
Διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ασζηραλίας ηο 2010 

 

Σύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, νη εμαγσγέο ηεο 

Ειιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία θαηά ην 2010 αλήιζαλ ζε 91.107.908  επξώ ελώ ην 

2009 αλήιζαλ ζε 68.965.106 επξώ (αύμεζε θαηά 32,1 %). 

 

Οη εηζαγσγέο ηεο Ειιάδαο από ηελ Απζηξαιία θαηά ην 2010 αλήιζαλ ζε 22.803.981 

επξώ ελώ ην 2009 αλήιζαλ ζε 42.745.636 επξώ (κείσζε θαηά 46,6 %). 

 

Παξαηίζεληαη θαησηέξσ πίλαθεο κε ηα δεθαπέληε θπξηόηεξα πξντόληα εμαγσγώλ - 

εηζαγσγώλ κεηαμύ Ειιάδαο θαη Απζηξαιίαο θαηά ην 2010 (θαηά ηεηξαςήθην θσδηθό 

ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο). 

 

 
 

 

ΕΞΑΓΩΓΕ  ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ TO 2010 (Ε ΕΤΡΩ) 

 

(800) 

ΑΤΣΡΑΛΙΑ 

ΤΝΟΛΟ 91,107,908 

20.05 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 

αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη 

θαηεςπγκέλα, άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 

2006 

18,219,421 

40.10 Θκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από 

θανπηζνύθ βνπιθαληζκέλν 

10,423,097 

04.06 Τπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 9,433,086 

30.04 Φάξκαθα (κε εμαίξεζε 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 

(ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα πνπ 

πξννξίδνληαη λα ρνξεγεζνύλ δηαδεξκηθά) 

ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε 

6,674,507 

87.04 Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ 

5,516,776 

15.09 Ειαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη 

εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο 

κεηαζρεκαηηζκέλα     

4,178,104 

20.01 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα 

κέξε θπηώλ, παξαζθεπαζκέλα ή 

δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ 

3,188,860 

99.90  Εκπηζηεπηηθά πξντόληα 

 

2,578,210 



08.06 Σηαθύιηα, λσπά ή μεξά 2,130,728 

21.06 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ 

2,121,674 

84.28 Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αλύςσζε, ηε 

θόξησζε, εθθόξησζε ή ηε 

κεηαθίλεζε (π.ρ. αλειθπζηήξεο, κεραληθέο ζθάιεο, 

κεηαθνξείο, ελαέξηνη 

ζηδεξόδξνκνη 

2,010,016 

20.08 Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή 

δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή 

άιισλ γιπθαληηθώλ ή αιθνόιεο, πνπ 

δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ 

1,672,858 

76.07 Φύιια θαη ηαηλίεο, ιεπηά, από αξγίιην (έζησ θαη 

ηππσκέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, 

ραξηόλη, πιαζηηθέο ύιεο ή παξόκνηα ππνζέκαηα), κε 

πάρνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 

0,2 mm (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνζέκαηνο 

1,176,761 

84.29 Μπνπιληόδεο, πιάγηεο κπνπιληόδεο (angledozers), 

ηζνπεδσηήξεο, αλακνριεπηήξεο 

(απνμέζηεο δξόκσλ), κεραληθά θηπάξηα, εθζθαθείο, 

θνξησηέο θαη θνξησηέο- 

θηπαξηζηέο, ζπκπηεζηέο θαη νδνζηξσηήξεο, 

απηνπξνσζνύκελα 

1,168,300 

17.04 Ζαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν (ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεπθή ζνθνιάηα) 

816,239 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ TO 2010 (Ε ΕΤΡΩ) 

 

(800) 

ΑΤΣΡΑΛΙΑ 

ΤΝΟΛΟ 22,803,981 

 

72.10 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε 

θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm 

ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή 

επελδπκέλα 

9,102,074 

30.04 Φάξκαθα (κε εμαίξεζε 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 

(ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα πνπ 

πξννξίδνληαη λα ρνξεγεζνύλ δηαδεξκηθά) 

2,327,558 



ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε 

84.74 Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηε δηαινγή, ην 

θνζθίληζκα, ην δηαρσξηζκό, ην πιύζηκν, ην 

θνπάληζκα, ηνλ ηεκαρηζκό, ηελ αλάκεημε ή κάιαμε 

ρσκάησλ, ιίζσλ, κεηαιιεπκάησλ ή 

άιισλ ζηεξεώλ νξπθηώλ πιώλ (ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζθόλεο θαη νη δύκεο). 

Μεραλέο γηα ηε ζπζζσκάησζε, ηε κνξθνπνίεζε ή 

ην ζρεκαηηζκό ζε ηύπνπο ησλ 

ζηεξεώλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, ησλ θεξακεπηηθώλ 

δπκώλ, ηνπ ηζηκέληνπ, ηνπ γύςνπ ή 

άιισλ νξπθηώλ πιώλ ζε ζθόλε ή δύκε. Μεραλέο 

ζρεκαηηζκνύ ησλ κεηξώλ ησλ 

ρπηεξίσλ από άκκν 

2,214,717 

35.06 Κόιιεο θαη άιια παξαζθεπαζκέλα ζπγθνιιεηηθά, 

πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε 

πεξηιακβάλνληαη αιινύ. Πξντόληα θάζε είδνπο γηα 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θόιιεο ή 

σο ζπγθνιιεηηθά, ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή 

πώιεζε σο θόιιεο ή ζπγθνιιεηηθά, 

θαζαξνύ βάξνπο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1 kg: 

634,497 

85.32 Ηιεθηξηθνί ππθλσηέο, ζηαζεξνί, κεηαβιεηνί ή 

ξπζκηδόκελνη 

592,780 

48.04 Φαξηί θαη ραξηόληα θξαθη, ρσξίο επίρξηζε ή 

επάιεηςε, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θύιια, 

άιια από εθείλα ησλ θιάζεσλ 4802 ή 4803 

454,474 

21.06 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ 

438,532 

90.18 Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή, ηε 

ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληα- 

ηξηθή, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπζθεπέο 

ζπηλζεξνγξαθήκαηνο θαη άιιεο 

ζπζθεπέο ειεθηξνζεξαπείαο, θαζώο θαη νη ζπζθεπέο 

γηα δηάθνξεο νπηηθέο δνθηκαζίεο 

420,014 

85.40 Λπρλίεο θάζε είδνπο ειεθηξνληθέο, ζεξκήο θαζόδνπ, 

ςπρξήο θαζόδνπ ή θσηνθαζόδνπ 

(π.ρ. ιπρλίεο θάζε είδνπο, θελνύ, αηκνύ ή αεξίνπ, 

ζσιελσηνί αλνξζσηέο αηκνύ 

πδξαξγύξνπ, ζσιελσηέο θαζνδηθέο ιπρλίεο, 

ζσιελσηέο θαη άιιεο ιπρλίεο γηα 

ζπζθεπέο ιήςεο εηθόλσλ ηειεόξαζεο), άιιεο από 

εθείλεο ηεο θιάζεο 8539 

333,437 

84.37 Μεραλέο γηα ην θαζάξηζκα, ηε δηαινγή ή ην 

θνζθίληζκα ησλ ζπόξσλ ή ησλ νζπξίσλ. 

Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αιεπξνπνηία ή ηελ 

318,000 



επεμεξγαζία ησλ δεκεηξηαθώλ ή ησλ 

νζπξίσλ, άιιεο από ηηο κεραλέο θαη ζπζθεπέο ηνπ 

ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

αγξνθηήκαηα 

33.04 Πξντόληα νκνξθηάο ή θηηαζηδώκαηνο (καθηγηάδ) 

παξαζθεπαζκέλα θαη 

παξαζθεπάζκαηα γηα ηε ζπληήξεζε ή ηε θξνληίδα 

ηνπ δέξκαηνο, άιια από ηα 

θάξκαθα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

αληηειηαθά παξαζθεπάζκαηα θαη ηα 

παξαζθεπάζκαηα γηα ην καύξηζκα. 

Παξαζθεπάζκαηα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ λπρηώλ 

ησλ ρεξηώλ ή ησλ πνδηώλ 

297,216 

87.08 Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ 

ησλ θιάζεσλ 8701 κέρξη 8705 

285,296 

04.06 Τπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 269,755 

27.04 Οπηάλζξαθαο (θνθ) θαη εκηνπηάλζξαθαο από 

ιηζάλζξαθα, ιηγλίηε ή ηύξθε, έζησ θαη 

ζπζζσκαησκέλνη. Άλζξαθαο απνζηαθηηθνύ θέξαηνο 

246,790 

03.06 απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα 

ή ζε άξκε. Μαιαθόζηξαθα κε ην 

όζηξαθό ηνπο, βξαζκέλα ζε λεξό ή αηκό, έζησ θαη 

δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, 

θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. 

Αιεύξηα, ζθόλεο θαη 

ζπζζσκαησκέλα πξντόληα κε κνξθή ζβόισλ 

(πειέηεο) καιαθνζηξάθσλ, θαηάιιεια 

γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ  

224,731 

 

 

 

Κνπηζήο Δεκήηξηνο  

Γξακκαηέαο ΟΕΥ Α΄ 
 


