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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 

18, Aisha El Taymoureya, 

Garden City, Cairo - Egypt 

 

  Κάηξν, 14-2-2019 

    

ΘΔΜΑ: Γιμεπέρ εμπόπιο Δλλάδορ-Αιγύπηος καηά ηο έηορ 2018 (πποζωπινά ζηοισεία ΔΛ.ΣΑΣ.) 

Σύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ειιεληθά πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΔΛ.ΣΤΑΤ.) ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ πξνο Αίγππην θαηά ην 

δωδεθάκελν Ιαλ.-Γεθ. 2018 αλήιζε ζε €1,161 δηζ., απμεκέλε θαηά 53,7% ζε ζύγθξηζε κε ην 

2017, όηαλ είρε αλέιζεη ζε €755,51 εθαη. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ηελ 

Αίγππην έθζαζαλ ην 2018 ηα €640,19 εθαη., απμεκέλεο θαηά 15,3% έλαληη ηνπ 2017, όηαλ είραλ 

αλέιζεη ζε €555,45 εθαη. Σύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έηνπο 

2018, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 9
ε
 κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ απνδεθηώλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ 

πξντόλησλ, απνξξνθώληαο πνζνζηό 3,5% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, ελώ από ηελ άιιε 

πιεπξά θαηαηάζζεηαη 21
ε
 κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ ηεο Διιάδαο, κε κεξίδην 1,2% επί ησλ 

ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ.  

Τν δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ην έηνο 2018 πνπ έθηαζε ηα €521,25 εθαη. παξνπζίαζε 

πιεόλαζκα γηα ηελ Διιάδα, απμεκέλν θαηά 160,5% έλαληη ηνπ 2017 (είρε αλέιζεη ζε €200,06 εθαη.). 

Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν δηκεξήο όγθνο ζπλαιιαγώλ εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 37,4% 

(ζηα €1,802 δηζ., έλαληη €1,311 δηζ. ην 2017).  

ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΙΓΤΠΣΟΤ 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018 2018/17

Εξαγωγζσ 753.198.240 1.042.983.583 750.067.857 755.513.685 1.161.442.066 53,73%

Ειςαγωγζσ 843.633.466 657.191.494 576.719.374 555.449.884 640.186.807 15,26%

Όγκοσ εμπορίου 1.596.831.706 1.700.175.077 1.326.787.231 1.310.963.569 1.801.628.873 37,43%

Εμπορικό ιςοηφγιο -90.435.226 385.792.089 173.348.483 200.063.801 521.255.259 160,54%

ΠΗΓΗ: ΔΛ.ΣΤΑΤ 
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ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΙΓΤΠΣΟΤ 2014-2018 (σε €) 

 

                  ΠΗΓΗ: ΔΛ.ΣΤΑΤ 
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Από πιεπξάο αμίαο ελληνικών εξαγωγών ππορ ηην Αίγςπηο, σο θπξηόηεξεο 10 θαηεγνξίεο αλά 

θεθάιαην ηνπ δαζκνινγίνπ ην 2018 κε βάζε ηα ζηνηρεία ΔΛ.ΣΤΑΤ. εκθαλίδνληαη νη αθόινπζεο: 

1. Οξπθηά θαύζηκα (27): €969,43 εθαη. (+65,5%) 

2. Βακβάθη (52): €66,19 εθαη. (+3,5%) 

3. Καξπνί & θξνύηα βξώζηκα (08): €20,99 εθαη. (+55,2%) 

4. Καπλά & ππνθαηάζηαηα (24): €15,76 εθαη. (+98,6%) 

5. Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο & κεραλέο (84): €11,63 εθαη. (+30,7%) 

6. Οξπθηά πεηξώκαηα, ηζηκέληα (25): €10,30 εθαη. (+143,9%) 

7. Θαιάζζηα & πνηάκηα λαπζηπινΐα (89): €9,45 εθαη. (δελ ππήξρε ην 2017)) 

8. Πιαζηηθέο ύιεο & ηερλνπξγήκαηα (39): €8,49 εθαη. (+0,9%) 

9. Γηάθνξα πξντόληα ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ (38): €6,51 εθαη. (-2,9%) 

10. Μεραλέο, ζπζθεπέο, πιηθά ειεθηξηθά & κέξε ηνπο (85): €5,10 εθαη. (+17,2%) 

Από πιεπξάο ελληνικών ειζαγωγών από ηην Αίγςπηο, σο θπξηόηεξεο 10 θαηεγνξίεο αλά θεθάιαην 

ηνπ δαζκνινγίνπ ην 2018 κε βάζε ηα ζηνηρεία ΔΛ.ΣΤΑΤ. εκθαλίδνληαη νη αθόινπζεο: 

1. Οξπθηά θαύζηκα (27): €449,64 εθαη. (+19,9%) 

2. Ληπάζκαηα (31): €43,50 εθαη. (-1,7%) 

3. Οξγαληθά ρεκηθά (29): €35,39 εθαη. (+25,3%) 

4. Λαραληθά, θπηά, ξίδεο, θόλδπινη, βξώζηκα (07): €20,52 εθαη. (-36,6%) 

5. Πιαζηηθέο ύιεο & ηερλνπξγήκαηα (39): €19,96 εθαη. (+13,9%) 

6. Φαξηί, ραξηόληα & ηερλνπξγήκαηα (48): €7,36 εθαη. (+170,7%) 

7. Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ & θξνύησλ (20): €6,74 εθαη. (+27,7%) 

8. Γηάθνξα πξντόληα ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ (38): €6,42 εθαη. (+143,7%) 

9. Αλόξγαλα ρεκηθά (28): €6,35 εθαη. (+58,6%) 

10. Φπηνζίδεξνο, ζίδεξνο & ράιπβαο (72): €5,40 εθαη. (-27,7%) 

Τηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Αίγππην ηνπ έηνπο 2018 ραξαθηήξηζαλ νξηζκέλεο αλαθαηαηάμεηο 

ζηελ νκάδα ησλ θύξησλ ηεηξαςήθησλ θαηεγνξηώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ θαζώο θαη ζεκαληηθέο 

απμνκεηώζεηο ζηηο αμίεο θαη ηηο πνζόηεηεο θάπνησλ εθ ησλ εμαρζέλησλ πξντόλησλ. Σπγθεθξηκέλα, 

κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαηά ην 2018 εκθαλίζηεθε κία θαηεγνξία πνπ δελ 

ππήξρε ην 2017, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηεηξαςήθηα δαζκνινγηθή θιάζε 8901 (επηβαηηθά πινία, 

θξνπαδηεξόπινηα, θνξηεγά) κε εμαγσγέο €9 εθαη. Ταπηόρξνλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 κεηώζεθαλ 

νη εμαγωγέο καο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνϊόληωλ κε αμηόινγα επίπεδα αμηώλ ην 2017. 

Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: (α) Κ.Γ.2901 (άθπθινη πδξνγνλάλζξαθεο) κε 

κεδεληθέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη εμαγσγώλ €2,98 εθαη. ην 2017, (β) Κ.Γ. 7207 (εκηηειή πξνϊόληα 

ζηδήξνπ / ράιπβα) κε κεδεληθέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη εμαγσγώλ  €2,39 εθαη. ην 2017, (γ) Κ.Γ. 

8507 (ειεθηξηθνί ζπζζωξεπηέο) κε εμαγσγέο €47 ρηι. ην 2018 έλαληη εμαγσγώλ €2,33 εθαη. ην 2017, 

(δ) Κ.Γ.8703 (επηβαηηθά απηνθίλεηα) κε κεδακηλέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη εμαγσγώλ €1,28 εθαη. 

ην 2017, (ε) Κ.Γ.9403 (έπηπια & κέξε απηώλ) κε εμαγσγέο €305 ρηι. ην 2018 έλαληη €819,2 ρηι. ην 

2017, (ζη) Κ.Γ.2306 (πίηεο & άιια ζηεξεά ππνιείκκαηα από ηελ εμαγωγή θπηηθώλ ιαδηώλ) κε 

κεδεληθέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη €766,8 ρηι. ην 2017 θαη (δ) Κ.Γ.1207 (ζπέξκαηα & ειαηώδεηο 

θαξπνί) κε κεδακηλέο εμαγσγέο ην 2018 έλαληη €514 ρηι. ην 2017. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο ε 

ζνβαξή κείσζε ησλ εμαγσγώλ δηαηάμεωλ πγξώλ θξπζηάιιωλ-ιέηδεξ (Κ.Γ. 9013, κε εμαγσγέο €909 

ρηι. ην 2018, έλαληη €7,87 εθαη. ην 2017, κείσζε 88,4%). 

Με θξηηήξην ηελ αμία ζηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ θαη κε βάζε ηελ 

ηαμηλόκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθώλ δαζκνινγίνπ, αμηόινγεο απμήζεηο ην 2018 εκθάληζαλ νη 
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εμαγσγέο καο ζε πεηξειαηνεηδή, θνθ από πεηξέιαην & αέξην (ιάδηα από πεηξέιαην- Κ.Γ.2710 

αύμεζε 61,7%, θνθ από πεηξέιαην –Κ.Γ.2713 αύμεζε 219,4%, αέξηα πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 

αύμεζε 22,6%), ζε βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Γ.5201-αύμεζε 3,5%), ζε κήια / 

αριάδηα / θπδώληα (Κ.Γ.0808-αύμεζε 37,9%), ζε ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Γ.2402-αύμεζε 78,4%), ζε 

ζείν (Κ.Γ.2503-αύμεζε 156,1%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο από πιαζηηθέο ύιεο (Κ.Γ.3924-

αύμεζε 16,6%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά & απνξξίκκαηα θαπλνύ (Κ.Γ.2401-αύμεζε 201,2%), ζε 

βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα (Κ.Γ.0809-αύμεζε 206,3%), ζε κνλωκέλα ειεθηξηθά 

ζύξκαηα & θαιώδηα (Κ.Γ.8544-αύμεζε 1.107,1%), ζε εληνκνθηόλα / δηδαληνθηόλα (Κ.Γ.3808-

αύμεζε 74%), ζε παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (Κ.Γ.2106-αύμεζε 63,8%), ζε ζπζθεπέο γηα ζεξκηθή 

επεμεξγαζία πιώλ (Κ.Γ.8419-αύμεζε 34,3%), ζε κεραλέο / ζπζθεπέο γηα πιύζηκν (Κ.Γ.8451-αύμεζε 

349%) θαη ζε θξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα (Κ.Γ.0810-αύμεζε 141,4%). Αληηζέησο, κεηώζεηο 

ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πιαηέωλ πξνϊόληωλ έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ.7210-κείσζε 

9,2%),  ραξηηνύ / ραξηνληώλ επηρξηζκέλωλ κε θανιίλε (Κ.Γ.4810-κείσζε 19,1%), παξαζθεπαζκάηωλ 

θξνύηωλ & ιαραληθώλ (Κ.Γ.2008-κείσζε 18,9%), κεξώλ γηα θηλεηήξεο εζωηεξηθήο θαύζεο 

(Κ.Γ.8409-κείσζε 8%), νξγαληθώλ ρξωζηηθώλ πιώλ (Κ.Γ.3204-κείσζε 39,5%), εηδώλ ζπζθεπαζίαο 

από πιαζηηθέο ύιεο (Κ.Γ.3923-κείσζε 22,5%), θνινθωλίωλ & ξεηηληθώλ νμέωλ (Κ.Γ.3806-κείσζε 

2,3%) θαη βηβιίωλ & εληύπωλ (Κ.Γ.4901-κείσζε 24,1%), αληίζηνηρα. 

Από πιεπξάο πνζνηήηωλ ζηηο θύξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ, αμηόινγεο 

απμήζεηο ζεκεηώζεθαλ ζηα ιάδηα από πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, +35,2%), ζην θνθ από πεηξέιαην 

(Κ.Γ.2713, +151,9%), ζηα αέξηα πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, +12,8%), ζηα κήια / αριάδηα / θπδώληα 

(Κ.Γ.0808, +20,4%), ζηα ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Γ 2402, +88,2%), ζην ζείν (Κ.Γ.2503, +71,9%), ζηα 

πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο από πιαζηηθέο ύιεο (Κ.Γ.3924, +11,8%), ζηα αθαηέξγαζηα θαπλά & 

απνξξίκκαηα θαπλνύ (Κ.Γ.2401, +178,7%), ζηα βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα 

(Κ.Γ.0809, +158,7%) θαη ζηα κνλωκέλα ειεθηξηθά ζύξκαηα & θαιώδηα (Κ.Γ.8544, +2.032,3%). 

Μεηώζεηο θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο πνζόηεηεο εμαγσγώλ καο βάκβαθνο (Κ.Γ.5201, -0,3%), 

πιαηέωλ πξνϊόληωλ έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ 7210, -15%), ραξηηνύ / ραξηνληώλ 

επηρξηζκέλωλ κε θανιίλε (Κ.Γ.4810, -25,4%), παξαζθεπαζκάηωλ θξνύηωλ & ιαραληθώλ (Κ.Γ.2008, 

-15,7%), κεξώλ γηα θηλεηήξεο εζωηεξηθήο θαύζεο (Κ.Γ.8409, -22%) θαη νξγαληθώλ ρξωζηηθώλ πιώλ 

(Κ.Γ.3204, -45,6%).  

Σηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

πξνο Αίγππην θαηά ην έηνο 2018 ζε 25 θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο δαζκνινγίνπ, ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2017, ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ειιεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΤΑΤ. 

Παξαηεξνύκε όηη ζηε κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ ηεηξαςήθησλ δαζκνινγηθώλ θιάζεσλ 

θαηαγξάθεθαλ απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο καο πξνο Αίγππην ην 2018. 

 

 ΚΤΡΙΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, 2017-

2018 

2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΔΤΡΩ ΑΞΙΑ ΔΤΡΩ ΜΔΣΑΒΟΛΗ  

(%) 

 ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΓΩΓΩΝ 1.161.442.066 755.513.685 +53,73% 

2710 Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα 
ορυκτά (εκτόσ από ακατζργαςτα λάδια) 

 
806.826.757 

 
498.922.467 

 
+61,7% 

2713 Οπτάνκρακασ (κοκ) από πετρζλαιο, άςφαλτοσ 
από πετρζλαιο και άλλα υπολείμματα των 
λαδιϊν πετρελαίου 

 
 

90.747.927 

 
 

28.409.735 

 
 

+219,4% 

2711 Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι 
υδρογονάνκρακεσ 

 
71.852.019 

 
58.586.811 

 
+22,6% 

5201 Βαμβάκι, μθ λαναριςμζνο οφτε χτενιςμζνο 66.191.024 63.943.907 +3,5% 

0808 Μιλα, αχλάδια και κυδϊνια, νωπά 15.866.375 11.502.091 +37,9% 

2402 Ποφρα, πουράκια και τςιγάρα, από καπνό ι 
υποκατάςτατα 

 
11.818.769 

 
6.626.321 

 
+78,4% 

2503 Θείο κάκε είδουσ 9.598.922 3.748.174 +156,1% 
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CN4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΔΤΡΩ ΑΞΙΑ ΔΤΡΩ ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

(%) 

8901 Επιβατικά πλοία, κρουαηιερόπλοια, φορτθγά 9.000.000 0 Ø 

3924 Πιατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ 
οικονομίασ, είδθ υγιεινισ και καλλωπιςμοφ, 
από πλαςτικζσ φλεσ 

 
 

4.849.569 

 
 

4.160.110 

 
 

+16,6% 

2401 Καπνά ακατζργαςτα, απορρίμματα καπνοφ 3.942.531 1.308.917 +201,2% 

0809 Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, δαμάςκθνα 3.438.536 1.122.618 +206,3% 

8544 Μονωμζνα ςφρματα & καλϊδια, θλεκτρ. χριςθσ 3.362.709 278.570 +1107,1% 

7210 Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι 
ςε κράμα χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm 

 
3.298.408 

 
3.633.953 

 
-9,2% 

4810 Χαρτί και χαρτόνια επιχριςμζνα με καολίνθ ι με 
άλλεσ ανόργανεσ ουςίεσ 

 
3.223.256 

 
3.984.646 

 
-19,1% 

2008 Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ 
φυτϊν, παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα 

 
2.973.492 

 
3.664.328 

 
-18,9% 

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα, 
ηιηανιοκτόνα  

 
2.399.842 

 
1.379.091 

 
+74,0% 

8409 Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κφρια για εμβολοφόρουσ 
κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ 

 
 

2.056.803 

 
 

2.235.560 

 
 

-8,0% 

2106 Παραςκευάςματα διατροφισ 1.865.101 1.138.640 +63,8% 

8419 Συςκευζσ και διατάξεισ, ζςτω και θλεκτρικά 
κερμαινόμενεσ, για τθν επεξεργαςία υλϊν με 
μεκόδουσ που απαιτοφν αλλαγι τθσ 
κερμοκραςίασ 

 
 
 

1.757.621 

 
 
 

1.308.923 

 
 
 

+34,3% 

3204 Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ οργανικζσ, ζςτω και 
κακοριςμζνθσ χθμικισ ςφςταςθσ 

 
1.742.977 

 
2.882.486 

 
-39,5% 

3923 Είδθ μεταφοράσ ι ςυςκευαςίασ, από πλαςτικζσ 
φλεσ. Πϊματα, καπάκια, καψοφλια 

 
1.637.612 

 
2.114.182 

 
-22,5% 

8451 Μθχανζσ, ςυςκευζσ για πλφςιμο 1.612.525 359.116 +349,0% 

3806 Κολοφϊνια και ρθτινικά οξζα, κακϊσ και τα 
παράγωγά τουσ. Αικζριο ζλαιο κολοφωνίου 

 
1.463.522 

 
1.498.424 

 
-2,3% 

0810 Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα 1.446.634 599.298 +141,4% 

4901 Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια ζντυπα 1.410.938 1.857.746 -24,1% 
ΠΗΓΗ: ΔΛ.ΣΤΑΤ (πξνζσξηλά ζηνηρεία) 

Σηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε εμάιινπ αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ησλ ειιεληθώλ 

εηζαγσγώλ από Αίγππην θαηά ην έηνο 2018 ζε 15 θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο 

δαζκνινγίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ην 2017, ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ειιεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Παξά ηε ζπλνιηθή αύμεζε ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε ρώξα καο, ζε 

νξηζκέλεο από ηηο θνξπθαίεο ηεηξαςήθηεο δαζκνινγηθέο θιάζεηο ζεκεηώζεθε ην 2018 κείσζε ησλ 

αμηώλ, όπσο ζηα αδωηνύρα ιηπάζκαηα (Κ.Γ.3102-κείσζε 2,3%), ζηηο παηάηεο (Κ.Γ.0701-κείσζε 

37,4%), ζηα ιάδηα από πεηξέιαην & αζθαιηνύρα νξπθηά (Κ.Γ.2710-κείσζε 54,5%) θαη ζηε αέξηα 

πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711-κείσζε 27,2%).  
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 ΚΤΡΙΔ ΔΙΑΓΩΓΔ ΑΠΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, 2017-

2018 

2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΔΤΡΩ ΑΞΙΑ ΔΤΡΩ ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

 (%) 

 ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΓΩΝ 640.186.807 555.449.884 +15,26% 

2709 Λάδια ακατζργαςτα από πετρζλαιο ι από 
αςφαλτοφχα ορυκτά 

 
428.747.454 

 
336.306.579 

 
27,5% 

3102 Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά, αηωτοφχα 41.537.170 42.505.302 -2,3% 

2905 Αλκοόλεσ άκυκλεσ και παράγωγά τουσ  35.386.209 28.239.692 25,3% 

0701 Πατάτεσ, νωπζσ ι διατθρθμζνεσ με απλι ψφξθ 17.466.896 27.882.665 -37,4% 

2710 Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα 
ορυκτά (εκτόσ από ακατζργαςτα λάδια) 

 
12.369.981 

 
27.210.394 

 
-54,5% 

3901 Πολυμερι αικυλενίου ςε αρχικζσ μορφζσ 11.784.645 11.705.555 0,7% 

2711 Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι 
υδρογονάνκρακεσ 

 
7.742.947 

 
10.631.160 

 
-27,2% 

3817 Αλκυλοβενηόλια ςε μείγματα και 
αλκυλοναφκαλζνια ςε μείγματα 

 
6.148.424 

 
2.419.227 

 
154,1% 

2815 Υδροξείδιο του νατρίου καυςτικι ςόδα. 
Υδροξείδιο του καλίου καυςτικι ποτάςα. 
Υπεροξείδια του νατρίου ι του καλίου 

 
 

5.986.702 

 
 

2.501.068 

 
 

139,4% 

4803 Χαρτί κακαριότθτασ, χαρτοπετςζτεσ, χαρτιά 
οικιακισ χριςθσ 

 
5.715.084 

 
1.191.141 

 
379,8% 

2005 Λαχανικά παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα 
χωρίσ ξφδι 

 
4.193.479 

 
4.436.946 

 
-5,5% 

7601 Αργίλιο ςε ακατζργαςτθ μορφι 3.193.206 988.054 223,2% 

3904 Πολυμερι του χλωριοφχου βινυλίου, ςε αρχικζσ 
μορφζσ 

 
3.182.779 

 
1.940.056 

 
64,1% 

6302 Πανικά κρεβατιοφ, τραπεηιοφ, κακαριότθτασ, 
από υφαντουργικά προϊόντα παντόσ τφπου 

 
3.010.860 

 
3.505.016 

 
-14,1% 

7210 Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι 
ςε κράμα χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm 

 
2.818.756 

 
4.974.674 

 
-43,3% 

ΠΗΓΗ: ΔΛ.ΣΤΑΤ (πξνζσξηλά ζηνηρεία) 
            

 

 

 

 

            Ο Πξντζηάκελνο 

Αζαλάζηνο Μαθξαλδξένπ 

Γελ. Σύκβνπινο Ο.Δ.Υ. Α' 
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