,00% 
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5608' Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε 
τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται 
από σπάγκους, σχοινιά ή 
χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα 
για την αλιεία και άλλα δίχτυα 
έτοιμα, από υφαντικές ύλες 
(εκτός από δίχτυα και φιλέδες 
για τα μαλλιά του κεφαλιού, 
δίχτυα για τη 

0   - 15.623 - 0,02% 

5705' Τάπητες και άλλες επενδύσεις 
δαπέδου από υφαντικές ύλες, 
έστω και έτοιμοι (εκτός των 
υφασμένων και των φουντωτών 
βελουδωτή κατασκευή με 
βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων 
από πίλημα) 

0   - 2.472 - 0,00% 

'5804' 
Τούλια κάθε είδους και 
υφάσματα βροχιδωτά με 
κόμβους. Δαντέλες σε τόπια (με 
το μέτρο), σε ταινίες ή  

2.913   -100,00%   - 0,00% 

'5806' 
Είδη κορδελοποιίας από 
υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. 
συμπ. ταινίες χωρίς υφάδι, 
π.δ.κ.α. 

40.999 6.162 -84,97% 5.699 -7,51% 0,01% 

5807' Ετικέτες, εμβλήματα και 
παρόμοια είδη από υφαντικές 
ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή 
κομμένα σε τεμάχια, μη 
κεντημένα 

111   -100,00% 844 - 0,00% 

'5903' Υφάσματα εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με 
πλαστική ύλη ή με απανωτές 
στρώσεις από πλαστική 

162   -100,00%   - 0,00% 

6002' Υφάσματα πλεκτά (εκτός των 
βελούδων και πλουσών - ό. 
συμπ. και τα υφάσματα με την 
ονομασία με μακρύ τρίχωμα, 
των βροχιδωτών υφασμάτων, 
των ετικετών, των εμβλημάτων 
και των παρομοίων ειδών, 
καθώς και των εμποτισμένων, 
επιχρισμένων, επικαλυμμένων ή 
με  

0   - 4.692 - 0,00% 

6004' Πλεκτά υφάσματα πλάτους που 
υπερβαίνει τα 30 cm, που 
περιέχουν κατά βάρος 5 % ή 
περισσότερο νήματα 
ελαστομερή ή νήματα από 
καουτσούκ, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 6001 

17.198 3.265 -81,02% 19.725 504,13% 0,02% 
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6005' 

Υφάσματα πλεκτά στημονιού 
(στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που γίνονται σε μηχανές 
κατασκευής σειρητιών), άλλα 
από εκείνα των κλάσεων 6001  
μέχρι 6004 

138.800 124.332 -10,42% 171.019 37,55% 0,17% 

6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 907 1.399 54,24% 10.002 614,94% 0,01% 

6101' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά 
παλτά), κάπες, άνορακ, 
αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, πλεκτά, για 
άνδρες ή αγόρια 

9.874 17.232 74,52% 13.815 -19,83% 0,01% 

6102' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά 
παλτά), κάπες, άνορακ, 
αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, πλεκτά, για 
γυναίκες ή κορίτσια κλπ. 

2.013 8.197 307,20% 3.728 -54,52% 0,00% 

6103' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και 
τα παντελόνια μέχρι το γόνατο 
καθώς και παρόμοια 
παντελόνια), φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 
(σορτς), πλεκτά, για άντρες ή 
αγόρια (εκτός από αντιανεμικά 
και παρόμοια είδη 

97.859 146.491 49,70% 102.723 -29,88% 0,10% 

6104' Κουστούμια-ταγιέρ, 
σύνολα,ζακέτες, φορέματα, 
φούστες, φούστες-παντελόνια 
(ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά 
(ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το 
γόνατο και παρόμοια 
παντελόνια), φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 
(σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

1.438.968 897.873 -37,60% 858.096 -4,43% 0,86% 

6105' 
Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή 
αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-
σερτ και φανελάκια) 

2.666 64.406 2315,83% 127.595 98,11% 0,13% 

6106' Μπλούζες και μπλούζες-
πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για 
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από 
τι-σερτ και φανελάκια) 

2.090.629 2.230.303 6,68% 2.796.454 25,38% 2,82% 

6107' Σλιπ και άλλα σώβρακα, 
νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και 
σακάκια μπάνιου, ρόμπες 
δωματίου και παρόμοια είδη, 
πλεκτά, για άντρες ή αγόρια 
(εκτός από φανελάκια) 

564.671 913.727 61,82% 579.286 -36,60% 0,58% 
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6108' Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά 
μεσοφόρια, σλιπ και άλλες 
κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, 
ελαφρές ρόμπες για το σπίτι 
(νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια 
μπάνιου, ρόμπες δωματίου και 
παρόμοια είδη 

176.348 255.276 44,76% 174.799 -31,53% 0,18% 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 1.144.359 1.055.746 -7,74% 899.918 -14,76% 0,91% 

6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, 
γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. 
συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά 
(εκτός των παραγεμισμένων 
γιλέκων) 

2.495 739 -70,38% 37.368 4956,56% 0,04% 

6111' 
Ενδύματα και συμπληρώματα 
ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη 
(εκτός από σκούφους) 

153.712 116.191 -24,41% 71.186 -38,73% 0,07% 

6112' 
Φόρμες αθλητικές 
(προπόνησης), κουστούμια και 
σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες 
και σλιπ μπάνιου, πλεκτά 

4.661.096 1.696.468 -63,60% 1.473.521 -13,14% 1,48% 

6114' 
Ειδικά ενδύματα για 
επαγγελματικές, αθλητικές ή 
άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από 
πλεκτά υφάσματα 

2.068 1.913 -7,50% 7.393 286,46% 0,01% 

6115'  
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), 
κάλτσες, μισές κάλτσες, 
καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα 
παρόμοια είδη (ό. συμπ. οι 
κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό 
ύφασμα (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για βρέφη) 

1.072.020 181.986 -83,02% 231.367 27,13% 0,23% 

6117' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, 
έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, 
καθώς και μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, 
από πλεκτό ύφασμα, π.δ.κ.α. 

2.690 2.725 1,30% 3.450 26,61% 0,00% 

6201' Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά 
παλτά), κάπες, άνορακ, 
αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για άντρες ή 
αγόρια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από 
κουστούμια, σύνολα, σακάκια 
blazers και παντελόνια) 
 
 

1.219.692 845.592 -30,67% 923.371 9,20% 0,93% 
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6202' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά 
παλτά), κάπες, άνορακ, 
αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για γυναίκες ή 
κορίτσια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από 
κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, 
ζακέτες blazers και παντελόνια) 

178.569 168.033 -5,90% 168.178 0,09% 0,17% 

6203' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες 
με τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός από 
αντιανεμικά και πα 

1.041.512 1.512.751 45,25% 2.355.278 55,70% 2,37% 

6204' 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, 
ζακέτες, φορέματα, φούστες, 
φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες 
με τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για 
γυναίκες ή κορί 

1.124.040 1.529.087 36,03% 1.412.558 -7,62% 1,42% 

6205' Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια 
(εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από νυχτικά και 
φανελάκια) 

127.998 217.594 70,00% 139.349 -35,96% 0,14% 

6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-
πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες 
ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από φανελάκια) 

106.965 104.182 -2,60% 128.593 23,43% 0,13% 

6207' 
Φανελάκια, σλιπ και άλλα 
σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, 
ρόμπες και σακάκια μπάνιου, 
ρόμπες δωματίου και παρόμοια 
είδη 

0 426 - 33.341 7726,53% 0,03% 

6208' 
Φανελάκια, κομπινεζόν ή 
μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, 
σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, 
πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το 
σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και 
σακάκια μπάνιου, ρόμπες 
δωματίου και παρόμοια είδη, για 
γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των 
πλεκτών, καθώς κα 

0   - 7.645 - 0,01% 
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6209' Ενδύματα και συμπληρώματα 
του ενδύματος, από 
υφαντουργικά προiόντα παντός 
τύπου, για βρέφη (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός από 
σκούφους) 

9.515 5.612 -41,02% 1.676 -70,14% 0,00% 

6210' 
Ενδύματα από πίλημα ή από 
ύφασμα μη υφασμένο, έστω και 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις, καθώς και ενδύματα 
από υφάσματα, άλλα από 
πλεκτά, συνδυασμένα με 
καουτσούκ ή εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με 
πλαστική ύλη 

1.095.302 140.769 -87,15% 5.041.173 3481,17% 5,08% 

6211' Φόρμες αθλητικές 
(προπόνησης), κουστούμια και 
σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ 
μπάνιου καθώς και άλλα 
ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των 
πλεκτών) 

25.652 42.684 66,40% 75.998 78,05% 0,08% 

6212' 
Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, 
κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, 
ζαρτιέρες και παρόμοια είδη 

3.044.318 1.038.425 -65,89% 597.409 -42,47% 0,60% 

6214' 
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, 
κασκόλ, μαντήλες, βέλα και 
παρόμοια είδη (εκτός των 
πλεκτών) 

497 944 89,94% 914 -3,18% 0,00% 

6215' 
Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. 
παπιγιόν) και φουλάρια-
γραβάτες, από υφαντικές ύλες 
(εκτός των πλεκτών) 

154 407 164,29% 202 -50,37% 0,00% 

6217' 

Συμπληρώματα του ενδύματος, 
έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, 
από υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός 
των πλεκτών) 

68.108 368.736 441,40% 74.448 -79,81% 0,07% 

6302' 

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, 
καθαριότητας του σώματος και 
κουζίνας, από υφαντουργικά 
προϊόντα παντός τύπου (εκτός 
από πανιά για τον καθαρισμό 
και το γυάλισμα πατωμάτων, 
σφουγγαρόπανα και 
ξεσκονόπανα) 

53.615 36.380 -32,15% 42.163 15,90% 0,04% 
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6304' 
Είδη επίπλωσης από 
υφαντουργικά προiόντα παντός 
τύπου (εκτός από καλύμματα, 
πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, 
καθαριότητας του σώματος και 
κουζίνας, παραπετάσματα για 
πόρτες και παράθυρα και 
εσωτερικά ρολά, υπερθέματα 
παραπετασμάτων και γύροι 
κρεβατιών, α 

0   - 400 - 0,00% 

6305' Σάκοι και σακούλες 
συσκευασίας, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός 
τύπου 

14.500 218.582 1407,46% 681.084 211,59% 0,69% 

6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. 
συμπ. τα αχνάρια για την 
κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), 
π.δ.κ.α. 

0   - 19.746 - 0,02% 

'6310' 
Ράκη από υφαντουργικά 
προϊόντα παντός τύπου, καθώς 
και σπάγκοι, σχοινιά, χοντρά 
σχοινιά και είδη που 

0 1.281 -   -100,00% 0,00% 

6402' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα και το άνω 
μέρος από καουτσούκ ή από 
πλαστική ύλη (εκτός από τα 
αδιάβροχα υποδήματα της 
κλάσης 6401, ορθοπεδικά 
υποδήματα, υποδήματα στα 
οποία προσαρμόζονται 
παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και 
υποδήματα που έχουν χα 

0 25.259 - 31.281 23,84% 0,03% 

6403' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα 
φυσικό ή ανασχηματισμένο και 
το άνω μέρος από δέρμα φυσικό 
(εκτός από ορθοπεδικά 
υποδήματα, υποδήματα στα 
οποία προσαρμόζονται 
παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και 
υποδήματα που έχου 

205.094 136.434 -33,48% 186.746 36,88% 0,19% 

'6404' 
Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμέν 

11.429 2.503 -78,10%   -100,00% 0,00% 
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6405' 
Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη και 
το άνω μέρος από συστατικές 
ύλες άλλες από καουτσούκ, 
πλαστική ύλη, φυσικό δέρμα ή 
υφαντικές ύλες. Υποδήματα που 
έχουν τα εξωτερικά πέλματα από 
δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο κ 

15.521 2.004 -87,09% 29.751 1384,58% 0,03% 

6406' Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα 
άνω τμήματα έστω και 
προσαρμοσμένα σε πέλματα, 
αλλά όχι σε εξωτερικά πέλματα). 
Εσωτερικά κινητά πέλματα, 
υποφτέρνια και παρόμοια κινητά 
είδη. Γκέτες και παρόμοια είδη, 
καθώς και μέρη αυτών (εκτός 
των ειδών από αμίαντο) 

700 5.515 687,86% 24.390 342,25% 0,02% 

'6505' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα της 
κεφαλής, πλεκτά ή 
κατασκευασμένα από δαντέλες, 
πίλημα ή άλλα υφαντουργ 

39.440   -100,00%   - 0,00% 

6506' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα της 
κεφαλής, έστω και στολισμένα, 
π.δ.κ.α. 

15.169 9.558 -36,99% 5.438 -43,11% 0,01% 

'6601' 
Ομπρέλες για τη βροχή και τον 
ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-
ράβδοι, οι ομπρέλες κήπου και 
παρόμοια είδη 

770   -100,00%   - 0,00% 

6801' Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα 
δρόμων, κράσπεδα 
πεζοδρομίων και πλάκες για 
στρώσιμο, από φυσικές πέτρες 
(εκτός από αυτές του 
σχιστόλιθου) 

0   - 50.714 - 0,05% 

6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση 
ή για την οικοδομική, φυσικές, 
άλλες από σχιστόλιθο, 
επεξεργασμένες και 
τεχνουργήματα από αυτές. 
Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια 
είδη για μωσαϊκά από φυσικές 
πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος), 
έστω και πάνω σε υπόθεμα. 
Κόκκοι, 

460.525 557.713 21,10% 638.677 14,52% 0,64% 

'6805' Λειαντικές ύλες, φυσικές ή 
τεχνητές, σε σκόνη ή σε 
κόκκους,  

9.806   -100,00%   - 0,00% 
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'6807' 
Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή 
από παρόμοιες ύλες (π.χ. πίσσα 
πετρελαίου, σκληρόπισσα) 

108   -100,00%   - 0,00% 

6809' 
Τεχνουργήματα από γύψο ή από 
μείγματα με βάση το γύψο  

21.224 9.726 -54,17% 13.143 35,13% 0,01% 

6810' 
Τεχνουργήματα από τσιμέντο, 
από σκυρόδεμα ή από τεχνητή 
πέτρα, έστω και οπλισμένα 

0   - 123 - 0,00% 

6902' 
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και 
παρόμοια κεραμευτικά είδη για 
την οικοδομική, πυρίμαχα 

0   - 450 - 0,00% 

6904' Τούβλα για την οικοδομική, 
κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες 
διαστάσεις για οροφές και 
δάπεδα 

17.591 7.329 -58,34% 8.584 17,12% 0,01% 

'6905' Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, 
αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές 
διακοσμήσεις και άλλα 
κεραμευτικά είδη για 

1.048   -100,00%   - 0,00% 

'6908' Πλακάκια και πλάκες για 
επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, 
από κεραμευτικές ύλες, 
υαλωμένα, καθώς και ψηφίδ 

22.707 6.495 -71,40%   -100,00% 0,00% 

'6910' Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες 
νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες 
καθαριότητας (μπιντέδες), 
λεκάνες αποχωρητ 

10.991 5.849 -46,78%   -100,00% 0,00% 

6912' 
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα 
είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής 
και ευπρεπισμού, από 
κεραμευτικές ύλες άλλες από 
πορσελάνη (εκτός από 
μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες 
και παρόμοια μόνιμα είδη 
υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα 
αντικείμενα διακόσμησης, 
στάμνες,ν 

124.436 26.682 -78,56% 38.312 43,59% 0,04% 

'6913' 
Αγαλματίδια και άλλα 
αντικείμενα διακόσμησης, από 
κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 

0 1.225 -   -100,00% 0,00% 

7003' 

Υαλοπίνακες ή είδη 
καθορισμένης μορφής από 
χυτευτό ή ελατό γυαλί, είτε έχει 
απορροφητική, αντανακλαστική 
ή μη αντανακλαστική στρώση ή 
όχι, αλλά που δεν έχει υποστεί 
άλλη κατεργασία 

2.706   -100,00% 360 - 0,00% 
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7005' 
Υαλοπίνακες από 
πυρολειασμένο γυαλί 
επίπλευσης και υαλοπίνακες 
από γυαλί που είναι λειασμένο ή 
αποστιλπνωμένο στη μία ή και 
στις δύο πλευρές, είτε έχει 
απορροφητική, αντανακλαστική 
ή μη αντανακλαστική στρώση ή 
όχι, το οποίο όμως δεν έχει 
υποστεί άλλη 

0 48 - 66.714 138887,50% 0,07% 

'7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, 
κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς 
φιάλες, φύσιγγες και άλλα 
δοχεία από γυαλ 

902   -100,00%   - 0,00% 

'7013' 
Γυάλινα αντικείμενα που 
προορίζονται για το τραπέζι, την 
κουζίνα, τον καλλωπισμό, το 
γραφείο, την εσ 

20   -100,00%   - 0,00% 

'7019' 
Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο 
υαλοβάμβακας) και 
τεχνουργήματα από αυτές (εκτός 
από ορυκτά μαλλιά και τε 

0 8.544 -   -100,00% 0,00% 

'7020' 
Τεχνουργήματα από γυαλί, 
π.δ.κ.α. 

0 791 -   -100,00% 0,00% 

'7110' 
Πλατίνα (ό. συμπ. το παλλάδιο, 
το ρόδιο, το ιρίδιο, το όσμιο και 
το ρουθήνιο) σε ακατέργαστη ή 
ημικα 

0 10.019 -   -100,00% 0,00% 

7204' 
Απορρίμματα και θραύσματα 
σιδήρου ή χάλυβα 

5.502.153 5.916.268 7,53% 3.601.844 -39,12% 3,63% 

'7208' Πλατέα προϊόντα έλασης από 
σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, 
που έχουν ελαθεί σ 

0 2.713 -   -100,00% 0,00% 

7210' Πλατέα προϊόντα έλασης από 
σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, 
που έχουν ελαθεί σε θερμή ή 
ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα 
με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

0 14.871 - 8.058 -45,81% 0,01% 

7211' 

Πλατέα προϊόντα έλασης από 
σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, 
που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε 
ψυχρή κατάσταση, μη 
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, 
ούτε επενδυμένα 

0 1.257 - 764 -39,22% 0,00% 
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7213' Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από 
όχι σε κράμα χάλυβα, 
ακανόνιστα περιελιγμένο 
 

0 35.263 - 58.451 65,76% 0,06% 

7214' Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβα, που έχουν 
απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί, 
εφελκυσθεί ή διελαθεί σε θερμή 
κατάσταση, καθώς και εκείνες 
που έχουν υποστεί στρίψιμο 
μετά την έλαση 
 

0   - 12.423 - 0,01% 

'7216' Είδη με καθορισμένη μορφή από 
σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβα, π.δ.κ.α. 
 

4.700   -100,00%   - 0,00% 

7217' 
Σύρματα από σίδηρο ή από όχι 
σε κράμα χάλυβα, περιελιγμένα 
ακανόνιστα ή σε πηνία 

0 145.502 - 159.896 9,89% 0,16% 

7304'  
Σωλήνες και κοίλα είδη με 
καθορισμένη μορφή, χωρίς 
συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός 
από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 
 

0   - 315 - 0,00% 

7306' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με 
καθορισμένη μορφή , από 
σίδηρο ή χάλυβα  

29.251 30.414 3,98% 1.079 -96,45% 0,00% 

7308' 
Κατασκευές και μέρη 
κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
τμήματα γεφυρών, θυρίδες 
κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες, 
στύλοι, κολώνες, ικριώματα, 
στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, 
πόρτες, παράθυρα κλπ 

6.760 54.851 711,41% 15.197 -72,29% 0,02% 

'7309' 
Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και 
παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή 
χάλυβα, για ύλες παντός τύπου 
(εκτός των 

5.349   -100,00%   - 0,00% 

7310' 
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, 
μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, 
για ύλες παντός τύπου (εκτός 
των συμπιεσμένων ή 
υγροποιημένων αερίων), με 
χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς 
μηχανικές ή θερμοτεχνικές 
διατάξεις, έστω και με εσωτερική 

434 998 129,95% 11.505 1052,81% 0,01% 
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7311' Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, 
για συμπιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια (εκτός των 
εμπορευματοκιβωτίων 
containers που είναι ειδικά 
κατασκευασμένα ή 
προπαρασκευασμένα για μία ή 
περισσότερες μορφές 
μεταφοράς) 

10.022 17.430 73,92% 17.195 -1,35% 0,02% 

7314' 
Υφάσματα (ό. συμπ. τα 
ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα 
και διχτυωτά, από σύρματα από 
σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των 
υφασμάτων από μεταλλικά 
νήματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για ενδύματα, 
υφάσματα επιπλώσεων ή για 
παρόμοιες χρήσεις). Φύλλα και 
ταινίες αν 

1.279.011 1.338.265 4,63% 922.207 -31,09% 0,93% 

'7315' 
Αλυσίδες και μέρη αυτών, από 
σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 
αλυσίδες για ρολόγια, αλυσίδες-
κοσμήματα κλπ 

769   -100,00%   - 0,00% 

7317' 
Περόνες, καρφιά, πινέζες, 
συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες 
κυματοειδείς ή λοξότμητοι 

67 2.464 3577,61% 19.665 698,09% 0,02% 

7318' 
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια 
(παξιμάδια), καρφιά μακριά με 
σπείρωμα (στριφόνια), άγκιστρα 
κλπ.  

0 8.545 - 10.502 22,90% 0,01% 

7320' 
Ελατήρια και ελάσματα 
ελατηρίων, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από ελατήρια 
ρολογιών, ελατήρια για στελέχη 
και λαβές ομπρελών, ροδέλες 
που προορίζονται να 
λειτουργούν ως ελατήρια, καθώς 
και αποσβεστήρες κραδασμών 
και ελατήρια στρέψης του 
Τμήματος XVII) 

204.475 178.634 -12,64% 286.404 60,33% 0,29% 

7321' Θερμάστρες, λέβητες με εστία, 
μαγειρεία ( έστω και εκείνα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
βοηθητικά για την κεντρική 
θέρμανση), σχάρες ψησίματος, 
μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, 
θερμαντήρες φαγητών και 
παρόμοιες μη ηλεκτρικές 
συσκευές για οικιακή χρήσηκ 

39.865 78.125 95,97% 81.005 3,69% 0,08% 
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7322' 
Σώματα καλοριφέρ για την 
κεντρική θέρμανση, που δεν 
θερμαίνονται ηλεκτρικά, και μέρη 
αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα. 
Γεννήτριες και διανεμητές 
θερμού αέρα (ό. συμπ. οι 
διανεμητές που μπορούν να 
λειτουργήσουν και ως 
διανεμητές δροσερού ή 
κλιματιζόμενου αέ 

35.996 45.782 27,19% 42.348 -7,50% 0,04% 

7323' Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής 
οικονομίας και μέρη αυτών, από 
σίδηρο ή χάλυβα: Μαλλί από 
σίδηρο ή χάλυβα. Σπόγγοι, 
πατσαβούρες, γάντια και 
παρόμοια είδη για τον 
καθαρισμό, τη στίλβωση και 
παρόμοιες χρήσεις, από σίδηρο 
ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κ 

3.345 39.559 1082,63% 71.495 80,73% 0,07% 

7324' Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και 
τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, 
κουτιά και παρόμοια δοχεία της 
κλάσης 7310, ντουλαπάκια-
φαρμακεία, ντουλάπες με 
κρεμάστρες και άλλα έπιπλα του 
κεφαλαίου 94, καθώς και είδη 
κρουνοποιίας) 

0   - 15.597 - 0,02% 

'7325' 
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, 
π.δ.κ.α. 

960 1.200 25,00%   -100,00% 0,00% 

7326' 
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων 
που έχουν χυτευθεί) 

6.816 3.543 -48,02% 4.605 29,97% 0,00% 

7404' Απορρίμματα και θραύσματα 
από χαλκό (εκτός από 
ακατέργαστους όγκους 
[πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες 
μορφές, από ρευστοποιημένα 
απορρίμματα και θραύσματα 
από χαλκό, εκτός από τέφρες και 
κατάλοιπα (σκωρίες) που 
περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

723.188   -100,00% 257.713 - 0,26% 

'7412' Σύνδεσμοι, εξαρτήματα 
σύμπλεξης και ζεύκτες 
σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή 
περιβλήματα), από χαλκό 

0 21.825 -   -100,00% 0,00% 
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7602' 
Απορρίμματα και θραύσματα, 
από αργίλιο (εκτός από 
σκουριές, ψήγματα κλπ. που 
προέρχονται από την 
κατεργασία σιδήρου και χάλυβα 
και τα οποία περιέχουν 
ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή 
πυριτικών αλάτων, πλινθώματα 
και παρόμοιες ακατέργαστες 
μορφές, από λιωμ 

1.454.567 1.666.555 14,57% 1.161.869 -30,28% 1,17% 

7604' 
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη 
μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 

301.139 845.324 180,71% 600.110 -29,01% 0,60% 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από 
αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm 
(εκτός από ανεπτυγμένα 
ελάσματα και ταινίες) 

0   - 104.029 - 0,10% 

7607' 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από 
αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, 
πλαστική ύλη ή παρόμοια 
υποθέματα) 

0   - 1.596 - 0,00% 

'7608' 
Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από 
κοίλα είδη με καθορισμένη 
μορφή) 

701   -100,00%   - 0,00% 

7610' Κατασκευές και μέρη 
κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
τμήματα γεφυρών, πύργοι, 
πυλώνες, στύλοι, κολόνες, 
ικριώματα, στέγες, ζευκτά 
στέγης, πύλες, πόρτες, 
παράθυρα, καθώς και τα 
πλαίσια και οι περικαλύψεις 
αυτών, κατώφλια, 
κιγκλιδώματα), από αργίλιο 
(εκτός 

511.226 274.101 -46,38% 436.040 59,08% 0,44% 

7616' 
Τεχνουργήματα από αργίλιο, 
π.δ.κ.α. 

184.166 136.982 -25,62% 84.098 -38,61% 0,08% 

'7801' 
Μόλυβδος σε ακατέργαστη 
μορφή 

0 37.255 -   -100,00% 0,00% 

'8204' 
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού 
(ό. συμπ. τα δυναμομετρικά 
κλειδιά), από κοινά μέταλλα. 
Εναλλασσόμενοι 

2.551   -100,00%   - 0,00% 

'8205' 
Εργαλεία (ό. συμπ. οι 
γυαλοκόπτες με διαμάντι), από 
κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. Καμινέτα 
για συγκόλληση  

0 3.480 -   -100,00% 0,00% 
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'8207' 
Εργαλεία εναλλασσόμενα για 
εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή 
μη ή για μηχανές- εργαλεία (π.χ. 
για κοίλ 

24.953   -100,00%   - 0,00% 

8208' 
Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, 
από κοινά μέταλλα, για μηχανές 
ή μηχανικές συσκευές 

0   - 172 - 0,00% 

8302' 
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα, για έπιπλα, 
πόρτες, σκάλες, παράθυρα, 
παντζούρια, αμαξώματα, 
ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια 
ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. 
Κρεμάστρες τοίχου για 
ενδύματα, κρεμάστρες για 
καπέλα, κονσόλες, 
υποστηρίγματα και 

310.830 813.280 161,65% 673.279 -17,21% 0,68% 

'8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-
στεφάνια, τα ελικοτομημένα 
πώματα και τα πώματα για τη 
ρύθμιση της ροής), 

169   -100,00%   - 0,00% 

8310' 
Πλάκες με επιγραφές, πινακίδες 
με ενδείξεις, πλάκες με ονόματα 
και παρόμοιες επιγραφές, κλπ 

30 30 0,00% 150 400,00% 0,00% 

'8311' 
Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, 
πλάκες, ηλεκτρόδια και 
παρόμοια είδη, από κοινά 
μέταλλα ή από μεταλλικά κα 

7.300 9.963 36,48%   -100,00% 0,00% 

8403' 
Λέβητες για την κεντρική 
θέρμανση, μη ηλεκτρικοί (εκτός 
από ατμολέβητες και λέβητες 
υπερθερμαινόμενου νερού 
κλάση 8402) 

0   - 999 - 0,00% 

8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
με παλινδρομικό ή 
περιστρεφόμενο έμβολο, με 
εξωτερική ανάφλεξη 

0   - 50 - 0,00% 

8408' Εμβολοφόροι κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, με 
αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή 
ημι- ντήζελ)              εξη 
κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ 

1.450 1.625 12,07% 13.501 730,83% 0,01% 

8409' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για εμβολοφόρους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
π.δ.κ.α. 

17.660 4.773 -72,97% 8.683 81,92% 0,01% 
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8413' 
Αντλίες για υγρά, έστω και με 
μετρική διάταξη (εκτός εκείνων 
που είναι από κεραμευτικές 
ύλες, καθώς και εκτός από 
ιατρικές αντλίες απορρόφησης 
εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες 
που φέρονται επί του σώματος ή 
είναι εμφυτευμένες σε αυτό). 
Ανυψωτές υγρών (εκ 

70.634 5.040 -92,86% 16.317 223,75% 0,02% 

8414' Αεραντλίες ή αντλίες κενού 
(εκτός των ανυψωτών μειγμάτων 
αερίων αντλίες γαλακτώματος, 
καθώς και εκτός από τους 
ανελκυστήρες και τους επιμήκεις 
ανυψωτικούς τάπητες που 
λειτουργούν με συμπιεσμένο 
αέρα), συμπιεστές αέρος ή 
άλλων αερίων και ανεμιστήρες.  

1.891 26.420 1297,14% 10.500 -60,26% 0,01% 

8415' Συσκευές τεχνητού κλίματος, 
που αποτελούνται από 
ανεμιστήρα με κινητήρα και 
διατάξεις για τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας και της 
περιεκτικότητας του αέρα σε 
υγρασία 

157.391 58.282 -62,97% 29.912 -48,68% 0,03% 

'8416' 
Καυστήρες για εστίες που 
λειτουργούν με υγρά καύσιμα, με 
στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με 
αέρια. Αυτόματ 

0 4.674 -   -100,00% 0,00% 

'8418' Ψυγεία και καταψύκτες τύπου 
ντουλαπιού, καταψύκτες και 
ψυκτικές συσκευές βαθείας 
ψύξεως τύπου κιβωτί 

4.842 5.659 16,87%   -100,00% 0,00% 

8419' 
Συσκευές και διατάξεις, για την 
επεξεργασία υλών με μεθόδους 
που απαιτούν αλλαγή της 
θερμοκρασίας 

0 11.577 - 370 -96,80% 0,00% 

'8421' Μηχανές και συσκευές 
φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι 
μηχανές στιψίματος (εκτός 
εκείνων για το διαχωρισμό ισ 

0 13.360 -   -100,00% 0,00% 

8422' Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και 
συσκευές για τον καθαρισμό ή 
το στέγνωμα φιαλών ή άλλων 
δοχείων. Μηχανές και συσκευές 
για την πλήρωση, την πωμάτιση 
και τη σφράγιση φιαλών, 
κουτιών, σάκων ή άλλων 
δοχείων ή για την επικόλληση 
ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και 

7.720 28.070 263,60% 31.950 13,82% 0,03% 
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8423' Ζυγαριές (ό. συμπ. οι 
πλάστιγγες και οι ζυγαριές 
ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές 
με ευαισθησία 50 mg ή 
μεγαλύτερη. Σταθμά για ζυγαριές 
παντός τύπου 

0 15.423 - 6.820 -55,78% 0,01% 

8424' 
Μηχανικές συσκευές, έστω και 
χειροκίνητες, για τη διασπορά, 
εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή 
σκόνης, π.δ.κ.α. 
Πυροσβεστήρες, έστω και 
γεμάτοι (εκτός από 
πυροσβεστικές βόμβες και 
φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως 
και παρόμοιες συσκευές (εκτός 
από τις ηλεκτρικ 

75.078 463 -99,38% 8.481 1731,75% 0,01% 

'8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και 
εργάτες. Γρύλοι 

0 1.480 -   -100,00% 0,00% 

'8426' 
Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. 
Συρματοφόροι γερανοί, 
κυλιόμενες γερανογέφυρες, 
γερανοί εκφόρτωσης και ά 

0 1.400 -   -100,00% 0,00% 

8427' 

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. 
Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη 
μετακίνηση, εφοδιασμένα με 
διάταξη χειρισμού (εκτός από 
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και 
γερανοφόρα οχήματα) 

72.000 22.999 -68,06% 7.647 -66,75% 0,01% 

8428' 

Μηχανές και συσκευές για την 
ανύψωση, τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. 
ανελκυστήρες, κυλιόμενες 
σκάλες, ιμάντες συνεχούς 
μεταφοράς και εναέριοι 
σιδηρόδρομοι (εκτός από 
πολύσπαστα, βαρούλκα και 
εργάτες, γρύλους, γερανούς 
κάθε είδους, κι 

0 3.500 - 15.710 348,86% 0,02% 

'8430' Μηχανές και συσκευές για τον 
χωματισμό, την ισοπέδωση, την 
συμπίεση, τη γεώτρηση ή την 
εξόρυξη μεταλ 

0 4.984 -   -100,00% 0,00% 

8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κυρίως για τις μηχανές και 
συσκευές των κλάσεων 8425 
έως 8430, π.δ.κ.α. 

38.022 6.500 -82,90% 1.150 -82,31% 0,00% 
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'8432' 
Μηχανές και συσκευές για τη 
γεωργία, τη δασοκομία ή την 
κηπουρική, για την 
προπαρασκευή ή την καλλιέ 

55.015 19.912 -63,81%   -100,00% 0,00% 

'8433' 
Μηχανές και συσκευές για τη 
συγκομιδή ή τον αλωνισμό 
γεωργικών προϊόντων, ό. συμπ. 
οι μηχανές για το 

17.300   -100,00%   - 0,00% 

'8434' 
Μηχανές αρμέγματος και άλλες 
μηχανές και συσκευές 
γαλακτοκομίας (εκτός από 
ψυκτικές συσκευές ή εγκατ 

5.850   -100,00%   - 0,00% 

'8436' 
Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., 
για τη γεωργία, τη δασοκομία ή 
την κηπουρική, την πτηνοτροφία 
ή τη μ 

0 11.753 -   -100,00% 0,00% 

8437' 

Μηχανές και συσκευές για τον 
καθαρισμό, τη διαλογή ή το 
κοσκίνισμα σπόρων ή οσπρίων. 
Μηχανές και συσκευές για την 
αλευροποιία ή την επεξεργασία 
δημητριακών ή οσπρίων (εκτός 
εκείνων των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, 
καθώς και εκτός από εγκατ 

1.980 1.145 -42,17% 1.600 39,74% 0,00% 

8438' 
Μηχανές και συσκευές που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 
84, για τη βιομηχανική 
προπαρασκευή, παρασκευή ή 
παραγωγή τροφίμων, 
ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από 
μηχανές και συσκευές για την 
εξαγωγή ή την προπαρασκευή 
ελαίων ή λιπών) 

55.383   -100,00% 950 - 0,00% 

'8439' 
Μηχανές και συσκευές για την 
παρασκευή πολτού από ινώδεις 
ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή 
για την παρ 

650 800 23,08%   -100,00% 0,00% 

8441' 
Μηχανές και συσκευές για την 
επεξεργασία ή την κατεργασία 
χαρτόμαζας, χαρτιού ή 
χαρτονιού, ό. συμπ. οι μηχανές 
κοπής παντός τύπου, π.δ.κ.α. 

7.030 300 -95,73% 2.576 758,67% 0,00% 
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8442' 

Μηχανές και συσκευές (εκτός 
από τις εργαλειομηχανές των 
κλάσεων 8456 έως 8465) για τη 
χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των 
τυπογραφικών στοιχείων ή για 
την παρασκευή ή κατασκευή των 
τυπογραφικών πλακών, 
τυποσανίδων, κυλίνδρων ή 
άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυ 

0 4.650 - 5.450 17,20% 0,01% 

8443' 

Μηχανές και συσκευές 
εκτύπωσης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με 
εκτόξευση μελάνης (εκτός από 
πολυγράφους εκτογραφικού 
τύπου ή μεμβρανών, μηχανές 
εκτύπωσης διευθύνσεων και 
άλλες εκτυπωτικές μηχανές 
γραφείου των κλάσεων 8469έ 

55.400 3.124 -94,36% 11.567 270,26% 0,01% 

8448' 

Βοηθητικές μηχανές και 
συσκευές των μηχανών των 
κλάσεων 8444, 8445, 8446 και 
8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές 
διατάξεις Jacquard, διακοπής 
του υφαδιού και του στημονιού, 
μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). 
Μέρη και εξαρτήματα που 
αναγνωρίζονται ότι προορίζοντα 

0   - 200 - 0,00% 

8451' 

Μηχανές και συσκευές (εκτός 
εκείνων της κλάσης 8450) για το 
πλύσιμο, το καθάρισμα, το 
στίψιμο, το στέγνωμα, το 
σιδέρωμα, το πάτημα 
(πρεσάρισμα) (ό. συμπ. οι 
πρέσες σταθεροποίησης), τη 
λεύκανση, τη βαφή, το 
κολλάρισμα και το φινίρισμα, 
την επίχριση ήτ 

120 200 66,67% 390 95,00% 0,00% 

8452' Ραπτομηχανές, άλλες από τις 
μηχανές συρραφής της κλάσης 
8440. Επιπλα, βάσεις και 
καλύμματα κατασκευασμένα 
ειδικά για ραπτομηχανές. 
Βελόνες για ραπτομηχανές                                               
σης 8440). Επιπλα, βάσεις και 
καλύμματα κατασκευ 

3.003 3.372 12,29% 3.479 3,17% 0,00% 
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'8453' Μηχανές και συσκευές για την 
προπαρασκευή, δέψη ή 
κατεργασία των δερμάτων 
γενικά ή για την κατασκευή 

2.300   -100,00%   - 0,00% 

8458' 
Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για 
την κατεργασία μετάλλων με 
αφαίρεση υλικού 

0   - 1.400 - 0,00% 

8459' Εργαλειομηχανές, 
περιλαμβανομένων και των 
μονάδων επεξεργασίας μετάλλου 
με ολισθητήρες 

0   - 3.300 - 0,00% 

8462' Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι 
πρέσες) για την απλή 
σφυρηλάτηση, τη σφυρηλάτηση 
με αποτύπωση σε μήτρα ή το 
σφυροκόπημα των μετάλλων. 
Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι 
πρέσες) για την κάμψη, τη 
λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το 
ψαλίδισμα, τη διάτρηση με 
πίεση ή το ρο 

1.500   -100,00% 1.000 - 0,00% 

8463' 
Εργαλειομηχανές για την 
κατεργασία ή επεξεργασία, 
χωρίς αφαίρεση ύλης, των 
μετάλλων, των φρυγμένων 
μεταλλικών καρβιδίων ή των 
κεραμομεταλλουργικών 
συνθέσεων (εκτός από μηχανές 
για τη σφυρηλάτηση, την κάμψη, 
τη λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το 
ψαλίδισμα, τηδ 

36.500 600 -98,36% 10.400 1633,33% 0,01% 

'8464' Εργαλειομηχανές για την 
κατεργασία της πέτρας, των 
κεραμευτικών προϊόντων, του 
σκυροδέματος, του αμι 

1.000 5.450 445,00%   -100,00% 0,00% 

8465' Εργαλειομηχανές για την 
κατεργασία του ξύλου, του 
φελλού, του κοκκάλου, του 
σκληρού καουτσούκ, των 
σκληρών πλαστικών υλών ή 
παρόμοιων σκλ 

0 1.500 - 4.101 173,40% 0,00% 

8466' 
Μηχανές και εξαρτήματα που 
αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τις εργαλειομηχανές 
των κλάσεων 8456 έως 8465, ό. 
συμπ. οι διατάξεις που 
συγκρατούν τα προς 
επεξεργασία τεμάχια και τα 
εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής 
αυτόματης ελευθ 

55.994 8.739 -84,39% 51.313 487,17% 0,05% 
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8467' 

Εργαλεία χειρωνακτικού 
χειρισμού, λειτουργίας με 
πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής 
λειτουργίας ή με αυτοδύναμο μη 
ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και 
τα εξαρτήματά τους 

0   - 4.870 - 0,00% 

'8468' 
Μηχανές και συσκευές για 
συγκόλληση με ορείχαλκο ή 
κασσίτερο ή για απλή 
συγκόλληση, έστω και εάν μπο 

2.000   -100,00%   - 0,00% 

8471' 

Μηχανές επεξεργασίας 
δεδομένων, αυτόματες, και 
μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή 
οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, 
μηχανές εγγραφής των 
δεδομένων σε υπόθεμα με 
κωδικοποιημένη μορφή και 
μηχανές επεξεργασίας των 
δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

17.833 500 -97,20% 1.058 111,60% 0,00% 

8474' 
Μηχανές και συσκευές για τη 
διαλογή, το κοσκίνισμα, το 
διαχωρισμό, το πλύσιμο, τη 
σύνθλιψη, την άλεση, την 
ανάμειξη ή τη μάλαξη χώματος, 
μεταλλευμάτων, λίθων ή άλλων 
στερεών (έστω και υπό μορφή 
σκόνης ή πολτού) ορυκτών 
υλών. Μηχανές για τη συμπίεση 
ή 

245.672 12.884 -94,76% 53.554 315,66% 0,05% 

8477' 

Μηχανές και συσκευές για την 
κατεργασία ή την επεξεργασία 
του καουτσούκ ή των πλαστικών 
υλών ή για την κατασκευή 
προϊόντων από τις ύλες αυτές, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 

4.000 3.154 -21,15% 23.752 653,08% 0,02% 

8479' Μηχανές, συσκευές και 
μηχανήματα με ιδιαίτερη 
λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 

36.401 40.465 11,16% 24.019 -40,64% 0,02% 

'8480' Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες 
υποστήριξης για καλούπια. 
Μοντέλα χυτηρίου. Καλούπια για 
μέταλλα (άλλα από  

9.315 2.700 -71,01%   -100,00% 0,00% 
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'8482' 
Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, 
κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός 
από τα σφαιρίδια από χάλυβα 
της κλάσης 7326 

589   -100,00%   - 0,00% 

'8483' 
Άξονες μετάδοσης της κίνησης 
(συμπεριλαμβανομένων και των 
εκκεντροφόρων και των 
στροφαλοφόρων αξόνων 

8.100   -100,00%   - 0,00% 

'8486' 
Μηχανές και συσκευές του 
τύπου που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως για την 
κατασκευή  πλινθωμ 

2.600   -100,00%   - 0,00% 

8501' 
Ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα 
συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος) 

3.948 6.420 62,61% 800 -87,54% 0,00% 

8502' 
Συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος και 
ηλεκτρικοί περιστροφικοί 
μετατροπείς 

8.638 700 -91,90% 150 -78,57% 0,00% 

8503' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για ηλεκτροκινητήρες, 
ηλεκτρικές γεννήτριες, 
συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος ή για 
ηλεκτρικούς περιστρεφόμενους 
μετατροπείς, π.δ.κ.α. 

10.859 3.200 -70,53% 2.300 -28,13% 0,00% 

'8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, 
ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. 
ανορθωτές) καθώς και πηνία 
επαγωγικής αντίδ 

0 100 -   -100,00% 0,00% 

'8507' 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, 
περιλαμβανομένων και των 
διαχωριστών τους, είτε έχουν 
τετράγωνη ή ορθογώνια  

0 7.962 -   -100,00% 0,00% 

'8514' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή 
εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό. 
συμπ. οι κλίβανοι που 
λειτουργούν με επαγωγή ή μ 

0 563 -   -100,00% 0,00% 

'8515' Ηλεκτρικές μηχανές και 
συσκευές για μαλακή 
συγκόλληση 
(κασσιτεροκόλληση), για σκληρή 
συγκόλληση (μπρ 

0 1.200 -   -100,00% 0,00% 
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8516' 
Θερμαντήρες νερού και 
θερμοσυσκευές που βυθίζονται 
στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές 
συσκευές για τη θέρμανση του 
χώρου ή για παρόμοιες χρήσεις. 

41.501 2.945 -92,90% 32.636 1008,18% 0,03% 

8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την 
ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία, 

5.002 5.268 5,32% 5.677 7,76% 0,01% 

'8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες 
ήχου και παρόμοια μέσα 
εγγραφής προπαρασκευασμένα 
για εγγραφή, χωρίς εγγ 

0 31.837 -   -100,00% 0,00% 

'8528' 
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν 
ενσωματωμένους δέκτες 
ραδιοφωνικών εκπομπών ή 
συσκευές εγγραφής ήχου  

0 9.200 -   -100,00% 0,00% 

8529' 

Μέρη που αναγνωρίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές εκπομπής και λήψης 
για τη ραδιοτηλεφωνία, τη 
ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία 
ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές 
συσκευές λήψης (τηλεοπτικές 
κάμερες), για μαγνητοσκοπικές 
συσκευές λήψης ακίνητης ε 

0   - 732 - 0,00% 

8536' 

Συσκευές ηλεκτρικές, για το 
κλείσιμο, τη διακοπή, την 
προστασία ή τη σύνδεση 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. 
διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, 
ασφάλειες, αντιστάσεις στα 
κύματα ηλεκτρισμού, φις και 
πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων 
ντουί και κουτιά σύνδεσης), για 
τάση < 

0 18.507 - 2.631 -85,78% 0,00% 

8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για συσκευές της κλάσης 
8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 

0   - 3.032 - 0,00% 

'8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική 
τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που 
δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνοντα 

0 18.200 -   -100,00% 0,00% 



ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ 2013 2014 
Μεταβολή 
2014/2013 

2015 
Μεταβολή 
2015/2014 

2015 
Σύνθεση 

ελληνικών 
εισαγωγών 

'8544' 
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. 
τα ομοαξονικά καλώδια) για 
ηλεκτροτεχνική χρήση, 
μονωμένα (έστω και μο 

31.083   -100,00%   - 0,00% 

'8701' 
Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήματα 
(εκτός από τα οχήματα-
ελκυστήρες της κλάσης 8709) 

30.000   -100,00%   - 0,00% 

8702' 
Αυτοκίνητα οχήματα για τη 
μεταφορά >= 10 προσώπων, ό. 
συμπ. ο οδηγός 

106.645   -100,00% 151.000 - 0,15% 

8703' 

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα 
κατασκευασμένα κυρίως για τη 
μεταφορά προσώπων (εκτός 
από τα αστικά λεωφορεία της 
κλάσης 8702), ό. συμπ. τα 
αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης 
και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 

30.402 38.822 27,70% 52.686 35,71% 0,05% 

8704' 
Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. 
συμπ. το σασί με τον κινητήρα 
και ο θάλαμος οδήγησης 

0 1.135.080 - 1.600 -99,86% 0,00% 

8707' Αμαξώματα (ό. συμπ. οι θάλαμοι 
οδήγησης) για ελκυστήρες, 
αστικά λεωφορεία, επιβατικά 
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά 
οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα 
ειδικών χρήσεων των κλάσεων 
8701 έως 8705 

0 51.850 - 109.936 112,03% 0,11% 

8708' Μέρη και εξαρτήματα για 
ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, 
επιβατικά αυτοκίνητα, 
αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και 
αυτοκίνητα οχήματα ειδικών 
χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 
8705, π.δ.κ.α. 

250 121.257 48402,80% 67.474 -44,35% 0,07% 

8711' Μοτοσυκλέτες (ό. συμπ. τα 
μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με 
βοηθητικό κινητήρα, έστω και με 
καλάθι στο πλάι. Πλάγια 
καλάθια για μοτοσυκλέτες 

0 12.129 - 2.940 -75,76% 0,00% 

'8716' 
Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. 
συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για 
οχήματα παντός τύπου, και άλλα 
μη αυτοκινού 

0 1.150 -   -100,00% 0,00% 

'8801' Αερόστατα και αερόπλοια. 
Αιωρόπτερα και άλλα 
αεροσκάφη χωρίς κινητήρα 

3.000   -100,00%   - 0,00% 
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'8803' 
Μέρη από ιπτάμενα και 
διαστημικά οχήματα των 
κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 

60.500 1.300 -97,85%   -100,00% 0,00% 

8906' 

Πλοία, ό. συμπ. τα πολεμικά και 
τα ναυαγοσωστικά πλοία (εκτός 
από κωπήλατους λέμβους και 
άλλα σκάφη των κλάσεων 8901 
έως 8905, καθώς και πλοία προς 
διάλυση) 

0   - 6.223 - 0,01% 

8907' 
Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, 
στεγανά κιβώτια, προσδετήρες 
πλοίων, σημαντήρες, πλωτοί 
υφαλοδείκτες και άλλες πλωτές 
διατάξεις 

0   - 91.399 - 0,09% 

'9003' 
Σκελετοί για ματογυάλια ή για 
παρόμοια είδη και μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 

0 5.006 -   -100,00% 0,00% 

9004' 
Ματογυάλια (διορθωτικά, 
προστατευτικά ή άλλα) και 
παρόμοια είδη  

63.406 10.799 -82,97% 3.574 -66,90% 0,00% 

'9015' 
Όργανα και συσκευές 
γεοδαισίας, τοπογραφίας, 
εικονομετρίας, υδρογραφίας, 
ωκεανογραφίας, υδρολογίας,  

0 4.036 -   -100,00% 0,00% 

'9017' Όργανα και συσκευές 
σχεδίασης, χάραξης ή 
υπολογισμού (π.χ. μηχανές 
σχεδίασης, παντογράφοι, 
μοιρογνωμ 

1.162   -100,00%   - 0,00% 

9018' 
Όργανα και συσκευές για 
ιατρική, χειρουργική, 
οδοντιατρική ή κτηνιατρική 
χρήση, ό. συμπ. οι 
σπινθηρογράφοι και άλλες 
συσκευές ηλεκτροθεραπείας, 
καθώς και συσκευές για τον 
έλεγχο της οξύτητας της όρασης, 
π.δ.κ.α. 

59.744 90.079 50,77% 34.934 -61,22% 0,04% 

9020' 
Αναπνευστικές συσκευές και 
μάσκες αερίου  

0   - 835 - 0,00% 

9021' 
Ορθοπεδικές συσκευές και 
άλλες ορθοπεδικές διατάξεις 

6.247 112.258 1696,99% 187.074 66,65% 0,19% 

9030' 
Ταλαντοσκόπια, αναλυτές 
φάσματος και άλλα όργανα και 
συσκευές για τη μέτρηση ή τον 
έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών.  

0   - 49.359 - 0,05% 
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'9031' Όργανα, συσκευές και 
μηχανήματα μέτρησης ή 
ελέγχου, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλο 

469   -100,00%   - 0,00% 

9033' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
μηχανήματα, συσκευές, όργανα 
ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90 

25.123   -100,00% 45.128 - 0,05% 

9401' 
Καθίσματα (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για την ιατρική, 
την οδοντιατρική, την 
κτηνιατρική ή τη χειρουργική της 
κλάσης 9402), έστω και αν 
μπορούν να μετατρέπονται σε 
κρεβάτια και τα μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 

108.303 144.612 33,53% 106.108 -26,63% 0,11% 

9402' 

Έπιπλα για την ιατρική, την 
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή 
τη χειρουργική (π.χ. χειρουργικά 
τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, 
κρεβάτια με μηχανισμό για 
θεραπευτήρια και οδοντιατρικές 
πολυθρόνες). Πολυθρόνες 
κομμωτηρίων, με μηχανισμό 
περιστροφής, ανατροπή 

0   - 4.176 - 0,00% 

9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα 
και έπιπλα για την ιατρική, την 
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή 
τη χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 

325.533 323.674 -0,57% 417.530 29,00% 0,42% 

9404' Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα 
για καθίσματα). Είδη 
κλινοστρωμνής και παρόμοια 
προϊόντα (π.χ. στρώματα, 
παπλώματα, μαξιλάρια, 
παραγεμισμένα χαμηλά 
καθίσματα πουφ και 
προσκεφάλια), που φέρουν 
ελατήρια ή που είναι 
παραγεμισμένα ή επενδυμένα 
εσωτερικά μ 

304.585 421.759 38,47% 508.212 20,50% 0,51% 

'9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι 
προβολείς) και τα μέρη αυτών, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνο 

0 226 -   -100,00% 0,00% 
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'9406' 
Κτίρια προκατασκευασμένα, 
έστω και ατελή ή μη 
συναρμολογημένα ακόμα 

142.462   -100,00%   - 0,00% 

9503' 

Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από 
τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία 
μπορούν να επιβιβασθούν και 
με τα οποία μπορούν να 
μετακινηθούν παιδιά, αμαξάκια 
για κούκλες και κούκλες που 
απλώς αναπαριστούν 
ανθρώπους). Μικροκατασκευές 
για παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω 

82.316 84.269 2,37% 134.259 59,32% 0,14% 

9505' 
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή 
άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα 
είδη για ταχυδακτυλουργίες ή 
για αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 

15.920   -100,00% 5.767 - 0,01% 

9606' 
Κουμπιά (εκτός από 
μανικετόκουμπα) και κουμπιά-
σούστες. 

11.679 7.683 -34,22% 1.063 -86,16% 0,00% 

'9611' 
Σφραγίδες αναγραφής 
ημερομηνίας 

0 70 - 0 -100,00% 0,00% 

9614' 
Πίπες για καπνό, πίπες για 
πούρα και τσιγάρα και τα μέρη 
αυτών, π.δ.κ.α. 

2.667 7.824 193,36% 2.848 -63,60% 0,00% 

9619' 
Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, 
πάνες για βρέφη και παρόμοια 
είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε 
υλικό 

0 0 - 4.754 - 0,00% 

Σύνολο  64.578.156 89.965.679 39,31% 99.328.854 10,41% 100,00% 
 


