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ΘΕΜΑ: Διμεπέρ εμπόπιο Ελλάδορ-Αιγύπηος καηά ηο έηορ 2022 

       

Σύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΤΑΤ., ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, η αξία ηων ελληνικών εξαγωγών ππορ Αίγςπηο καηά ηο 

δωδεκάμηνο Ιαν.-Δεκ. 2022 ανήλθε ζε €378 εκαη., μειωμένη καηά 13,76 % ζε 

ζύγκπιζη με ηο 2021, όηαλ είρε αλέιζεη ζε €434 εθ. Ελ ιόγσ κείσζε νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ απνδπλάκσζε ησλ θσδηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηα πεηξειαηνεηδή.  

Οι ελληνικέρ ειζαγωγέρ από ηην Αίγςπηο έθθαζαν ηο 2022 ηα €1,654 διζ., αςξημένερ 

καηά 28,55% ένανηι ηος 2021, όηαλ είραλ αλέιζεη ζε € 1,287 δηζ., θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ 

απμεκέλε δπλακηθή ησλ βαζηθώλ θσδηθώλ πεηξειαηνεηδώλ πνπ εηζάγνληαη από ηελ 

Αίγππην.  

Τν δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ην 2022, απνηηκήζεθε ζε € -1,275 δηζ., θαη ήηαλ 

ειιεηκκαηηθό γηα ηελ Ειιάδα, ζε ζρέζε κε ην 2021, νπόηε είρε θαηαγξάςεη θαη πάιη 

αξλεηηθό πξόζεκν απηή ηε θνξά ζηα επίπεδα ηνπ € -848 εθ.. Η αύμεζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ήηαλ 50,44% .  

Ο όγθνο ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ ην 2022 απνηηκήζεθε ζε € 2,032 δηζ. απμεκέλνο θαηά 17,79 

% ζε ζρέζε κε ην 2021 όηαλ είρε αλέιζεη ζε  € 1,726 δηζ., απμεηηθή δπλακηθή πνπ 

νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αηγππηηαθώλ εηζαγσγώλ ζηε ρώξα καο. 

Διμεπέρ Εμπόπιο Ελλάδαρ-Αιγύπηος 2017-2022 (ζε εκ. εςπώ) 

 

Σε εκατ. € 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022/2021 2021/2020

Εξαγωγέσ 755,51 1.152,44 942,94 498 434 378 -13,76% -13%

Ειςαγωγέσ 555,45 636,13 842,75 614 1.287 1.654 28,55% 110%

Όγκοσ εμπορίου 1.310,96 1.788,57 1.785,69 1.111 1.726 2.032 17,79% 55%

Εμπορικό ιςοζφγιο 200,06 516,31 100,19 -116 -848 -1.275 50,44% 631%  

 

 

 



 
 

Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ.  

 

 

 

Από πιεπξάο εξαγωγών αξιοζημείωηη αύξηζη ζε ζσέζη με ηο 2021 παποςζίαζαν:  

 Κσδ. 2713' Οπηάλζξαθαο (θνθ) από πεηξέιαην, άζθαιηνο από πεηξέιαην θαη άιια 

ππνιείκκαηα ησλ ιαδηώλ πεηξειαίνπ ή ησλ αζθαιηνύρσλ νξπθηώλ  € 27.730.195 από € 

8.021.309 ην 2021, αύμεζε 245,71% 

 Κσδ. 2402'    Πνύξα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα κε θνκκέλα ηα άθξα, πνπξάθηα 

θαη ηζηγάξα, από θαπλό ή ππνθαηάζηαηα ηνπ θαπλνύ € 16.051.614 από € 11.550.504 

ην 2021, αύμεζε 38,97% 

 Κσδ. 7606' Ειάζκαηα θαη ηαηλίεο, από αξγίιην, €4.507.582 από € 3.154.847 ην 

2021, αύμεζε 42,88%. 

 Κσδ. 3808' Εληνκνθηόλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα, δηδαληνθηόλα, αλαζρεηηθά ηεο 

βιάζηεζεο θαη ξπζκηζηηθά ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, απνιπκαληηθά θαη παξόκνηα 

πξντόληα € 8.068.345 από € 6.595.316, αύμεζε 22,33% 

 Κσδ. 9619' Σεξβηέηεο θαη ηακπόλ πγείαο, πάλεο γηα βξέθε θαη παξόκνηα είδε πγηεηλήο, 

από νπνηνδήπνηε πιηθό € 2.512.393 από € 1.324.176, αύμεζε 89,73% 

 Κσδ. 8302' Σηδεξηθά θαη παξόκνηα είδε, € 2.309.206 από € 1.570.671, αύμεζε 

47,02% 

 Κσδ. 3004' Φάξκαθα (εθηόο από ηα πξντόληα ησλ θιάζεσλ 3002, 3005 ή 3006) 

€2.057.719 από € 1.431.857, αύμεζε 43,71% 

 

Από πιεπξάο ειζαγωγών αξιοζημείωηη αύξηζη ζε ζσέζη με ηο 2021 παξνπζίαζαλ οι κωδικοί: 

 2709' Λάδηα αθαηέξγαζηα, από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα νξπθηά (αθαηέξγαζην 

πεηξέιαην)     € 767.440.826 από € 551.502.730, αύμεζε 39,15% 

 2711' Αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο/ Φπζηθό αέξην € 336.654.169

 από € 21.013.071, αύμεζε 1502,12% 

 3102' Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά €145.815.044 από € 78.412.651, αύμεζε 85,96% 



 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε αύμεζε εηζαγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Αίγππην ιεηηνύξγεζε σο 

απνζπκπίεζε ηεο εμάξηεζεο από ην ξσζηθό θπζηθό αέξην.  

 

 

Πίλαθαο ελληνικών εξαγωγών ππορ την Αίγςπτο, σο θπξηόηεξεο 20 θαηεγνξίεο σο πξνο ηελ αμία 

εμαγσγώλ αλά θεθάιαην ηνπ δαζκνινγίνπ ην 2022 ζε ζύγθξηζε κε ην 2021, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
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CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (εςπώ) 2022 ΑΞΙΑ (εςπώ) 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ 2022-2021 % επί ηος ζςνόλος 

2710' Λάδηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα νξπθηά 

(εθηόο από αθαηέξγαζηα ιάδηα). Παξαζθεπάζκαηα 

πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο >= 70% ζε ιάδηα από 

πεηξέιαην ή ζε αζθαιηνύρα νξπθηά θαη ζηα νπνία ηα 

ιάδηα απηά απνηεινύλ ην βαζηθό ζπζηαηηθό, π.δ.θ.α. 

111.421.320 137.150.476 -18,76% 29,40% 

5201' Βακβάθη, κε ιαλαξηζκέλν νύηε ρηεληζκέλν 96.453.219 125.738.867 -23,29% 25,50% 

2713' Οπηάλζξαθαο (θνθ) από πεηξέιαην, άζθαιηνο από 

πεηξέιαην θαη άιια ππνιείκκαηα ησλ ιαδηώλ 

πεηξειαίνπ ή ησλ αζθαιηνύρσλ νξπθηώλ 

27.730.195 8.021.309 245,71% 7,30% 

2402' Πνύξα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα κε 

θνκκέλα ηα άθξα, πνπξάθηα θαη ηζηγάξα, από θαπλό ή 

ππνθαηάζηαηα ηνπ θαπλνύ 

16.051.614 11.550.504 38,97% 4,20% 

0808' Μήια, αριάδηα θαη θπδώληα, λσπά 11.936.579 25.651.294 -53,47% 3,10% 

2401' Καπλά αθαηέξγαζηα ή πνπ δελ έρνπλ 

βηνκεραλνπνηεζεί. Απνξξίκκαηα θαπλνύ 

11.669.862 13.164.827 -11,36% 3,00% 

3808' Εληνκνθηόλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα, 

δηδαληνθηόλα, αλαζρεηηθά ηεο βιάζηεζεο θαη 

ξπζκηζηηθά ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, απνιπκαληηθά 

θαη παξόκνηα πξντόληα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

κνξθέο ή ζπζθεπαζίεο γηα ηε ιηαληθή πώιεζε ή σο 

παξαζθεπάζκαηα  

8.068.345 6.595.316 22,33% 2,10% 

2503' Θείν θάζε είδνπο (εθηόο από απηό πνπ παξάγεηαη κε 

εμάρλσζε, κε θαηαθξήκληζε θαη ην θνιινεηδέο) 

6.727.542 10.526.169 -36,09% 1,80% 

7606' Ειάζκαηα θαη ηαηλίεο, από αξγίιην, κε πάρνο > 0,2 

mm (εθηόο από αλεπηπγκέλα ειάζκαηα θαη ηαηλίεο) 

4.507.582 3.154.847 42,88% 1,20% 

2008' Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο 

πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ ή αιθνόιεο 

(εθηόο από εθείλα πνπ είλαη παξαζθεπαζκέλα ή 

δηαηεξεκέλα κε μίδη, δηαηεξεκέλα κε δάραξε 

4.203.471 5.964.086 -29,52% 1,10% 



0810' Φξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια 

θάζε είδνπο, ιαγνθέξαζα θαη άιινη θαξπνί θαη 

θξνύηα βξώζηκα, λσπά  

3.319.622 4.370.410 -24,04% 0,90% 

8409' Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα εκβνινθόξνπο θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαύζεο, π.δ.θ.α. 

3.075.960 2.389.758 28,71% 0,80% 

3806' Κνινθώληα θαη ξεηηληθά νμέα, θαζώο θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο. Αηζέξην έιαην θνινθσλίνπ θαη έιαηα 

θνινθσλίνπ. Γόκεο ιησκέλεο 

3.075.937 2.987.196 2,97% 0,80% 

2515' Μάξκαξα, ηξαβεξηίλεο, βειγηθνί αζβεζηόιηζνη θαη 

άιινη αζβεζηόιηζνη γηα πειέθεκα ή ρηίζηκν, 

θαηλνκεληθήο ππθλόηεηαο >= 2,5, θαη αιάβαζηξν, 

έζησ θαη ρνληξηθά θαηεξγαζκέλα ή απιά θνκκέλα, κε 

πξηόλη ή άιιν ηξόπν, ζε όγθνπο ή πιάθεο ζρήκαηνο 

ηεηξαγώλνπ ήν 

2.773.488 3.486.203 -20,44% 0,70% 

9619' Σεξβηέηεο θαη ηακπόλ πγείαο, πάλεο γηα βξέθε θαη 

παξόκνηα είδε πγηεηλήο, από νπνηνδήπνηε πιηθό 

2.512.393 1.324.176 89,73% 0,70% 

8302' Σηδεξηθά θαη παξόκνηα είδε, από θνηλά κέηαιια, γηα 

έπηπια, πόξηεο, ζθάιεο, παξάζπξα, παληδνύξηα, 

ακαμώκαηα, ηππνζθεπή, βαιίηζεο, θηβώηηα ηαμηδίσλ ή 

άιια παξόκνηα είδε. Κξεκάζηξεο ηνίρνπ γηα 

ελδύκαηα, θξεκάζηξεο γηα θαπέια, θνλζόιεο, 

ππνζηεξίγκαηα θαη 

2.309.206 1.570.671 47,02% 0,60% 

3004' Φάξκαθα (εθηόο από ηα πξντόληα ησλ θιάζεσλ 3002, 

3005 ή 3006) πνπ απνηεινύληαη από πξντόληα 

αλακεηγκέλα ή κε αλακεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα γηα 

ζεξαπεπηηθνύο ή πξνθπιαθηηθνύο ζθνπνύο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ ή είλαη 

ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθ 

2.057.719 1.431.857 43,71% 0,50% 



7210' Πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν ή από όρη ζε 

θξάκα ράιπβα, κε πιάηνο >= 600 mm, πνπ έρνπλ 

ειαζεί ζε ζεξκή ή ςπρξή θαηάζηαζε, επηζηξσκέλα κε 

άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα 

2.001.912 2.132.491 -6,12% 0,50% 

8424' Μεραληθέο ζπζθεπέο, έζησ θαη ρεηξνθίλεηεο, γηα ηε 

δηαζπνξά, εθηόμεπζε ή ςεθαζκό πγξώλ ή ζθόλεο, 

π.δ.θ.α. Ππξνζβεζηήξεο, έζησ θαη γεκάηνη (εθηόο από 

ππξνζβεζηηθέο βόκβεο θαη θηάιεο). Πηζηόιηα 

εμαθνληίζεσο θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο (εθηόο από ηηο 

ειεθηξηθ 

1.911.414 1.904.716 0,35% 0,50% 

4810' Φαξηί θαη ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε ή κε 

άιιεο αλόξγαλεο νπζίεο ζηε κία ή θαη ζηηο δύν 

επηθάλεηεο, κε ή ρσξίο ζπλδεηηθά, έζησ θαη 

ρξσκαηηζκέλα ζηελ επηθάλεηα, δηαθνζκεκέλα ζηελ 

επηθάλεηα ή ηππσκέλα, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θύιια 

ζύκθσλα κε ηε ζεκείσ 

1.804.620 1.988.380 -9,24% 0,40% 

 

Πεγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

 

 

Από πλεςπάρ ειζαγωγών, παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη θπξηόηεξεο 20 θαηεγνξίεο σο πξνο ηελ αμία αλά θεθάιαην ηνπ δαζκνινγίνπ ην 2022 ζε ζρέζε κε 

ην 2021. 

 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (εςπώ) 2022 ΑΞΙΑ (εςπώ) 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ 2022-2021 % επί ηος 

ζςνόλος 

2709' Λάδηα αθαηέξγαζηα, από πεηξέιαην ή από 

αζθαιηνύρα νξπθηά (αθαηέξγαζην πεηξέιαην) 

767.440.826 551.502.730 39,15% 46,39% 



2711' Αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη 

πδξνγνλάλζξαθεο 

336.654.169 21.013.071 1502,12% 20,35% 

3102' Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά αδσηνύρα (εθηόο 

από απηά πνπ παξνπζηάδνληαη είηε ζε δηζθία ή 

παξόκνηα ζρήκαηα, είηε ζε ζπζθεπαζίεο κε 

κεηθηό βάξνο <= 10 kg) 

145.815.044 78.412.651 85,96% 8,80% 

2710' Λάδηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα 

νξπθηά (εθηόο από αθαηέξγαζηα ιάδηα). 

Παξαζθεπάζκαηα πεξηεθηηθόηεηαο θαηά 

βάξνο >= 70% ζε ιάδηα από πεηξέιαην ή ζε 

αζθαιηνύρα νξπθηά θαη ζηα νπνία ηα ιάδηα 

απηά απνηεινύλ ην βαζηθό ζπζηαηηθό, π.δ.θ.α. 

126.524.217 448.747.073 -71,81% 7,60% 

0701' Παηάηεο, λσπέο ή δηαηεξεκέλεο κε απιή ςύμε 36.614.775 20.210.380 81,17% 2,20% 

3901' Πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ ζε αξρηθέο κνξθέο 25.527.176 10.622.249 140,32% 1,50% 

7801' Μόιπβδνο ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 18.804.095 17.108.935 9,91% 1,10% 



7208' Πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν ή από 

όρη ζε θξάκα ράιπβα, κε πιάηνο >= 600 mm, 

πνπ έρνπλ ειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, κε 

επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν, νύηε 

επελδπκέλα 

17.095.922 9.568.682 78,67% 1,00% 

7408' Σύξκαηα από ραιθό (εθηόο από πιηθό 

ζπξξαθήο γηα ρεηξνπξγηθή ρξήζε, θνξδόληα, 

θαιώδηα, ζρνηληά θαη άιια είδε ηεο θιάζεο 

7413, κνλσκέλα ζύξκαηα γηα ηελ 

ειεθηξνηερλία θαη ρνξδέο κνπζηθώλ νξγάλσλ) 

14.533.316 28.214.319 -48,49% 0,90% 

2815' Υδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαπζηηθή ζόδα. 

Υδξνμείδην ηνπ θαιίνπ θαπζηηθή πνηάζα. 

Υπεξνμείδηα ηνπ λαηξίνπ ή ηνπ θαιίνπ 

13.894.646 6.258.487 122,01% 0,80% 

2905' Αιθνόιεο άθπθιεο θαη ηα αινγνλσκέλα, 

ζνπιθνλσκέλα, ληηξσκέλα ή ληηξνδσκέλα 

παξάγσγά ηνπο 

11.092.584 12.514.900 -11,36% 0,70% 

3907' Πνιπαθεηάιεο, άιινη πνιπαηζέξεο θαη 

ξεηίλεο-επνμείδηα, ζε αξρηθέο κνξθέο. 

Πνιπαλζξαθηθά άιαηα, ξεηίλεο-αιθύδηα, 

πνιπεζηέξεο αιιπιηθνί θαη άιινη 

πνιπεζηέξεο, ζε αξρηθέο κνξθέο 

9.298.548 4.634.798 100,62% 0,60% 



7210' Πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν ή από 

όρη ζε θξάκα ράιπβα, κε πιάηνο >= 600 mm, 

πνπ έρνπλ ειαζεί ζε ζεξκή ή ςπρξή 

θαηάζηαζε, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή 

επελδπκέλα 

8.453.603 3.524.254 139,87% 0,50% 

3817' Αιθπινβελδόιηα ζε κείγκαηα θαη 

αιθπινλαθζαιέληα ζε κείγκαηα, πνπ 

παξαζθεπάδνληαη κε αιθπιίσζε ηνπ 

βελδνιίνπ ή ηεο λαθζαιίλεο (εθηόο από 

κείγκαηα ηζνκεξώλ ησλ θπθιηθώλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ) 

8.164.040 3.342.260 144,27% 0,50% 

4805' Φαξηηά θαη ραξηόληα, γηα αλαθύθισζε 

(απνξξίκκαηα θαη απνθόκκαηα), ρσξίο 

επίρξηζε ή επάιεηςε, ζε θπιίλδξνπο ή ζε 

θύιια ζύκθσλα κε ηε ζεκείσζε 7α) θαη 7β) 

ηνπ θεθαιαίνπ 48, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί 

θακκηά άιιε θαηεξγαζία εθηόο από εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαηζ 

5.661.972 3.137.502 80,46% 0,30% 

3904' Πνιπκεξή ηνπ ρισξηνύρνπ βηλπιίνπ ή άιισλ 

αινγνλσκέλσλ νιεθηλώλ, ζε αξρηθέο κνξθέο 

5.413.325 1.824.938 196,63% 0,30% 

4803' Φαξηί θαζαξηόηεηαο (πγείαο), ραξηί πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεηζέηεο ρεξηώλ, γηα 

πεηζέηεο θαη παξόκνηα ραξηηά νηθηαθήο 

ρξήζεο, πγηεηλήο ή θαζαξηόηεηαο, 

ραξηνβάκβαθαο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο από 

ίλεο θπηηαξίλεο, έζησ θαη ξπηηδσκέλα, 

5.127.795 1.617.719 216,98% 0,30% 



πηπρσηά, αλάγιπθα,δ 

0710' Λαραληθά, άβξαζηα ή βξαζκέλα ζην λεξό ή 

ζηνλ αηκό, θαηεςπγκέλα 

4.578.953 2.947.845 55,33% 0,30% 

2501' Αιάηη, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 

επηηξαπέδην θαη ην κεηνπζησκέλν αιάηη, θαη 

ρισξηνύρν λάηξην θαζαξό, έζησ θαη ζε 

πδαηηθό δηάιπκα ή κε πξνζζήθε 

αληηζπζζσκαηηθώλ νπζηώλ ή νπζηώλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ θαιή ξεπζηόηεηα. Θαιάζζην 

λεξό 

4.201.436 1.107.458 279,38% 0,25% 

2005' Λαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 

ρσξίο μίδη, κε θαηεςπγκέλα (εθηόο από ηα 

δηαηεξεκέλα κε δάραξε θαη εθηόο από 

ληνκάηεο, καληηάξηα θαη ηξνύθεο) 

3.264.031 2.431.984 34,21% 0,19% 

 



___________________________________________________________________________ 
Σειίδα 11 από 15 

 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) 2022 ΑΞΙΑ (ευρώ) 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ 2022-2021 % επί του ςυνόλου 

2709' Λάδια ακατζργαςτα, από πετρζλαιο ι από 
αςφαλτοφχα ορυκτά (ακατζργαςτο πετρζλαιο) 

767.440.826 551.502.730 39,15% 46,39% 

2711' Αζρια πετρελαίου και άλλοι αζριοι 
υδρογονάνκρακεσ 

336.654.169 21.013.071 1502,12% 20,35% 

3102' Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά αηωτοφχα (εκτόσ από 
αυτά που παρουςιάηονται είτε ςε διςκία ι 
παρόμοια ςχιματα, είτε ςε ςυςκευαςίεσ με 
μεικτό βάροσ <= 10 kg) 

145.815.044 78.412.651 85,96% 8,80% 

2710' Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά 
(εκτόσ από ακατζργαςτα λάδια). 
Παραςκευάςματα περιεκτικότθτασ κατά βάροσ >= 
70% ςε λάδια από πετρζλαιο ι ςε αςφαλτοφχα 
ορυκτά και ςτα οποία τα λάδια αυτά αποτελοφν 
το βαςικό ςυςτατικό, π.δ.κ.α. 

126.524.217 448.747.073 -71,81% 7,60% 

0701' Πατάτεσ, νωπζσ ι διατθρθμζνεσ με απλι ψφξθ 36.614.775 20.210.380 81,17% 2,20% 

3901' Πολυμερι του αικυλενίου ςε αρχικζσ μορφζσ 25.527.176 10.622.249 140,32% 1,50% 



7801' Μόλυβδοσ ςε ακατζργαςτθ μορφι 18.804.095 17.108.935 9,91% 1,10% 

7208' Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι 
ςε κράμα χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm, που 
ζχουν ελακεί ςε κερμι κατάςταςθ, μθ 
επιςτρωμζνα με άλλο μζταλλο, οφτε επενδυμζνα 

17.095.922 9.568.682 78,67% 1,00% 

7408' Σφρματα από χαλκό (εκτόσ από υλικό ςυρραφισ 
για χειρουργικι χριςθ, κορδόνια, καλϊδια, 
ςχοινιά και άλλα είδθ τθσ κλάςθσ 7413, 
μονωμζνα ςφρματα για τθν θλεκτροτεχνία και 
χορδζσ μουςικϊν οργάνων) 

14.533.316 28.214.319 -48,49% 0,90% 

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

13.894.646 6.258.487 122,01% 0,80% 

2905' Αλκοόλεσ άκυκλεσ και τα αλογονωμζνα, 
ςουλφονωμζνα, νιτρωμζνα ι νιτροδωμζνα 
παράγωγά τουσ 

11.092.584 12.514.900 -11,36% 0,70% 



3907' Πολυακετάλεσ, άλλοι πολυαικζρεσ και ρθτίνεσ-
εποξείδια, ςε αρχικζσ μορφζσ. Πολυανκρακικά 
άλατα, ρθτίνεσ-αλκφδια, πολυεςτζρεσ αλλυλικοί 
και άλλοι πολυεςτζρεσ, ςε αρχικζσ μορφζσ 

9.298.548 4.634.798 100,62% 0,60% 

7210' Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι από όχι 
ςε κράμα χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm, που 
ζχουν ελακεί ςε κερμι ι ψυχρι κατάςταςθ, 
επιςτρωμζνα με άλλο μζταλλο ι επενδυμζνα 

8.453.603 3.524.254 139,87% 0,50% 

3817' Αλκυλοβενηόλια ςε μείγματα και 
αλκυλοναφκαλζνια ςε μείγματα, που 
παραςκευάηονται με αλκυλίωςθ του βενηολίου ι 
τθσ ναφκαλίνθσ (εκτόσ από μείγματα ιςομερϊν 
των κυκλικϊν υδρογονανκράκων) 

8.164.040 3.342.260 144,27% 0,50% 

4805' Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακφκλωςθ 
(απορρίμματα και αποκόμματα), χωρίσ επίχριςθ ι 
επάλειψθ, ςε κυλίνδρουσ ι ςε φφλλα ςφμφωνα 
με τθ ςθμείωςθ 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, 
που δεν ζχουν υποςτεί καμμιά άλλθ κατεργαςία 
εκτόσ από εκείνεσ που αναφζρονταις 

5.661.972 3.137.502 80,46% 0,30% 



3904' Πολυμερι του χλωριοφχου βινυλίου ι άλλων 
αλογονωμζνων ολεφινϊν, ςε αρχικζσ μορφζσ 

5.413.325 1.824.938 196,63% 0,30% 

4803' Χαρτί κακαριότθτασ (υγείασ), χαρτί που 
χρθςιμοποιείται για πετςζτεσ χεριϊν, για 
πετςζτεσ και παρόμοια χαρτιά οικιακισ χριςθσ, 
υγιεινισ ι κακαριότθτασ, χαρτοβάμβακασ και 
επίπεδεσ επιφάνειεσ από ίνεσ κυτταρίνθσ, ζςτω 
και ρυτιδωμζνα, πτυχωτά, ανάγλυφα,δ 

5.127.795 1.617.719 216,98% 0,30% 

0710' Λαχανικά, άβραςτα ι βραςμζνα ςτο νερό ι ςτον 
ατμό, κατεψυγμζνα 

4.578.953 2.947.845 55,33% 0,30% 

2501' Αλάτι, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπζηιο 
και το μετουςιωμζνο αλάτι, και χλωριοφχο νάτριο 
κακαρό, ζςτω και ςε υδατικό διάλυμα ι με 
προςκικθ αντιςυςςωματικϊν ουςιϊν ι ουςιϊν 
που εξαςφαλίηουν καλι ρευςτότθτα. Θαλάςςιο 
νερό 

4.201.436 1.107.458 279,38% 0,25% 

2005' Λαχανικά παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα χωρίσ 
ξίδι, μθ κατεψυγμζνα (εκτόσ από τα διατθρθμζνα 
με ηάχαρθ και εκτόσ από ντομάτεσ, μανιτάρια και 
τροφφεσ) 

3.264.031 2.431.984 34,21% 0,19% 



___________________________________________________________________________ 
Σειίδα 15 από 15 

 

 


