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Γιμεπέρ εμπόπιο Δλλάδαρ - Αςζηπαλίαρ (2008, 2009, 2010) 

 

 

 

 

 

 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, νη εμαγσγέο πξντόλησλ ηεο Διιάδαο πξνο 

ηελ Απζηξαιία θαηά ην 2008 αλήιζαλ ζε 75.557.264 επξώ, ην 2009 ζε  68.965.106 επξώ (κείσζε 

θαηά 8,73 %) ελώ ην 2010 αλήιζαλ ζε 91.107.908  επξώ (αύμεζε θαηά 32,10 %). 

  

Οη εηζαγσγέο πξντόλησλ ηεο Διιάδαο από ηελ Απζηξαιία θαηά ην 2008 αλήιζαλ ζε 38.942.003 

επξώ, ην 2009 ζε  42.745.636 επξώ (αύμεζε θαηά 9,76 %) ελώ ην 2010 αλήιζαλ ζε 22.803.981 επξώ 

(κείσζε θαηά 46,66%).  

  

Ο όγθνο εκπνξίνπ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ παξέκεηλε ζηαζεξόο πεξίπνπ  θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2,43% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη άπμεζε θαηά 1,97% ην 2010 

ζε ζρέζε κε ην 2009. 

 

Σν ηζνδύγην παξέκεηλε ζεηηθό γηα ηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε παξνπζηάδνληαο κείσζε 

θαηά 28,39% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη άπμεζε θαηά 160,50% ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009. 

 

Οη όξνη εκπνξίνπ γηα ηελ Διιάδα ην 2008 ήηαλ 1:1,94, ην 2009 ήηαλ 1:1,61 ελώ ην 2010 ήηαλ 1:3,99 

γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηελ κεγάιε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία θαη 

ζηελ κεγάιε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ από ηελ Απζηξαιία θαηά ην έηνο απηό. 

 

Σν 2009 νη εμαγσγέο πξντόλησλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία απνηεινύζαλ ην 0,46% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ελώ ην 2010 απνηεινύζαλ ην 0,56%. 

 

Σν 2009 νη εηζαγσγέο πξντόλησλ ηεο Διιάδαο από ηελ Απζηξαιία απνηεινύζαλ ην 0,085% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ ελώ ην 2010 απνηεινύζαλ ην 0,047%. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο, ε Απζηξαιία θαηείρε ην 2008 ηελ 38ε ζέζε, ην 

2009 ηελ 34ε θαη ην 2010 ηελ 37ε ζέζε.  

 

πκπεξαζκαηηθά, όζνλ αθνξά ζην δηκεξέο εκπόξην Διιάδαο - Απζηξαιίαο, ην 2010 ππήξμε ην 

θαιύηεξν έηνο γηα ηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία δώδεθα έηε θαζώο νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζην 

πςειόηεξν επίπεδν θαη παξάιιεια νη εηζαγσγέο ζην ρακειόηεξν επίπεδν. 

 

 

ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ  - ΑΤΣΡΑΛΗΑ 2008, 2009, 2010 Δ ΔΤΡΩ 

 

  
2008 

 
2009 

Μεηαβνιή 
2008/2009 

 
2010 

Μεηαβνιή 
2009/2010 

Διιεληθέο εμαγσγέο 

πξνο  ηελ Απζηξαιία 
75.557.264 

 
68.965.066 -8.73 % 91.107.908   32,10 % 

Διιεληθέο εηζαγσγέο 

από ηελ Απζηξαιία 
38.942.003 42.745.636 

 
9,76 % 22.803.981 -46,66 % 

Όγθνο εκπνξίνπ 114.499.267 111.710.702 -2,43 % 113.911.889      1,97% 
Ηζνδύγην 36.615.261 26.219.470 -28,39% 68.303.927 160,50% 
Όξνη εκπνξίνπ 1:1,94 1:1,61  1:3,99  
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ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ - ΑΤΣΡΑΛΗΑ (1999-2010) 

                             ΔΗΑΓΩΓΔ                         ΔΞΑΓΩΓΔ                              ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΔΣΟ ΔΤΡΧ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

% 

ΔΤΡΧ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

% 

ΔΤΡΧ 

1999 29.498.430 

 

54.373.885 

 

24.875.455 

2000 160.056.947 442,59% 62.227.357 14,44% -97.829.589 

2001 40.426.899 -74,74% 59.599.478 -4,22% 19.172.578 

2002 34.724.601 -14,11% 63.895.466 7,21% 29.170.865 

2003 24.185.553 -30,35% 77.654.481 21,53% 53.468.928 

2004 36.068.218 49,13% 78.501.389 1,09% 42.433.171 

2005 25.580.239 -29,08% 78.904.491 0,51% 53.324.252 

2006 27.840.392 8,84% 79.003.195 0,13% 51.162.803 

2007 72.339.803 159,84% 70.918.070 -10,23% -1.421.733 

2008 38.942.003 -46,17% 75.557.264 6,54% 36.615.261 

2009 42.745.636 9,77% 68.965.066 -8,72% 26.219.43 

2010 22.803.981 -46,65% 91.107.908 32,11% 68.303.927 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΑΜΑ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ - ΑΤΣΡΑΛΗΑ 1999-2010 

εκ. € 

 

 
 

ΔΗΑΓΩΓΔ    _______________                                      ΔΞΑΓΩΓΔ _________________ 
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Κςπιόηεπα πποϊόνηα εξαγωγών και ειζαγωγών Δλλάδαρ - Αςζηπαλίαρ ηο 2010, 2009, 2008 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάηαμε θαηά νθηαςήθην θσδηθό ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, 

ηα θπξηόηεξα εμαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2010 ήηαλ: 

Διηέο, Μεηαθνξηθνί ηκάληεο, Φάξκαθα, Φέηα, Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, 

Διαηόιαδν. 

 

Τα θπξηόηεξα εμαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2009 ήηαλ: 

Διηέο, Φάξκαθα, Φέηα, Μεηαθνξηθνί ηκάληεο, Διαηόιαδν, Δκπηζηεπηηθά πξντόληα. 

 

Τα θπξηόηεξα εμαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2008 ήηαλ: 

Διηέο, Μεηαθνξηθνί ηκάληεο, Φέηα, Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, Διαηόιαδν, Μνλάδεο 

απηόκαησλ κεραλώλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ. 

 

Τα θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2010 ήηαλ: 

Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, Φάξκαθα, Μέξε κεραλώλ θαη ζπζθεπώλ γηα ηε δηαινγή, ην θνζθίληζκα, ην 

δηαρσξηζκό θ.ι.π. ζηεξεώλ νξπθηώλ πιώλ, πγθνιιεηηθά, Ππθλσηέο. 

 

Τα θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2009 ήηαλ: 

Φάξκαθα, Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, Μεραλέο θαη κεραληθέο ζπζθεπέο κε ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία, 

Διηθόπηεξα, Υαιθόο θαζαξηζκέλνο, Μέξε κεραλώλ θαη ζπζθεπώλ γηα ηε δηαινγή, ην θνζθίληζκα, ην 

δηαρσξηζκό θ.ι.π. ζηεξεώλ νξπθηώλ πιώλ. 

 

Τα θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2008 ήηαλ: 

Φάξκαθα, Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θξνύησλ ή 

ιαραληθώλ, Πεπηόλεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο, πέξκαηα βακβαθηνύ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάηαμε θαηά ηεηξαςήθην θσδηθό ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, 

ηα θπξηόηεξα εμαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2010 αλήθαλ ζηηο θαηεγνξίεο: 

-Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, 

άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006 

-Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από θανπηζνύθ βνπιθαληζκέλν 

-Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 

-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 

-Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 

-Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο κεηαζρεκαηηζκέλα 

-Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε 

μίδη ή νμηθό νμύ. 

 

Τα θπξηόηεξα εμαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2009 αλήθαλ ζηηο θαηεγνξίεο: 

-Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, 

άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006 

-Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 

-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 

-Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από θανπηζνύθ βνπιθαληζκέλν 

-Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο κεηαζρεκαηηζκέλα     

-Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε 

μίδη ή νμηθό νμύ 
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-ηαθύιηα, λσπά ή μεξά. 

 

Τα θπξηόηεξα εμαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2008 αλήθαλ ζηηο θαηεγνξίεο: 

-Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, 

άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006 

-Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από θανπηζνύθ βνπιθαληζκέλν 

-Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 

-Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο κεηαζρεκαηηζκέλα    

-Απηόκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ θαη κνλάδεο (ζηνηρεία) απηώλ. Μαγλεηηθέο ή 

νπηηθέο δηαηάμεηο αλάγλσζεο, κεραλέο εγγξαθήο ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ππόζεκα κε θσδηθνπνηεκέλε 

κνξθή θαη κεραλέο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ  

-Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε 

μίδη ή νμηθό νμύ 

-ηαθύιηα, λσπά ή μεξά 

-Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αλύςσζε, ηε θόξησζε, εθθόξησζε ή ηε κεηαθίλεζε (π.ρ. 

αλειθπζηήξεο, κεραληθέο ζθάιεο, κεηαθνξείο, ελαέξηνη ζηδεξόδξνκνη). 

 

Τα θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2010 αλήθαλ ζηηο θαηεγνξίεο: 

-Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή 

πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα 

-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 

-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 

-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 

-Ζιεθηξηθνί ππθλσηέο, ζηαζεξνί, κεηαβιεηνί ή ξπζκηδόκελνη. 

 

 

Τα θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2009 αλήθαλ ζηηο θαηεγνξίεο: 

-Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή 

πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα 

-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 

-Μεραλέο θαη κεραληθέο ζπζθεπέο κε ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία  

-Πεπηόλεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Άιιεο πξσηετληθέο ύιεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο, πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ. θόλε δέξκαηνο, θαηεξγαζκέλε ή κε κε ρξώκην 

-Άιια νρήκαηα αέξνο (π.ρ. ειηθόπηεξα, αεξνπιάλα) 

-Υαιθόο θαζαξηζκέλνο θαη θξάκαηα ραιθνύ ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 

-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 

 



5 
 

 

Τα θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα θαηά ην 2008 αλήθαλ ζηηο θαηεγνξίεο: 

-Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή 

πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα 

-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 

-Μεραλέο θαη ζπζθεπέο, γηα ηελ παξαζθεπή ή βηνκεραληθή παξαγσγή ηξνθίκσλ ή πνηώλ, άιιεο από 

ηηο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εμαγσγή ή ηελ παξαζθεπή ησλ ζηαζεξώλ θπηηθώλ ιαδηώλ ή ιηπώλ 

ή ησλ δσηθώλ ιαδηώλ ή ιηπώλ 

-Μαιαθόζηξαθα, έζησ θαη ρσξίο ην όζηξαθό ηνπο, δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα κε 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 

-Πεπηόλεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Άιιεο πξσηετληθέο ύιεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο, πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ. θόλε δέξκαηνο, θαηεξγαζκέλε ή κε κε ρξώκην 

-Άιια ζπέξκαηα θαη ειαηώδεηο θαξπνί, έζησ θαη ζπαζκέλα 

-Θαιακεγνί (γηνη) θαη άιια πινία θαη πινηάξηα αλαςπρήο ή αζιεηηζκνύ. Πινία κε θνππηά θαη θαλό. 

 

 

 

 

 

 

 
Μεηαβολέρ ζηιρ εξαγωγέρ ελληνικών πποϊόνηων ππορ ηην Αςζηπαλία 

(Standard International Trade Classification Rev4 - SITC) 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο κεηαβνιέο ζηηο εμαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ πξνο ηελ Απζηξαιία, ν θσδηθόο 056 

(ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα - πξόθεηηαη θπξίσο γηα ειηέο) παξέκεηλε ζηελ πξώηε ζέζε 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 25,4% ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη 

κείσζε θαηά 11,8% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. 

 

Σελ δεύηεξε  ζέζε ην  2010 θαηείρε ν θσδηθόο 629 (ηερλνπξγήκαηα από θανπηζνύθ) ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε θαηά 77,95% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη κείσζε θαηά 54,58% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. 

 

Σελ Σξίηε ζέζε ην 2010 θαηείρε ν θσδηθόο 024 (ηπξί θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί) ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε θαηά 18,79% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη κείσζε θαηά 17,09% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. 

 

Σελ ηέηαξηε ζέζε ην 2010 θαηείρε ν θσδηθόο 542 (θάξκαθα ζπκπ. ησλ θηεληαηξηθώλ) ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε θαηά 7,44% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη αύμεζε 5.531,63% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. 

 

Σελ πέκπηε ζέζε ην 2010 θαηείρε ν θσδηθόο 782 (απηνθίλεηα νρήκαηα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη 

εηδηθήο ρξήζεο) ν νπνίνο δελ εκθαλίδεηαη ην 2009 θαη 2008. 

 

Σελ έθηε ζέζε ην 2010 θαηείρε ν θσδηθόο 421 (έιαηα θαη ιίπε θπηηθά - πξόθεηηαη θπξίσο γηα 

ειαηόιαδν) ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 4,45% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη αύμεζε θαηά 21,08% ην 2009 

ζε ζρέζε κε ην 2008. 
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Μεηαβολέρ ζηιρ ειζαγωγέρ ελληνικών πποϊόνηων ππορ ηην Αςζηπαλία 
(Standard International Trade Classification Rev4 - SITC) 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο κεηαβνιέο ζηηο εηζαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ από ηελ Απζηξαιία, ν θσδηθόο 674 

(θύιια κεγάια, πιαηηά ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ιακαξίλεο) θαηείρε ηελ πξώηε ζέζε ην 2010 θαη 

απνηεινύζε ην 39,91% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ όπσο επίζεο θαη ην 2009 θαηά ην 

νπνίν απνηεινύζε ην 26,15% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ. 

 

Σελ δεύηεξε ζέζε ην 2010 θαηείρε ν θσδηθόο 542 (θάξκαθα ζπκπ. ησλ θηεληαηξηθώλ) θαη 

απνηεινύζε ην 10,21% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ όπσο επίζεο θαη ην 2009 θαηά ην 

νπνίν απνηεινύζε ην 21,22% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ. 

 

Σελ ηξίηε ζέζε ην 2010 θαηείρε ν θσδηθόο 728 (κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα εηδηθεπκέλεο 

βηνκεραλίεο θαη κέξε απηώλ) θαη απνηεινύζε ην 9,73% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ όπσο 

επίζεο θαη ην 2009 θαηά ην νπνίν απνηεινύζε ην 13,38 % ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ. 

 

Σελ ηέηαξηε ζέζε ην 2010 θαηείρε ν θσδηθόο 592 (άκπια, ηλνπιίλε θαη γινπηέλε θ.ι.π.) θαη 

απνηεινύζε ην 3,73% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ ελώ ην 2009 θαηείρε ν θσδηθόο 896 

(έξγα ηέρλεο, αληηθείκελα ζπιινγώλ-αληίθεο) θαηά ην νπνίν απνηεινύζε ην 5,31% % ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ. 

 

 

Σελ πέκπηε ζέζε ην 2010 θαηείρε ν θσδηθόο 778 (ινηπέο ειεθηξηθέο κεραλέο & ζπζθεπέο) θαη 

απνηεινύζε ην 3,11% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ ελώ ην 2009 θαηείρε ν θσδηθόο 592 

(άκπια, ηλνπιίλε θαη γινπηέλε θ.ι.π.) θαηά ην νπνίν απνηεινύζε ην 5,16% % ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ειιεληθώλ εηζαγσγώλ. 
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ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΞΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΣΟ 2009 ΚΑΗ 2010. 

ΑΞΗΑ, ΚΗΛΑ, ΜΔΡΗΓΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ (Standard International Trade Classification Rev4 - SITC) 

 
    2010 (Ηανοςάπιορ-Γεκέμβπιορ) 2009 (Ηανοςάπιορ-Γεκέμβπιορ)  

A/A ΠΡΟΨΟΝ ΔΤΡΧ ΚΗΛΑ ΜΔΡΗΓΗΟ 

(%) 

ΔΤΡΧ ΚΗΛΑ ΜΔΡΗΓΗΟ 

(%) 

MET. 

2009/ 

2010 

1 056 ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 21.419.124 8.827.591 

 

 

23,51 17.081.200 7.202.897 24,77 25,40% 

2 629 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΚΑΟΤΣΟΤΚ,ΜΑΚ 10.423.097 2.948.195 11,44 5.857.301 2.067.128 8,49 77,95% 

3 024 ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΓΗΑ 

ΣΤΡΗ 9.433.086 1.389.367 10,35 7.941.093 1.202.899 11,51 18,79% 

4 542 ΦΑΡΜΑΚΑ 

(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ & ΣΑ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ) 6.674.507 83.668 7,33 6.212.472 71.335 9,01 7,44% 

5 782 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 5.516.776 569.6 6,06 0 0 0,00 

 6 421 ΔΛΑΗΑ & ΛΗΠΖ 

ΦΤΣΗΚΑ,ΣΑΘΔΡΑ, ΜΑΛΑΚΑ, 

ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 4.190.767 1.306.018 4,60 4.012.064 1.281.772 5,82 4,45% 

7 057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ, ΝΧΠΑ Ζ 

ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ 2.651.065 1.341.792 2,91 3.520.607 1.831.703 5,10 -24,7% 

8 999 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ 2.578.210 267.726 2,83 2.602.332 273.708 3,77 -0,93% 

9 098 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 2.421.453 790.159 2,66 2.384.557 1.425.503 3,46 1,55% 

10 744 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 2.166.671 367.369 2,38 2.188.303 356.107 3,17 -0,99% 

11 058 ΦΡΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 2.103.410 1.660.709 2,31 1.006.905 951.284 1,46 108,90% 

12 048 ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 1.443.739 805.886 1,58 848.905 589.692 1,23 70,07% 
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13 112 ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ 

1.379.157 691.009 1,51 980.440 502.645 1,42 40,67% 

14 893 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ,ΜΑΚ 1.351.129 312.662 1,48 589.550 267.747 0,85 129,18% 

15 684 ΑΡΓΗΛΗΟ 

1.226.979 432.586 1,35 2.166.944 892.469 3,14 -43,38% 

16 723 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ 

ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΛΠ 1.168.300 123.754 1,28 0 0 0,00 

 17 062 ΕΑΥΑΡΧΓΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 829.539 251.806 0,91 526.272 182.206 0,76 57,63% 

18 533 ΒΑΦΔ,ΥΡΧΜΑΣΑ,ΒΔΡΝΗΚΗΑ 

ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ 806.686 254.305 0,89 570.197 180.515 0,83 41,47% 

19 582 ΠΛΑΚΔ,ΦΤΛΛΑ,ΣΑΗΝΗΔ ΚΛΠ 

ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚ ΤΛΔ 803.606 309.663 0,88 669.977 269.754 0,97 19,95% 

20 553 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ, 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ-ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 747.454 95.925 0,82 850.197 109.676 1,23 -12,08% 

21 657 ΔΗΓΗΚΑ ΝΖΜΑΣΑ,ΔΗΓΗΚΔ 

ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΗΝΔ 615.721 208.320 0,68 616.733 208.773 0,89 -0,16% 

22 661 ΑΒΔΣΖ,ΣΗΜΔΝΣΟ-ΔΣΟΗΜΑ 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 590.633 621.713 0,65 286.977 342.475 0,42 105,81% 

23 871 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ 

ΟΠΣΗΚΖ,ΜΑΚ 583.106 1.305 0,64 0 0 0,00 

 24 727 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΟΥΗ ΟΗΚΗΑΚΑ 578.529 18.217 0,63 166.770 7.055 0,24 246,90% 

25 037 ΦΑΡΗΑ, ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, 

ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΛΠ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ' 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 569.446 115.209 0,63 333.380 75.654 0,48 70,81% 
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ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΞΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΣΟ 2009 ΚΑΗ 2008. 

ΑΞΗΑ, ΚΗΛΑ, ΜΔΡΗΓΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ (Standard International Trade Classification Rev4 - SITC) 

 

    2009 (Ηανοςάπιορ-Γεκέμβπιορ) 2008 (Ηανοςάπιορ-Γεκέμβπιορ)   

A/A ΠΡΟΨΟΝ ΔΤΡΧ ΚΗΛΑ ΜΔΡΗΓΗΟ 

(%) 

ΔΤΡΧ ΚΗΛΑ ΜΔΡΗΓΗΟ 

(%) 

MET. 

2008/ 

2009 

1 056 ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 17.081.200 7.202.897 24,77 19.365.583 7.0280.42 25,63 -11,80% 

2 024 ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΓΗΑ 

ΣΤΡΗ 7.941.093 1.202.899 11,51 9.578.106 1.500.182 12,68 -17,09% 

3 542 ΦΑΡΜΑΚΑ 

(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ & ΣΑ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ) 6.212.472 71.335 9,01 110.314 2.103 0,15 5.531,63% 

4 629 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΚΑΟΤΣΟΤΚ,ΜΑΚ 5.857.301 2.067.128 8,49 12.897.112 4.176.088 17,07 -54,58% 

5 421 ΔΛΑΗΑ & ΛΗΠΖ 

ΦΤΣΗΚΑ,ΣΑΘΔΡΑ, ΜΑΛΑΚΑ, 

ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 4.012.064 1.281.772 5,82 3.313.644 876.843 4,39 21,08% 

6 057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ,ΝΧΠΑ Ζ 

ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ 3.520.607 1.831.703 5,10 3.114.989 1.693.219 4,12 13,02% 

7 999 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ 2.602.332 273.708 3,77 1.828.505 149.793 2,42 42,32% 

8 098 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 2.384.557 1.425.503 3,46 1.855.669 621.667 2,46 28,50% 

9 744 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 2.188.303 356.107 3,17 2.090.461 315.194 2,77 4,68% 

10 684 ΑΡΓΗΛΗΟ 
2.166.944 892.469 3,14 503.39 170.240 0,67 330,47% 

11 058 ΦΡΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 1.006.905 951.068 1,46 1.348.074 1.721.759 1,78 -25,31% 

12 112 ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ 980.466 534.325 1,42 1.044.288 601.856 1,38 -6,11% 

13 553 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ, 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ-ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 850.197 109.676 

 

 

1,23 524.963 64.894 

 

 

0,69 

 

 

61,95% 

14 048 ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 848.905 589.692 

 

1,23 847.675 537.230 

 

1,12 

 

0,15% 
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15 582 ΠΛΑΚΔ,ΦΤΛΛΑ,ΣΑΗΝΗΔ ΚΛΠ 

ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ 669.977 269.754 0,97 902.595 475.234 1,19 -25,77% 

16 657 ΔΗΓΗΚΑ ΝΖΜΑΣΑ,ΔΗΓΗΚΔ 

ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΗΝΔ, 616.733 208.773 0,89 308.625 92.649 0,41 99,83% 

17 893 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ,ΜΑΚ 589.564 267.767 0,85 437.854 196.170 0,58 34,65% 

18 533 ΒΑΦΔ,ΥΡΧΜΑΣΑ,ΒΔΡΝΗΚΗΑ 

ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ 570.197 180.515 0,83 569.976 202.760 0,75 0,04% 

19 062 ΕΑΥΑΡΧΓΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 526.272 182.206 0,76 578.719 195.477 0,77 -9,06% 

20 581 ΧΛΖΝΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ & ΣΑ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ 501.989 207.671 0,73 614.573 258.329 0,81 -18,32% 

21 642 ΥΑΡΣΗ-ΥΑΡΣΟΝΗ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ 

ΜΔΓΔΘΖ Ζ ΥΖΜΑΣΑ 423.303 179.151 0,61 389.968 173.033 0,52 8,55% 

22 741 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΘΔΡΜΑΝΔΧ & ΦΤΞΔΧ 373.026 78.764 0,54 390.925 42.886 0,52 -4,58% 

23 737 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ 

ΜΔΣΑΛΛΧΝ 360.000 51.000 0,52 0 0 0,00 

 24 793 ΠΛΟΗΑ,ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 339.330 51.978 0,49 312.058 40.734 0,41 8,74% 

25 037 ΦΑΡΗΑ, ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, 

ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΛΠ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ' 

ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 333.380 75.654 0,48 276.353 62.636 0,37 20,64% 
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ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΗΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΣΟ 2010. 

ΣΟΝΝΟΗ, ΑΞΗΑ, ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ (Standard International Trade Classification Rev4 - SITC) 

A/A  

 

ΠΡΟΨΟΝ ΚΗΛΑ 

 

 

ΔΤΡΧ 

ΜΔΡΗΓΗΟ 

(%) 

1 674 ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΑΛΑ, ΠΛΑΣΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ ΚΑΗ 

ΛΑΜΑΡΗΝΔ 13.114.541 9.102.074 39,91 

2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ & ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ) 28.89 2.327.558 10,21 

3 728 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ  ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ  ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, ΜΑΚ 163.133 2.218.211 9,73 

4 592 ΑΜΤΛΑ,ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΚΑΗ ΓΛΟΤΣΔΝΖ ΚΛΠ 218.485 851.320 3,73 

5 778 ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ & ΤΚΔΤΔ,ΜΑΚ 23.952 708.936 3,11 

6 641 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ 1.000.149 633.290 2,78 

7 721 ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΔΛΚΤΣΖΡΧΝ) ΚΑΗ ΜΔΡΖ 

ΑΤΣΧΝ 48.028 540.768 2,37 

8 098 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 216.29 438.532 1,92 

9 553 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ, ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ Ζ' ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 32.81 394.342 1,73 

10 776 ΛΤΥΝΗΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΚΛΠ 0.581 365.761 1,60 

11 872 ΟΡΓΑΝΑ & ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΑΣΡΗΚΖ,ΜΑΚ 2.686 355.013 1,56 

12 772 ΓΗΑΣΑΞΔΗ  ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ, ΚΑΣΑΝΟΜΖ, ΠΡΟΣΑΗΑ,  

ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ  Ζ' ΤΝΓΔΖ ΚΛΠ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ 3.163 328.953 1,44 

13 874 ΟΡΓΑΝΑ & ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ,ΔΛΔΓΥΟΤ,ΑΝΑΛΤΔΧ 10.854 316.964 1,39 

14 784 ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΛΠ 16.38 289.998 1,27 

15 024 ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΓΗΑ ΣΤΡΗ 38.111 269.755 1,18 

16 325 ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΔ(ΚΧΚ) & ΖΜΗΟΠΣΑΝΘΡΑΚΔ ΑΠΟ 

ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΗΓΝΗΣΖ Ζ' ΣΤΡΦΖ 453.6 246.790 1,08 

17 036 ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΗΑ-ΑΛΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ ΑΠΟΝΓΖΛΑ 19.453 224.731 0,99 

18 764 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ,ΜΑΚ 1.848 208.963 0,92 

19 054 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΝΧΠΑ, ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΚΛΠ 238.925 192.829 0,85 

20 057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ,ΝΧΠΑ Ζ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ 16.738 173.883 0,76 

21 292 ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΔ ΦΤΣΗΚΔ ΤΛΔ,ΜΑΚ 37.969 153.917 0,67 

22 749 ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ, 17.875 135.308 0,59 
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ΜΑΚ 

23 598 ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ, ΜΑΚ 21.541 131.613 0,58 

24 842 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΔΝΓΤΔΧ ΑΠΟ ΤΛΔ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΣΟΤ ΤΦΑΜΑΣΟ, ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ 

ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΟ ΟΛΔ ΣΗ ΤΛΔ 0.29 127.272 0,56 

25 287 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ & ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 

ΜΑΚ 345.96 122.074 0,54 
                               

 

 
ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΗΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΣΟ 2009. 

 ΣΟΝΝΟΗ, ΑΞΗΑ, ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ (Standard International Trade Classification Rev4 - SITC) 

 

A/A ΠΡΟΨΟΝ ΚΗΛΑ ΔΤΡΧ 

ΜΔΡΗΓΗΟ 

(%) 

1 

674 ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΑΛΑ, ΠΛΑΣΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ ΚΑΗ 

ΛΑΜΑΡΗΝΔ 19.103.248 11.179.507 26,15 

2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ & ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ) 68.104 9.072.585 21,22 

3 

728 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ  ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ  ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, ΜΑΚ  224.224 5.719.770 13,38 

4 896 ΔΡΓΑ ΣΔΥΝΖ,ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΤΛΛΟΓΧΝ-ΑΝΣΗΚΔ 4.009 2.270.815 5,31 

5 592 ΑΜΤΛΑ,ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΚΑΗ ΓΛΟΤΣΔΝΖ ΚΛΠ 444.290 2.205.971 5,16 

6 792 ΑΔΡΟΚΑΦΖ & ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΛΠ 33.322 1.763.066 4,12 

7 682 ΥΑΛΚΟ 252.059 1.434.009 3,35 

8 222 ΠΟΡΟΗ-ΚΑΡΠΟΗ ΔΛΑΗΧΓΔΗ (ΓΗΑ ΦΤΣΔΛΑΗΑ) 288.317 736.746 1,72 

9 872 ΟΡΓΑΝΑ & ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΑΣΡΗΚΖ,ΜΑΚ 1.849 573.816 1,34 

10 036 ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΗΑ-ΑΛΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ ΑΠΟΝΓΖΛΑ 61.318 552.861 1,29 

11 

553 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ, ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ 

Ζ'ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 16.147 439.124 1,03 

12 

325 ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΔ(ΚΧΚ) & ΖΜΗΟΠΣΑΝΘΡΑΚΔ ΑΠΟ 

ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΗΓΝΗΣΖ Ζ' ΣΤΡΦΖ 664.200 355.389 0,83 

13 874 ΟΡΓΑΝΑ & ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ,ΔΛΔΓΥΟΤ,ΑΝΑΛΤΔΧ 1.849 348.100 0,81 

14 784 ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΛΠ 13.898 342.010 0,80 

15 772 ΓΗΑΣΑΞΔΗ  ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ, ΚΑΣΑΝΟΜΖ, ΠΡΟΣΑΗΑ,  2.286 303.177 0,71 
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ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ  Ζ' ΤΝΓΔΖ ΚΛΠ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ 

16 

673 ΠΛΑΣΔΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΛΑΔΧ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ' ΥΑΛΤΒΑ, ΟΥΗ 

Δ ΚΡΑΜΑΣΑ, ΜΖ ΔΠΗΣΡΧΜΔΝΑ, ΔΠΗΜΔΣΑΛΛΧΜΔΝΑ Ζ' 

ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΑ 731.175 299.781 0,70 

17 

288 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝ 

ΜΔΣΑΛΛΧΝ, ΜΑΚ 79.290 290.706 0,68 

18 641 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ 863.824 290.089 0,68 

19 764 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ,ΜΑΚ 1.870 255.297 0,60 

20 778 ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ, ΜΑΚ 5.469 233.237 0,55 

21 775 ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΚΔΤΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ Ζ ΜΖ,ΜΑΚ 32.481 225.696 0,53 

22 793 ΠΛΟΗΑ,ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 11.637 218.935 0,51 

23 098 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 35.804 215.926 0,51 

24 598 ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ,ΜΑΚ 30.174 208.542 0,49 

25 

749 ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ, 

ΜΑΚ 5.950 202.662 0,47 
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ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΡΙΑ ΕΣΗ 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο θπξηόηεξεο εηζαγσγέο πξντόλησλ ηεο Απζηξαιίαο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε, 

θνξπθαία ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο πξντόλησλ: 

 

-Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηελ κεηαθνξά πξνζώπσλ (εθηόο νρεκάησλ δεκνζίσλ κεηαθνξώλ) 

-Έιαηα πεηξειαίνπ θαη αζθαιησδώλ νξπθηώλ 

-Φάξκαθα (ζπκπ. ηα θηεληαηξηθά) 

-Υξπζόο γηα κή λνκηζκαηηθέο ρξήζεηο 

-Σειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο θαη κέξε απηνύ 

-Απηόκαηεο κεραλέο εγγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ 

-Απηνθίλεηα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη εηδηθώλ ρξήζεσλ 

-Αληιίεο θαη ζπκπηεζηέο αεξίσλ 

-Σειενπηηθνί δέθηεο 

-Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο γηα εξγνιεπηηθά έξγα θαη νηθνδνκέο 

-Παηδηθά παηρλίδηα θαη αζιεηηθά είδε, 

-Έπηπια θαη κέξε απηώλ 

-Όξγαλα θαη ζπζθεπέο κεηξήζεσο, ειέγρνπ θαη αλαιύζεσο. 

 

Παξαζέηνπκε θαησηέξσ πίλαθα κε ηα 25 θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα ζηελ Απζηξαιία (Standard 

International Trade Classification Rev4 - SITC). 

 

 
ΟΗ 25 ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εκ. Α$)* 

 
Α/Α SITC ΠΡΟΪΌΝ 2007-08 2008-09 2009-10 Μεπίδιο ζηο 

ζύνολο ηων 

ειζαγωγών 

εηοςρ 2009-

2010 (%) 

μεηαβολή (%) 

2008-09/ 

2009-10 

 ύνολο 202.307  219.487     203.607 100,0 -7,2 

1 781 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ  ΟΥΖΜΑΣΑ  ΓΗΑ  ΣΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΧΝ  (ΔΚΣΟ  

ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ) 

15.082 11.618 14.909 7,3 28,3 

2 333 ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ 
ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 

16.767 14.462       14.721 7,2 1,8 

3 334 ΔΛΑΗΑ   ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ   ΚΑΗ  ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ  

ΟΡΤΚΣΧΝ.  ΑΛΛΑ   ΑΠΟ   ΣΑ  
ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 

12.044 12.203        10.702 5,3 -12,3 

4 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 

6.513 7.393 7. 504 3,7 1,5 

5 971 ΥΡΤΟ. ΓΗΑ ΜΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ 
(ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟΤ) 

7.593 11.522 7.114 3,5 -38,3 

6 764 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ 

ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΚΔΤΧΝ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ 

6.783 7.349 6. 908 3,4 -6,0 

7 752 ΑΤΣΟΜΑΣΔ   ΜΖΥΑΝΔ  ΔΓΓΡΑΦΖ  ΚΑΗ  

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  ΣΟΗΥΔΗΧΝ  ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ 
ΑΤΣΧΝ 

5.511 5.858 6.112 3,0 4,3 

8 782 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

6.080 4.984 5.938 2,9 19,1 

9 743 ΑΝΣΛΗΔ  ΚΑΗ ΤΜΠΗΔΣΔ ΑΔΡΗΧΝ. 
ΑΝΔΜΗΣΖΡΔ. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΔ  ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΜΟΗΑ. ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 

1.718 2.849 3.188 1,6 11,9 

10 761 ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΗ ΓΔΚΣΔ 3.120 3.025 3.157 1,6 4,4 

11 723 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ 

ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ 

ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ. 

3.889 3.358 2.762 1,4 -17,7 

12 894 ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΜΑΞΑΚΗΑ. ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ. ΠΑΗΓΝΗΑ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ 

2.363 2.934 2.591 1,3 -11,7 

13 821 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 2.568 2.840 2.560 1,3 -9,9 
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14 874 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ. 

ΔΛΔΓΥΟΤ. ΑΝΑΛΤΔΧ. Κ.Λ.Π. 

2.631 2.933 2.525 1,2 -13,9 

15 784 ΜΔΡΖ  ΚΑΗ  ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 722.  781. 782 

ΚΑΗ 783 

2.665 2.442 2.4 1 4 1,2 -1,1 

16 778 ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ 
ΤΚΔΤΔ. Μ.Α.Κ 

2.306 2.509 2.28 1 1,1 -9,1 

17 741 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΘΔΡΜΑΝΔΧ 

ΚΑΗ ΦΤΞΔΧ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ 

1.991 2.197 2. 233 1,1 1,6 

18 625 ΔΠΗΧΣΡΑ. ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΗ ΚΛΠ. ΑΠΟ 
ΚΑΟΤΣΟΤΚ 

1.788 1.888 2.1 0 1 1,0 11,3 

19 775 ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΚΔΤΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ Ζ΄ ΜΖ. 

Μ.Α.Κ. 

1.931 2.114 2.0 1 3 1,0 -4,8 

20 751 ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 1.876 1.958 1.9 8 1 1,0 1,2 

21 515 ΟΡΓΑΝΗΚΔ. ΑΝΟΡΓΑΝΔ ΚΑΗ 
ΔΣΔΡΟΚΤΚΛΗΚΔ ΔΝΧΔΗ. ΝΟΤΚΛΔΗΝΗΚΑ 

ΟΞΔΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΛΑΣΑ ΣΟΤ 

1.986 1.882 1 9 0 8 0,9 1,4 

22 893 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ. 

Μ.Α.Κ. 

1.831 2.030 1.9 0 5 0,9 -6,2 

23 641 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ 2.010 2.002 1.9 0 3 0,9 -4,9 

24 699 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ 
ΜΔΣΑΛΛΑ 

1.906 2.201 1.8 5 7 0,9 -15,6 

25 872 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.523 1.809 1.8 2 4 0,9 0,8 

Πεγή: Department of Foreign Affairs and Trade 

*(ζεκεηώλεηαη όηη ην νηθνλνκηθό έηνο ζηελ Απζηξαιία αξρίδεη ηελ1ε Ινπιίνπ) 

 

 

Θα ήηαλ ζπλεπώο ζθόπηκν, νη πξνζπάζεηεο αύμεζεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ λα επηθεληξσζνύλ, θαηά 

ην δπλαηόλ, ζηα αλσηέξσ θπξηόηεξα πξντόληα πνπ εηζήρζεθαλ ζηελ Απζηξαιία θαηά ηα ηειεπηαία ηξία 

έηε αθ’ελόο παγθνζκίσο, αθ’εηέξνπ δε από ηελ Ειιάδα. 

 

Με ζθνπό ηελ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ησλ πξόζθαησλ ηάζεσλ όζνλ αθνξά ζην δηκεξέο εκπόξην, 

παξαηίζνληαη θαησηέξσ πίλαθεο κε ηα δεθαπέληε θπξηόηεξα πξντόληα εμαγσγώλ - εηζαγσγώλ κεηαμύ 

Διιάδαο θαη Απζηξαιίαο θαηά ην 2008, 2009 θαη 2010 (θαηά νθηαςήθην θαη θαηά ηεηξαςήθην θσδηθό 

ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο). 

 

 

 

 

  

 

 

Κνπηζήο Γεκήηξηνο  

Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α΄ 
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ΔΞΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2010 Δ ΔΤΡΩ 

(καηά οκηαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

91.107.908 

2005 70 00 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό 

νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006. Διηέο 

17.612.263 

4010 11 00 Μεηαθνξηθνί ηκάληεο. Δληζρπκέλνη κόλν κε κέηαιιν 6.970.736 

3004 90 00 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. Άιια 

6.562.751 

0406 90 32 Φέηα 5.648.219 

8704 10 10 Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Αλαηξεπόκελα 

απηνθίλεηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη έμσ από 

ην νδηθό δίθηπν: Με εκβνινθόξν θηλεηήξα κε αλάθιεμε κε ζπκπίεζε (ληίδει 

ή εκηληίδει) ή κε ειεθηξηθνύο ζπηλζήξεο 

5.516.776 

1509 10 90 Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο 

κεηαζρεκαηηζκέλα. Παξζέλα.  Άιια 

3.878.056 

4010 12 00 Μεηαθνξηθνί ηκάληεο. Δληζρπκέλνη κόλν κε πθάλζηκεο ύιεο 3.452.361 

2001 90 65 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ. Διηέο 

2.624.896 

9990 00 00 Δκπηζηεπηηθά πξντόληα 

 

2.578.210 

0806 20 10 ηαθίδα καύξε θνξηλζηαθή 

 

2.096.728 

0406 90 85 Κεθαινγξαβηέξα, θαζέξη 

 

1.721.834 

8428 10 20 Αλειθπζηήξεο θαη αλαβαηήξεο θνξηίνπ. Ζιεθηξηθνί 1.516.528 

2106 90 98 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ. Άιια 

1.305.730 

8429 51 99 Φνξησηέο θαη θνξησηέο-θηπαξηζηέο κεησπηθήο θόξησζεο. Άιινη 

 

1.168.300 

7607 19 99 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).  Άιια 

1,151,383 
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ΔΗΑΓΩΓΔ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2010 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά οκηαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

22.803.981 

7210 49 00 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. Αιιηώο 

επηςεπδαξγπξσκέλα. Άιια 

4.029.278 

7210 70 80 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. 

Υξσκαηηζκέλα, βεξληθσκέλα ή επελδπκέλα κε πιαζηηθέο ύιεο.  Άιια 

3.249.289 

3004 90 00 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. Άιια 

2.327.558 

8474 90 90 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. Μέξε.  Άιια 

2.180.309 

7210 61 00 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. 

Δπελδπκέλα κε θξάκαηα αξγηιίνπ θαη ςεπδαξγύξνπ 

1.302.864 

3506 91 00 πγθνιιεηηθά κε βάζε πνιπκεξή ησλ θιάζεσλ 3901 έσο 3913 ή ην 

θανπηζνύθ 

634.497 

8532 10 00 Ππθλσηέο ζηαζεξνί πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα ηα ειεθηξηθά δίθηπα ησλ 

50/60 Hz θαη είλαη ηθαλνί λα απνξξνθήζνπλ ηζρύ αληίδξαζεο ίζε ή αλώηεξε 

ησλ 0,5 kvar (ππθλσηέο ηζρύνο) 

592.780 

2106 90 92 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ. Άιια. Πνπ δελ πεξηέρνπλ ιηπαξέο ύιεο πνπ πξνέξρνληαη από ην γάια, 

δαραξόδε, ηζνγιπθόδε, γιπθόδε, άκπια θάζε είδνπο ή πνπ πεξηέρνπλ θαηά 

βάξνο ιηγόηεξν ηνπ 1,5 % ιηπαξέο ύιεο πνπ πξνέξρνληαη από ην γάια, 

ιηγόηεξν ηνπ 5 % δαραξόδε ή ηζνγιπθόδε, ιηγόηεξν ηνπ 5 % γιπθόδε ή άκπια 

θάζε είδνπο 

396.900 

8540 89 00 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. Άιιεο 

331.180 

8437 10 00 Μεραλέο γηα ην θαζάξηζκα, ηε δηαινγή ή ην θνζθίληζκα ησλ ζπόξσλ ή ησλ 

νζπξίσλ 

318.000 

4804 11 11 Υαξηί θαη ραξηόληα θξαθη, ρσξίο επίρξηζε ή επάιεηςε, ζε θπιίλδξνπο ή ζε 

θύιια, άιια από εθείλα ησλ θιάζεσλ 4802 ή 4803.  

Με ιεπθαζκέλα. Με βάξνο θαηά m 2 θαηώηεξν ησλ 150 g  

305.859 

3304 99 00 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. Άιια 

288.850 

7210 70 10 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. 

Λεπθνζίδεξνο βεξληθσκέλνο. Πξντόληα επελδπκέλα κε νμείδηα ρξσκίνπ ή κε 

ρξώκην θαη νμείδηα ρξσκίνπ, βεξληθσκέλα 

284.021 

2704 00 30 Οπηάλζξαθαο (θνθ) θαη εκηνπηάλζξαθαο από ιηγλίηε 246.790 
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7210 90 30 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή 

επελδπκέλα.Δπηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν 

236.622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΞΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2009 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά οκηαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

68.965.066 

2005 70 00 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό 

νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006. Διηέο 

13.344.503 

3004 90 19 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. Άιια 

5.789.428 

0406 90 32 Φέηα 4.826.591 

4010 11 00 Μεηαθνξηθνί ηκάληεο. Δληζρπκέλνη κόλν κε κέηαιιν 4.393.091 

1509 10 90 Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο 

κεηαζρεκαηηζκέλα. Παξζέλα. Άιια 

3.066.596 

9990 00 00 Δκπηζηεπηηθά πξντόληα 2.602.332 

2001 90 65 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ. Διηέο 

2.276.253 

7607 19 99 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). Άιια 

2.158.098 

0806 20 10 ηαθίδα καύξε θνξηλζηαθή 2.123.739 

8428 10 20 Αλειθπζηήξεο θαη αλαβαηήξεο θνξηίνπ. Ζιεθηξηθνί 1.989.337 

0406 90 85 Κεθαινγξαβηέξα, θαζέξη 1.616.446 

4010 12 00 Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από θανπηζνύθ βνπιθαληζκέλν. 

Δληζρπκέλνη κόλν κε πθάλζηκεο ύιεο 

1.464.210 

2106 90 98 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ. Άιια 

1.097.167 

0406 90 87 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε. Πνπ 

ππεξβαίλεη ην 52 % αιιά δελ ππεξβαίλεη ην 62 % 

849.254 

1509 10 10 Διαηόιαδν κεηνλεθηηθό 665.138 
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ΔΗΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2009 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά οκηαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

42.745.636 

3004 90 19 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. Άιια 

9.072.585 

7210 70 80 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. 

Υξσκαηηζκέλα, βεξληθσκέλα ή επελδπκέλα κε πιαζηηθέο ύιεο.  Άιια 

4.777.426 

7210 49 00 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. Αιιηώο 

επηςεπδαξγπξσκέλα. Άιια 

3.969.165 

8479 89 97 Μεραλέο θαη κεραληθέο ζπζθεπέο κε ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία, πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό. Άιιεο 

3.614.821 

8802 12 00 Διηθόπηεξα. Με βάξνο ρσξίο θνξηίν πνπ ππεξβαίλεη ηα 2000 kg 1.741.591 

7403 11 00 Υαιθόο θαζαξηζκέλνο. Κάζνδνη θαη ηκήκαηα θαζόδσλ 1.391.074 

8474 90 90 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. Μέξε.  Άιια 

1.280.422 

9706 00 00 Αληηθείκελα αξραηνινγηθά, κε ειηθία αλώηεξε ησλ 100 εηώλ 1.236.650 

7210 90 30 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. 

Δπηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν 

1.223.230 

3504 00 90 Πεπηόλεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Άιιεο πξσηετληθέο ύιεο θαη ηα παξάγσγά 

ηνπο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ. θόλε δέξκαηνο, 

θαηεξγαζκέλε ή κε κε ρξώκην. 

Άιιεο 

1.213.381 

9701 10 00 Εσγξαθηθνί πίλαθεο θαη ζρέδηα 1.029.768 

8477 80 99 Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ θανπηζνύθ ή ησλ πιαζηηθώλ 

πιώλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή πξντόλησλ από ηηο ύιεο απηέο, πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό. Άιιεο 

793.314 

7210 61 00 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή 

επελδπκέλα.Δπελδπκέλα κε θξάκαηα αξγηιίνπ θαη ςεπδαξγύξνπ 

766.751 

120720 10 Άιια ζπέξκαηα θαη ειαηώδεηο θαξπνί, έζησ θαη ζπαζκέλα. Πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ζπνξά 

736.746 

3504 00 10 πκππθλώκαηα πξσηετλώλ γάιαθηνο  579.999 
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ΔΞΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2008 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά οκηαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

75.557.264 

2005 70 00 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό 

νμύ, θαηεςπγκέλα, άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006. Διηέο 

16.575.226 

4010 11 00 Μεηαθνξηθνί ηκάληεο. Δληζρπκέλνη κόλν κε κέηαιιν 7.145.503 

0406 90 32 Φέηα 6.372.041 

4010 12 00 Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από θανπηζνύθ  βνπιθαληζκέλν. 

Δληζρπκέλνη κόλν κε πθάλζηκεο ύιεο 

5.751.409 

1509 10 90 Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη. εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο 

κεηαζρεκαηηζκέλα. Παξζέλα. Άιια 

2.800.717 

8471 80 00 Άιιεο κνλάδεο απηόκαησλ κεραλώλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 2.406.180 

0806 20 10 ηαθίδα καύξε θνξηλζηαθή 1.894.986 

8428 10 20 Αλειθπζηήξεο θαη αλαβαηήξεο θνξηίνπ. Ζιεθηξηθνί 1.832.518 

9990 00 00 Δκπηζηεπηηθά πξντόληα 1.828.505 

2106 90 98 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε  πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ. Άιια 

1.368.029 

2001 90 65 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ.  

Διηέο 

1.315.723 

0406 90 87 Άιια ηπξηά, πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε λεξό ζηε κε ιηπαξή ύιε.Πνπ 

ππεξβαίλεη ην 52 % αιιά δελ ππεξβαίλεη ην 62 % 

1.246.419 

0406 90 85 Κεθαινγξαβηέξα, θαζέξη 1.211.133 

2008 70 71 Ρνδάθηλα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα brugnons θαη nectarines. 

Πεξηεθηηθόηεηαο ζε δάραξα πνπ ππεξβαίλεη ην 15 % θαηά βάξνο 

893.376 

0804 20 90 ύθα. Ξεξά 664.560 
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ΔΗΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2008 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά οκηαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

38.942.003 

3004 32 10 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.  

Πνπ πεξηέρνπλ θνξηηθνζηεξνεηδείο νξκόλεο, 

παξάγσγα θαη δνκηθά αλάινγά ηνπο. 

πζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε 

7.845.040 

7210 49 00 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. Αιιηώο 

επηςεπδαξγπξσκέλα. Άιια 

4.734.693 

7210 70 80 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. 

Υξσκαηηζκέλα, βεξληθσκέλα ή επελδπκέλα κε πιαζηηθέο ύιεο. Άιια 

4.580.955 

3004 90 19 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. πζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε. Άιια 

2.371.991 

8438 60 00 Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θξνύησλ ή ιαραληθώλ 1.297.531 

3504 00 00 Πεπηόλεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Άιιεο πξσηετληθέο ύιεο θαη ηα παξάγσγά 

ηνπο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ. θόλε δέξκαηνο, 

θαηεξγαζκέλε ή κε κε ρξώκην 

1.140.844 

1207 20 10 Άιια ζπέξκαηα θαη ειαηώδεηο θαξπνί, έζησ θαη ζπαζκέλα. πέξκαηα 

βακβαθηνύ.  Πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπνξά 

955.764 

8903 92 10 Πινία κε θηλεηήξα, άιια από εθείλα κε εμσιέκβηα κεραλή. Γηα ηε ζαιάζζηα 

λαπζηπινΐα 

896.849 

0306 13 50 Γαξίδεο ηνπ γέλνπο Penaeus 889.263 

7403 11 00 Υαιθόο θαζαξηζκέλνο. Κάζνδνη θαη ηκήκαηα θαζόδσλ 716.492 

8802 12 00 Διηθόπηεξα. Με βάξνο ρσξίο θνξηίν πνπ ππεξβαίλεη ηα 2.000 kg 713.727 

7210 61 00 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. 

Δπελδπκέλα κε θξάκαηα αξγηιίνπ θαη ςεπδαξγύξνπ 

600.746 

3506 91 00 πγθνιιεηηθά κε βάζε πνιπκεξή ησλ θιάζεσλ 3901 έσο 3913 ή ην 

θανπηζνύθ 

585.262 

9406 00 38 Πξνθαηαζθεπέο. Άιιεο 521.469 

8411 99 00 ηξόβηινη δη' αληηδξάζεσο, ζπζθεπέο πξνώζεζεο δηά ζηξνβίινπ θαη άιινη 

ζηξόβηινη δη' αεξίνπ. Μέξε: ηξνβίισλ δη' αληηδξάζεσο ή ζπζθεπώλ 

πξνώζεζεο δηά ζηξνβίινπ 

499.939 
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ΔΞΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2010 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά ηεηπαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων     ύνολο 

91.107.908 

2005 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό 

νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006 

18.219.421 

4010 Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από θανπηζνύθ βνπιθαληζκέλν 10.423.097 

0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 9.433.086 

3004 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 

8704 Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 5.516.776 

1509 Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο 

κεηαζρεκαηηζκέλα 

4.178.104 

2001 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ 

3.188.860 

9990 Δκπηζηεπηηθά πξντόληα 

 

2.578.210 

0806 ηαθύιηα, λσπά ή μεξά 2.130.728 

2106 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ 

2.121.674 

8428 Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αλύςσζε, ηε θόξησζε, εθθόξησζε ή ηε 

κεηαθίλεζε (π.ρ. αλειθπζηήξεο, κεραληθέο ζθάιεο, κεηαθνξείο, ελαέξηνη 

ζηδεξόδξνκνη) 

2.010.016 

2008 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 

7607 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 

8429 Μπνπιληόδεο, πιάγηεο κπνπιληόδεο (angledozers), ηζνπεδσηήξεο, 

αλακνριεπηήξεο (απνμέζηεο δξόκσλ), κεραληθά θηπάξηα, εθζθαθείο, 

θνξησηέο θαη θνξησηέο- θηπαξηζηέο, ζπκπηεζηέο θαη νδνζηξσηήξεο, 

απηνπξνσζνύκελα 

1.168.300 

1704 Εαραξώδε πξντόληα ρσξίο θαθάν (ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεπθή 

ζνθνιάηα) 

816.239 
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ΔΗΑΓΩΓΔ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2010 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά ηεηπαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

22.803.981 

 

7210 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 

3004 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 

2.327.558 

8474 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 

3506 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 

8532 Ζιεθηξηθνί ππθλσηέο, ζηαζεξνί, κεηαβιεηνί ή ξπζκηδόκελνη 592.780 

4804 Υαξηί θαη ραξηόληα θξαθη, ρσξίο επίρξηζε ή επάιεηςε, ζε θπιίλδξνπο ή ζε 

θύιια, άιια από εθείλα ησλ θιάζεσλ 4802 ή 4803 

454.474 

2106 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ 

438.532 

9018 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 

8540 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 

8437 Μεραλέο γηα ην θαζάξηζκα, ηε δηαινγή ή ην θνζθίληζκα ησλ ζπόξσλ ή ησλ 

νζπξίσλ. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αιεπξνπνηία ή ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεκεηξηαθώλ ή ησλ νζπξίσλ, άιιεο από ηηο κεραλέο θαη ζπζθεπέο ηνπ ηύπνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αγξνθηήκαηα 

318.000 

3304 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 

8708 Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ θιάζεσλ 8701 κέρξη 

8705 

285.296 

0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 269.755 

2704 Οπηάλζξαθαο (θνθ) θαη εκηνπηάλζξαθαο από ιηζάλζξαθα, ιηγλίηε ή ηύξθε, 

έζησ θαη ζπζζσκαησκέλνη. Άλζξαθαο απνζηαθηηθνύ θέξαηνο 

246.790 

0306 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 
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ΔΞΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2009 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά ηεηπαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

68.965.066 

2005 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό 

νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006 

13.834.268 

0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 7.941.093 

3004 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  

6.212.472 

4010 Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από θανπηζνύθ βνπιθαληζκέλν 5.857.301 

1509 Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο 

κεηαζρεκαηηζκέλα     

4.012.064 

2001 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ 

3.159.680 

0806 ηαθύιηα, λσπά ή μεξά 2.616.794 

9990 Δκπηζηεπηηθά πξντόληα 2.602.332 

7607 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 

2.166.944 

8428 Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αλύςσζε, ηε θόξησζε, εθθόξησζε ή ηε 

κεηαθίλεζε (π.ρ. αλειθπζηήξεο, κεραληθέο ζθάιεο, κεηαθνξείο, ελαέξηνη 

ζηδεξόδξνκνη) 

1.989.337 

2106 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ 

1.381.114 

1902 Επκαξηθά ελ γέλεη, έζησ θαη ςεκέλα ή παξαγεκηζκέλα (κε θξέαο ή άιιεο 

νπζίεο) ή θαη αιιηώο παξαζθεπαζκέλα, όπσο ηα ζπαγέηα, καθαξόληα, λνύγηεο, 

ιαδάληα, gnocchi, ξαβηόιηα, θαλειόληα. Αξάπηθν ζηκηγδάιη (θνπο-θνπο), έζησ 

θαη παξαζθεπαζκέλν 

1.027.725 

2008 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 

659.048 

3304 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 

659.011 

3920 Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη ινπξίδεο, από πιαζηηθέο ύιεο 

κε θπςειώδεηο, κε εληζρπκέλεο νύηε κε απαλσηέο ζηξώζεηο νύηε όκνηα 

ζπλδπαζκέλεο κε άιιεο ύιεο, ρσξίο ππόζεκα 

626.766 
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ΔΗΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2009 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά ηεηπαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

42.745.636 

7210 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα 

11.179.507 

3004 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 

9.072.585 

8479 Μεραλέο θαη κεραληθέο ζπζθεπέο κε ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία, πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό 

3.635.307 

3504 Πεπηόλεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Άιιεο πξσηετληθέο ύιεο θαη ηα παξάγσγά 

ηνπο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ. θόλε δέξκαηνο, 

θαηεξγαζκέλε ή κε κε ρξώκην 

1.793.380 

8802 Άιια νρήκαηα αέξνο (π.ρ. ειηθόπηεξα, αεξνπιάλα). Γηαζηεκηθά νρήκαηα 

(ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δνξπθόξνη) θαη ηα νρήκαηα γηα ηελ 

εθηόμεπζή ηνπο θαη νρήκαηα ππό ηξνρηά 

1.741.591 

7403 Υαιθόο θαζαξηζκέλνο θαη θξάκαηα ραιθνύ ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 1.391.074 

8474 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 

1.280.422 

9706 Αληηθείκελα αξραηνινγηθά, κε ειηθία αλώηεξε ησλ 100 εηώλ 1.236.650 

9701 Εσγξαθηθνί πίλαθεο θαη ζρέδηα, πνπ έρνπλ γίλεη εμ νινθιήξνπ κε ην ρέξη, κε 

εμαίξεζε ηα ζρέδηα ηεο θιάζεο 4906 θαη ηα βηνκεραληθά είδε πνπ έρνπλ 

δηαθνζκεζεί κε ην ρέξη. Έξγα από ζπγθόιιεζε (θνιάδ) θαη παξόκνηνη κηθξνί 

πίλαθεο 

1.029.768 

8477 Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ θανπηζνύθ ή ησλ πιαζηηθώλ 

πιώλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή πξντόλησλ από ηηο ύιεο απηέο, πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ ζην θεθάιαην απηό 

793.314 

1207 Άιια ζπέξκαηα θαη ειαηώδεηο θαξπνί, έζησ θαη ζπαζκέλα 736.746 

9018 Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ 

θηεληαηξηθή, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπζθεπέο 

ζπηλζεξνγξαθήκαηνο θαη άιιεο ζπζθεπέο ειεθηξνζεξαπείαο, θαζώο θαη νη 

ζπζθεπέο γηα δηάθνξεο νπηηθέο δνθηκαζίεο 

607.806 

0306 Μαιαθόζηξαθα, έζησ θαη ρσξίο ην όζηξαθό ηνπο, δσληαλά, λσπά, 

δηαηεξεκέλα κε 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 

552.861 

3304 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 

421.270 

3506 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 

412.591 
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ΔΞΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2008 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά ηεηπαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

75.557.264 

2005 Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό 

νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, άιια από ηα πξντόληα ηεο θιάζεο 2006 

17.188.271 

4010 Ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, από θανπηζνύθ βνπιθαληζκέλν 12.896.912 

0406 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 9.578.106 

1509 Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο 

κεηαζρεκαηηζκέλα     

3.286.681 

8471 Απηόκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ θαη κνλάδεο (ζηνηρεία) 

απηώλ. Μαγλεηηθέο ή νπηηθέο δηαηάμεηο αλάγλσζεο, κεραλέο εγγξαθήο ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζε ππόζεκα κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή θαη κεραλέο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε 

πεξηιακβάλνληαη αιινύ 

2.408.628 

2001 Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ 

2.073.513 

0806 ηαθύιηα, λσπά ή μεξά 1.894.986 

8428 Άιιεο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αλύςσζε, ηε θόξησζε, εθθόξησζε ή ηε 

κεηαθίλεζε (π.ρ. αλειθπζηήξεο, κεραληθέο ζθάιεο, κεηαθνξείο, ελαέξηνη 

ζηδεξόδξνκνη) 

1.832.518 

9990 Δκπηζηεπηηθά πξντόληα 1.828.505 

2106 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ 

1.619.784 

2008 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 

1.223.315 

3920 Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη ινπξίδεο, από πιαζηηθέο ύιεο 

κε θπςειώδεηο, κε εληζρπκέλεο νύηε κε απαλσηέο ζηξώζεηο νύηε όκνηα 

ζπλδπαζκέλεο κε άιιεο ύιεο, ρσξίο ππόζεκα 

819.938 

0804 Υνπξκάδεο, ζύθα, αλαλάδεο, αριάδηα ησλ πνηθηιηώλ avocats θαη goyaves, 

κάγγεο θαη καγγνύζηεο, λσπά ή μεξά 

664.560 

2519 Αλζξαθηθό καγλήζην θπζηθό (καγλεζίηεο). Μαγλεζία πνπ απνθηήζεθε κε 

ηήμε κε ειεθηξηζκό. Μαγλεζία ππξσκέλε αδξαλήο (θξπγκέλε), έζησ θαη αλ 

πεξηέρεη ειάρηζηεο πνζόηεηεο άιισλ νμεηδίσλ πνπ πξνζηέζεθαλ πξηλ από ηε 

θξύμε. Άιιν νμείδην ηνπ καγλεζίνπ έζησ θαη θαζαξό 

660.316 

8422 Πιπληήξηα πηάησλ. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηνλ θαζαξηζκό ή ην ζηέγλσκα 

ησλ θηαιώλ ή άιισλ δνρείσλ. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ην γέκηζκα, 

θιείζηκν, πσκαηηζκό ή επηθόιιεζε εηηθεηώλ θηαιώλ, θνπηηώλ, ζάθσλ ή 

άιισλ δνρείσλ, ζσιήλσλ θαη αλάινγσλ πεξηεθηώλ. Μεραλέο θαη ζπζθεπέο 

γηα ην πεξηηύιηγκα ή ηε ζπζθεπαζία εκπνξεπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ κεραλώλ θαη ζπζθεπώλ γηα ζπζθεπαζία ζε ζεξκνζπξξηθλνύκελν 

θηικ). Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εηζαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηα 

πνηά 

646.966 
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ΔΗΑΓΩΓΔ  ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ TO 2008 (Δ ΔΤΡΩ) 

(καηά ηεηπαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

ΚΩΓΗΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

38.942.003 

7210 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα ράιπβεο, κε πιάηνο 

600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα 

10.271.665 

3004 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 

10.217.419 

8438 Μεραλέο θαη ζπζθεπέο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ 

ζην θεθάιαην απηό, γηα ηελ παξαζθεπή ή βηνκεραληθή παξαγσγή ηξνθίκσλ ή 

πνηώλ, άιιεο από ηηο κεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εμαγσγή ή ηελ 

παξαζθεπή ησλ ζηαζεξώλ θπηηθώλ ιαδηώλ ή ιηπώλ ή ησλ δσηθώλ ιαδηώλ ή 

ιηπώλ 

1.300.904 

0306 Μαιαθόζηξαθα, έζησ θαη ρσξίο ην όζηξαθό ηνπο, δσληαλά, λσπά, 

δηαηεξεκέλα κε 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 

1.297.694 

3504 Πεπηόλεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Άιιεο πξσηετληθέο ύιεο θαη ηα παξάγσγά 

ηνπο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ. θόλε δέξκαηνο, 

θαηεξγαζκέλε ή κε κε ρξώκην 

1.140.844 

1207 Άιια ζπέξκαηα θαη ειαηώδεηο θαξπνί, έζησ θαη ζπαζκέλα 955.764 

8903 Θαιακεγνί (γηνη) θαη άιια πινία θαη πινηάξηα αλαςπρήο ή αζιεηηζκνύ. 

Πινία κε θνππηά θαη θαλό 

904.009 

8802 Άιια νρήκαηα αέξνο (π.ρ. ειηθόπηεξα, αεξνπιάλα). Γηαζηεκηθά νρήκαηα 

(ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δνξπθόξνη) θαη ηα νρήκαηα γηα ηελ 

εθηόμεπζή ηνπο θαη νρήκαηα ππό ηξνρηά 

736.792 

7403 Υαιθόο θαζαξηζκέλνο θαη θξάκαηα ραιθνύ ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 716.492 

3506 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 

585.262 

3304 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 

542.911 

9406 Πξνθαηαζθεπέο 521.469 

8708 Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ θιάζεσλ 8701 κέρξη 

8705 

503.446 

8411 ηξόβηινη δη' αληηδξάζεσο, ζπζθεπέο πξνώζεζεο δηά ζηξνβίινπ θαη άιινη 

ζηξόβηινη δη' αεξίνπ 

499.939 

9027 Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα αλαιύζεηο θπζηθέο ή ρεκηθέο (π.ρ. πνισζίκεηξα, 

δηαζιαζίκεηξα, θαζκαηόκεηξα, αλαιπηέο αεξίσλ ή θαπλώλ). Όξγαλα θαη 

ζπζθεπέο γηα δνθηκέο ηνπ ημώδνπο, ηνπ πνξώδνπο, ηεο δηαζηνιήο, ηεο 

επηθαλεηαθήο ηάζεο ή παξόκνηα γηα κεηξήζεηο ζεξκίδσλ, αθνπζηηθήο ή 

έληαζεο θσηόο (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηξεηέο ηνπ ρξόλνπ ηεο 

ζηάζεο γηα θσηνγξάθεζε). Μηθξνηόκνη 

465.445 

 


