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Κάηξν, 13-2-2020 

           

ΘΔΜΑ: Γηκεξέο εκπόξην Διιάδνο-Αηγύπηνπ θαηά ην έηνο 2019 (πξνζσξηλά ζηνηρεία 

ΔΛ.ΣΑΣ.)            

ύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ηα νπνία 

επεμεξγάζηεθε ην Γξαθείν καο, ε αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Αίγππην θαηά ην 

δσδεθάκελν Ιαλ.-Γεθ. 2019 αλήιζε ζε €942,61 εθαη., κεησκέλε θαηά 18,2% ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2018, όηαλ είρε αλέιζεη ζε €1,152 δηζ. Η ελ ιόγσ κείσζε θαίλεηαη λα 

νθείιεηαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηε ζεκαληηθή πηώζε ηεο αμίαο θαη ηεο πνζόηεηαο ησλ 

εμαγσγώλ θαηεξγαζκέλσλ ιαδηώλ από πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, -25,8% θαη -21,3%, 

αληίζηνηρα). εκεηώλεηαη όηη παξά ηελ ππνρώξεζή ηεο έλαληη ηνπ 2018, ε αμία ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ 2019 εκθαλίζηεθε αλώηεξε ηεο αληίζηνηρεο πξνπέξζηλεο επίδνζεο, 

ηνπ 2017, πνπ βξηζθόηαλ ζηα €755,51 εθαη. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην 2019, ε αμία ησλ κε 

πεηξειατθώλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Αίγππην (εμαγσγέο πιελ θεθαιαίνπ 27) 

θαηέγξαςε εηήζηα αύμεζε 23,5%, αλεξρόκελε ζε €226,03 εθαη., έλαληη €183,01 εθαη. ην 

2018. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ηελ Αίγππην έθζαζαλ ην 2019 ηα 

€842,63 εθαη., απμεκέλεο θαηά 32,5% έλαληη ηνπ 2018, όηαλ είραλ αλέιζεη ζε €636,13 

εθαη.  

ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 2019, ε Αίγππηνο θαηαηάζζεηαη 12
ε
 

κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ απνδεθηώλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, απνξξνθώληαο 

πνζνζηό 2,8% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, ελώ από ηελ άιιε πιεπξά 

θαηαηάζζεηαη 18
ε
 κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ ηεο Διιάδαο, κε κεξίδην 1,5% επί ησλ 

ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ.  

Σν δηκεξέο εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ην 2019, πνπ έθηαζε ηα €99,98 εθαη., παξνπζίαζε 

πιεόλαζκα γηα ηελ Διιάδα, κεησκέλν θαηά 80,6% έλαληη ηνπ 2018 (είρε αλέιζεη ζε 

€516,31 εθαη.). Καηά ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν, ν δηκεξήο όγθνο ζπλαιιαγώλ εκθαλίζηεθε 

ειαθξόηαηα κεησκέλνο θαηά 0,2%, ζηα €1,785 δηζ., έλαληη €1,789 δηζ. ην 2018.  

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδαο-Αηγύπηνπ 2015-2019 (ζε επξώ) 

 2015 2016 2017 2018 2019 % 

2019/18 

Δμαγσγέο αγαζώλ 1.042.983.583 750.067.857 755.513.685 1.152.441.555 942.608.095 -18,2% 

Δηζαγσγέο αγαζώλ 646.952.269 576.719.365 555.449.884 636.129.637 842.629.897 +32,5% 

Όγθνο εκπνξίνπ 1.689.935.852 1.326.787.222 1.310.963.569 1.788.571.192 1.785.237.992 -0,2% 

Δκπνξηθό ηζνδύγην 396.031.314 173.348.492 200.063.801 516.311.918 99.978.198 -80,6% 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ. Σα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2019 είλαη πξνζσξηλά. 
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ. Σα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2019 είλαη πξνζσξηλά. 

 

Από πιεπξάο αμίαο ελληνικών εξαγωγών ππορ την Αίγςπτο, σο θπξηόηεξεο 10 θαηεγνξίεο αλά 

θεθάιαην ηνπ δαζκνινγίνπ ην 2019, κε βάζε ηα ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ. εκθαλίδνληαη νη αθόινπζεο: 

 

1. Οξπθηά θαύζηκα (27): €716,57 εθαη. (-26,1%) 

2. Βακβάθη (52): €83,05 εθαη. (+25,5%) 

3. Καξπνί & θξνύηα βξώζηκα (08): €31,73 εθαη. (+51,2%) 

4. Καπλά & ππνθαηάζηαηα (24): €19,24 εθαη. (+22,1%) 

5. Γηάθνξα πξντόληα ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ (38): €12,97 εθαη. (+99,4%) 

6. Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο & κεραλέο (84): €12,39 εθαη. (+6,5%) 

7. Πιαζηηθέο ύιεο & ηερλνπξγήκαηα (39): €10,42 εθαη. (+22,7%) 

8. Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ & θξνύησλ (20): €8,08 εθαη. (+83,4%) 

9. Υαξηί, ραξηόληα & ηερλνπξγήκαηα (48): €6,56 εθαη. (+64,4%) 

10. Οξπθηά πεηξώκαηα, ηζηκέληα (25): €3,99 εθαη. (-61,3%) 

 

Από πιεπξάο ελληνικών εισαγωγών από την Αίγςπτο, σο θπξηόηεξεο 10 θαηεγνξίεο αλά θεθάιαην 

ηνπ δαζκνινγίνπ ην 2019 κε βάζε ηα ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ. εκθαλίδνληαη νη αθόινπζεο: 

1. Οξπθηά θαύζηκα (27): €620,41 εθαη. (+39,2%) 

2. Λαραληθά, θπηά, ξίδεο, θόλδπινη, βξώζηκα (07): €57,29 εθαη. (+179,1%) 

3. Ληπάζκαηα (31): €50,92 εθαη. (+17,1%) 

4. Πιαζηηθέο ύιεο & ηερλνπξγήκαηα (39): €29,0 εθαη. (-18%) 

5. Οξγαληθά ρεκηθά (29): €15,92 εθαη. (-55%) 

6. Αλόξγαλα ρεκηθά (28): €8,30 εθαη. (+30,8%) 

7. Υαξηί, ραξηόληα & ηερλνπξγήκαηα (48): €7,30 εθαη. (-0,8%) 

8. Οξπθηά πεηξώκαηα, ηζηκέληα (25): €7,20 εθαη. (+40%) 

9. Αξγίιην & ηερλνπξγήκαηα (76): €6,06 εθαη. (+81,9%) 

10. Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ & θξνύησλ (20): €4,75 εθαη. (-29,6%) 

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



ηαμηλόκεζε ηεηξαςήθησλ θσδηθώλ δαζκνινγίνπ, απμήζεηο εκθάληζαλ νη εμαγσγέο καο ζε 

βακβάθη κε ιαλαξηζκέλν / ρηεληζκέλν (Κ.Γ.5201-αύμεζε 25,5%), ζε κήια / αριάδηα / 

θπδώληα (Κ.Γ.0808-αύμεζε 56,5%), ζε ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Γ.2402-αύμεζε 19,1%), ζε 

εληνκνθηόλα / δηδαληνθηόλα (Κ.Γ.3808-αύμεζε 291,2%), ζε πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο 

από πιαζηηθέο ύιεο (Κ.Γ.3924-αύμεζε 34%), ζε ραξηί / ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε 

(Κ.Γ.4810-αύμεζε 89,5%), ζε παξαζθεπαζκέλα & δηαηεξεκέλα θξνύηα (Κ.Γ.2008-αύμεζε 

96,7%), ζε αθαηέξγαζηα θαπλά (Κ.Γ.2401-αύμεζε 30,8%), ζε βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα 

θαη δακάζθελα (Κ.Γ.0809-αύμεζε 4,9%), ζε θξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, 

θξαγθνζηάθπια θιπ. (Κ.Γ.8210-αύμεζε 103,6%), ζε παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 

(Κ.Γ.2106-αύμεζε 55,3%), ζε κέξε γηα εκβνινθόξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο 

(Κ.Γ.8409-αύμεζε 6,5%), ζε θπγόθεληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο (Κ.Γ.8421-αύμεζε 344,9%), 

ζε είδε κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο από πιαζηηθό (Κ.Γ.3923-αύμεζε 16,9%), ζε νξγαληθέο 

ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο ύιεο (Κ.Γ.3204-αύμεζε 7,5%), ζε ξάβδνπο & είδε θαζνξηζκέλεο 

κνξθήο από αινπκίλην (Κ.Γ.7604-αύμεζε 264,6%), ζε ζαιακεγνύο & ζθάθε αλαςπρήο 

(Κ.Γ.8903-αύμεζε 185%), ζε ιηπάζκαηα αδσηνύρα, θσζθνξνύρα ή θαιηνύρα (Κ.Γ.3105-

αύμεζε 98,1%) θαη ζε πξντόληα ζνθνιαηνπνηίαο (Κ.Γ.1806-αύμεζε 41,1%). Σν 2019 

επαλεκθαλίζηεθαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζνγηειαίνπ (Κ.Γ.1507, αμία €1,1 εθαη., έλαληη 

κεδεληθώλ εμαγσγώλ ην 2018), ελώ εμαηξεηηθά κεγάιε αύμεζε θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο 

θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο (Κ.Γ.8407, αμία €1,12 εθαη.).  

Αληηζέησο, κεηώζεηο ζεκείσζαλ νη εμαγσγέο καο πεηξειαηνεηδώλ & αεξίνπ (ιάδηα από 

πεηξέιαην - Κ.Γ.2710 κείσζε 25,8%, θνθ από πεηξέιαην -Κ.Γ.2713 κείσζε 17,5%, αέξηα 

πεηξειαίνπ- Κ.Γ.2711 κείσζε 40,3%), ζείνπ (Κ.Γ.2503-κείσζε 70,9%), πιαηέσλ 

πξντόλησλ έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ.7210-κείσζε 28,6%), κνλσκέλσλ ειεθηξηθώλ 

ζπξκάησλ & θαισδίσλ (Κ.Γ.8544-κείσζε 55,9%), βηβιίσλ, θπιιαδίσλ & παξόκνησλ 

εληύπσλ (Κ.Γ.4901-κείσζε 2,3%), θνινθσλίσλ & ξεηηληθώλ νμέσλ (Κ.Γ.3806-κείσζε 

10,3%), ππξίκαρσλ πιηθώλ (Κ.Γ.3816-κείσζε 11,7%), αληηθξνηηθώλ & αλαζρεηηθώλ 

νμείδσζεο (Κ.Γ.3811-κείσζε 19,3%), κεξώλ & εμαξηεκάησλ γηα ειθπζηήξεο θαη νρήκαηα 

(Κ.Γ.8708-κείσζε 10,6%) θαη ζπζθεπώλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πιώλ (Κ.Γ.8419-κείσζε 

42,6%). 

Από πιεπξάο πνζνηήησλ ζηηο θύξηεο θαηεγνξίεο ειιεληθώλ εμαγόκελσλ πξντόλησλ, 

απμήζεηο ζεκεηώζεθαλ ζην βακβάθη (Κ.Γ.5201, +35,8%), ζηα κήια / αριάδηα / θπδώληα 

(Κ.Γ.0808, +52,4%), ζηα ηζηγάξα & πνύξα (Κ.Γ.2402, +15%), ζηα εληνκνθηόλα / 

δηδαληνθηόλα (Κ.Γ.3808, +255,6%), ζηα πηαηηθά & είδε νηθηαθήο ρξήζεο από πιαζηηθέο ύιεο 

(Κ.Γ.3924, +29,2%), ζην ραξηί / ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε (Κ.Γ.4810, +107,2%), ζηα 

παξαζθεπάζκαηα θαξπώλ & θξνύησλ (Κ.Γ.2008, +104,1%), ζηηο θξάνπιεο, ζκένπξα, 

βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια θιπ. (Κ.Γ.0810, +66,6%), ζηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 

(Κ.Γ.2106, +50,5%), ζηα κέξε γηα εκβνινθόξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο (Κ.Γ.8409, 

+14,9%), ζηηο θπγόθεληξεο κεραλέο & ζπζθεπέο (Κ.Γ.8421, +405,8%), ζηα  είδε κεηαθνξάο / 

ζπζθεπαζίαο από πιαζηηθό (Κ.Γ.3923, +23,8%), ζηηο νξγαληθέο ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο ύιεο 

(Κ.Γ.3204, +18,1%) θαη ζηηο ξάβδνπο & είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο από αινπκίλην 

(Κ.Γ.7604, +280%). Μεηώζεηο θαηαγξάθεθαλ, αληίζηνηρα, ζηηο εμαγσγέο καο ιαδηώλ από 

πεηξέιαην (Κ.Γ.2710, -21,3%), θνθ από πεηξέιαην (Κ.Γ.2713, -15%), αεξίσλ πεηξειαίνπ 

(Κ.Γ.2711, -30,7%), αθαηέξγαζησλ θαπλώλ (Κ.Γ.2401, -3,3%), βεξίθνθσλ, θεξαζηώλ, 

ξνδάθηλσλ, δακάζθελσλ (Κ.Γ.0809, -6,6%), ζείνπ (Κ.Γ. 2503, -52,2%), πιαηέσλ πξντόλησλ 

έιαζεο από ζίδεξν-ράιπβα (Κ.Γ.7210, -29,2%) θαη κνλσκέλσλ ειεθηξηθώλ ζπξκάησλ & 

θαισδίσλ (Κ.Γ.8544, -58,4%). 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ πξνο Αίγππην θαηά ην 2019 ζε θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο 

δαζκνινγίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ην 2018, ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. (αμίεο άλσ ηνπ €1 εθαη.). 



ΠΗΓΗ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ (πξνζσξηλά ζηνηρεία γηα ην 2019). 

         

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε εμάιινπ αλαιπηηθά ηελ εμέιημε ησλ αμηώλ ησλ 

ειιεληθώλ εηζαγσγώλ από Αίγππην θαηά ην έηνο 2019, ζε 21 θπξηόηεξνπο ηεηξαςήθηνπο 

θσδηθνύο δαζκνινγίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ην 2018, ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ειιεληθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. (αμίεο άλσ ησλ €2 εθαη.). Ωο ζεκαληηθόηεξεο 

 ΚΤΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΠΡΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, 2018 - 2019 2019 2018  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΜΕΣΑΒΟΛΗ (%) 

 ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 942.608.095 1.152.441.555 -18,2% 

2710 Λάδηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα νξπθηά 598.802.706 806.826.757 -25,8% 

5201 Βακβάθη, κε ιαλαξηζκέλν νύηε ρηεληζκέλν 83.050.713 66.191.024 +25,5% 

2713 Οπηάλζξαθαο (θνθ) από πεηξέιαην, άζθαιηνο από 

πεηξέιαην θαη άιια ππνιείκκαηα ησλ ιαδηώλ 

πεηξειαίνπ 

74.840.003 90.747.927 -17,5% 

2711 Αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο 42.930.135 71.852.019 -40,3% 

0808 Μήια, αριάδηα θαη θπδώληα, λσπά 24.838.404 15.866.375 +56,5% 

2402 Πνύξα, πνπξάθηα θαη ηζηγάξα, από θαπλό ή 

ππνθαηάζηαηα 

14.078.866 11.818.769 +19,1% 

3808 Δληνκνθηόλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα, 

δηδαληνθηόλα  

9.389.355 2.399.842 +291,2% 

3924 Πηαηηθά, άιια είδε λνηθνθπξηνύ ή νηθηαθήο νηθνλνκίαο, 

είδε πγηεηλήο θαη θαιισπηζκνύ, από πιαζηηθέο ύιεο 

6.499.962 4.849.569 +34,0% 

4810 Υαξηί θαη ραξηόληα επηρξηζκέλα κε θανιίλε ή κε άιιεο 

αλόξγαλεο νπζίεο 

6.107.504 3.223.256 +89,5% 

2008 Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 

5.847.654 2.973.492 +96,7% 

2401 Καπλά αθαηέξγαζηα, απνξξίκκαηα θαπλνύ 5.155.566 3.942.531 +30,8% 

0809 Βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα 3.607.677 3.438.536 +4,9% 

0810 Φξάνπιεο, ζκένπξα, βαηόκνπξα, θξαγθνζηάθπια 2.944.921 1.446.634 +103,6% 

2106 Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο π.δ.θ.α. 2.896.259 1.865.101 +55,3% 

2503 Θείν θάζε είδνπο (εθηόο από απηό πνπ παξάγεηαη κε 

εμάρλσζε, κε θαηαθξήκληζε θαη ην θνιινεηδέο) 

2.796.507 9.598.922 -70,9% 

7210 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν ή από όρη ζε 

θξάκα ράιπβα, κε πιάηνο >= 600 mm 

2.353.638 3.298.408 -28,6% 

8409 Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα εκβνινθόξνπο θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαύζεο 

2.190.929 2.056.803 +6,5% 

8421 Μεραλέο & ζπζθεπέο θπγόθεληξεο 2.045.448 459.782 +344,9% 

3923 Δίδε κεηαθνξάο / ζπζθεπαζίαο, από πιαζηηθέο ύιεο 1.913.741 1.637.611 +16,9% 

3204 Υξσζηηθέο ύιεο ζπλζεηηθέο νξγαληθέο, έζησ θαη 

θαζνξηζκέλεο ρεκηθήο ζύζηαζεο 

1.874.321 1.742.977 +7,5% 

8544 Μνλσκέλα ζύξκαηα & θαιώδηα, ειεθηξ. ρξήζεο 1.482.307 3.362.709 -55,9% 

7604 Ράβδνη & είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο, από αξγίιην 1.416.037 388.410 +264,6% 

4901 Βηβιία, θπιιάδηα & παξόκνηα έληππα 1.378.429 1.410.938 -2,3% 

3806 Κνινθώληα & ξεηηληθά νμέα, παξάγσγά ηνπο 1.312.077 1.463.522 -10,3% 

8903 Θαιακεγνί & άιια ζθάθε αλαςπρήο / αζιεηηζκνύ 1.288.000 452.000 +185,0% 

3105 Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά, αδώηνπ, θσζθόξνπ ή 

θαιίνπ 

1.175.751 593.590 +98,1% 

8407 Κηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο κε έκβνιν 1.118.080 5.015 +22194,7% 

1507 νγηέιαην & θιάζκαηά ηνπ 1.097.000 - - 

3816 Σζηκέληα, θνληάκαηα, ππξίκαρεο ζπλζέζεηο 1.086.886 1.230.753 -11,7% 

3811 Αληηθξνηηθά, αλαζρεηηθά νμείδσζεο 1.084.913 1.343.852 -19,3% 

8708 Μέξε & εμαξηήκαηα γηα ειθπζηήξεο & νρήκαηα 1.073.563 1.200.984 -10,6% 

1806 νθνιάηα & παξαζθεπάζκαηα θαθάν 1.023.841 725.620 +41,1% 

8419 πζθεπέο & δηαηάμεηο γηα ζεξκηθή επεμεξγαζία πιώλ 1.008.633 1.757.621 -42,6% 

ΤΝΟΛΟ (96,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ην 

2019) 

909.709.826 1.120.171.349 -18,8% 



θαηεγνξίεο ησλ αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ πξνο Διιάδα ην 2019 εκθαλίδνληαη ηα 

αθαηέξγαζηα ιάδηα από πεηξέιαην & αζθαιηνύρα νξπθηά (Κ.Γ.2709, αμία €458,2 εθαη., 

αύμεζε 7,7%), ηα ιάδηα από πεηξέιαην & αζθαιηνύρα νξπθηά (Κ.Γ.2710, αμία €128,21 

εθαη., αύμεζε 1017,1%), νη παηάηεο (Κ.Γ.0701, αμία €50,28 εθαη., αύμεζε 187,9%), ηα 

νξπθηά ή αδσηνύρα ιηπάζκαηα (Κ.Γ.3102, αμία €47,06 εθαη., αύμεζε 13,3%), ηα αέξηα 

πεηξειαίνπ (Κ.Γ.2711, αμία €33,99 εθαη., αύμεζε 335,8%), νη άθπθιεο αιθνόιεο & ηα 

παξάγσγά ηνπο (Κ.Γ.2905, αμία €15,92 εθαη., κείσζε 55%), ηα πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ 

(Κ.Γ.3901, αμία €15,39 εθαη., αύμεζε 30,6%), νη πνιπαθεηάιεο, ινηπνί πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο 

& επνμείδηα (Κ.Γ.3907, αμία €8,71 εθαη., αύμεζε 472,6%), ε θαπζηηθή ζόδα, ε θαπζηηθή 

πνηάζα & ηα ππεξνμείδηα ηνπ λαηξίνπ (Κ.Γ.2815, αμία €6,99 εθαη., αύμεζε 16,7%), ην ραξηί 

θαζαξηόηεηαο (Κ.Γ.4803, αμία €6,74 εθαη., αύμεζε 17,9%) θαη ηα θξεκκύδηα / ζθόξδα 

/πξάζα (Κ.Γ.0703, αμία €4,01 εθαη., αύμεζε 1982,2%).  

ΠΗΓΗ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ (πξνζσξηλά ζηνηρεία γηα ην 2019). 

 

Ο Πξντζηάκελνο 

Παληειήο Γθάζηνο 

ύκβνπινο Ο.Δ.Τ. Α' 

 

 ΚΤΡΙΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΠΟ ΑΙΓΤΠΣΟ, 2018 - 2019 2019 2018  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

(%) 

 ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΓΩΓΩΝ 842.629.897 636.129.637 +32,5% 

2709 Λάδηα αθαηέξγαζηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα 

νξπθηά 

458.204.617 425.525.855 +7,7% 

2710 Λάδηα από πεηξέιαην ή από αζθαιηνύρα νξπθηά 128.210.851 11.477.807 +1017,0% 

0701 Παηάηεο λσπέο ή δηαηεξεκέλεο κε απιή ςύμε 50.282.656 17.466.896 +187,9% 

3102 Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά, αδσηνύρα 47.057.616 41.537.170 +13,3% 

2711 Αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο 33.992.728 7.799.550 +335,8% 

2905 Αιθνόιεο άθπθιεο & παξάγσγά ηνπο 15.920.824 35.386.209 -55,0% 

3901 Πνιπκεξή αηζπιελίνπ ζε αξρηθέο κνξθέο 15.387.537 11.784.645 +30,6% 

3907 Πνιπαθεηάιεο, πνιπαηζέξεο, ξεηίλεο & επνμείδηα 8.707.242 1.520.556 +472,6% 

2815 Τδξνμείδηα & ππεξνμείδηα λαηξίνπ, θαιίνπ 6.988.335 5.986.702 +16,7% 

4803 Υαξηί θαζαξηόηεηαο, ραξηνπεηζέηεο, ραξηηά νηθηαθήο 

ρξήζεο 

6.735.625 5.715.084 +17,9% 

0703 Κξεκκύδηα, αζθαιώληα, ζθόξδα, πξάζα 4.013.615 192.754 +1982,2% 

7601 Αξγίιην ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 3.838.335 3.193.206 +20,2% 

2501 Αιάηη επηηξαπέδην ή θαη κεηνπζησκέλν 3.838.031 2.322.521 +65,3% 

3817 Αιθπινβελδόιηα & αιθπινλαθζαιέληα ζε κείγκαηα 3.542.629 6.148.424 -42,4% 

2005 Λαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα ρσξίο μύδη 2.759.411 4.193.479 -34,2% 

6302 Παληθά θξεβαηηνύ, ηξαπεδηνύ, θαζαξηόηεηαο, από 

πθαληνπξγηθά πξντόληα παληόο ηύπνπ 

2.345.842 3.010.860 -22,1% 

3105 Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά, αδώηνπ, θσζθόξνπ ή 

θαιίνπ 

2.287.326 662.880 +245,1% 

7605 ύξκαηα από αξγίιην 2.126.045 - - 

7801 Μόιπβδνο ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 2.121.892 1.725.887 +22,9% 

7210 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο από ζίδεξν ή από όρη ζε 

θξάκα ράιπβα, κε πιάηνο >=600mm 

2.038.541 2.818.756 -27,7% 

3904 Πνιπκεξή ηνπ ρισξηνύρνπ βηλπιίνπ, ζε αξρηθέο κνξθέο  2.017.374 3.182.779 -36,6% 

ΤΝΟΛΟ (95,2% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ από Αίγππην  ην 

2019) 

802.417.072 591.652.020 +35,6% 


