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Οικονομύα Ιςραόλ 
 

1.1 Επιςκόπηςη τησ οικονομύασ Ιςραόλ 
 

Σο Ιςραόλ εύναι μια μικρό ςε ϋκταςη χώρα με πληθυςμϐ 9,5 εκ. κατούκων1, με διαρκό δημογραφικό 
ανϊπτυξη, η οπούα οφεύλεται τϐςο ςτον ρυθμϐ γεννόςεων (ετόςιοσ ρυθμϐσ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ ςε 
1,9%, μεταξϑ των 5 υψηλϐτερων παγκοςμύωσ - μϋςοσ ϐροσ γεννόςεων 3 παιδιϊ) ϐςο και ςτη μετανϊςτευςη 
εβραώκών πληθυςμών απϐ διϊφορα μϋρη τησ γησ (δομικϐ—ςυςτατικϐ ςτοιχεύο τησ ταυτϐτητασ τησ χώρασ 
εύναι ϐτι αποτελεύ το αςφαλϋσ καταφϑγιο για κϊθε Εβραύο ϐπου γησ). Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι το 1955 ο 
πληθυςμϐσ όταν μϐλισ 1,7 εκ. κϊτοικοι. Ο αραβικϐσ πληθυςμϐσ εντϐσ τησ χώρασ ανϋρχεται περύπου ςτο 
20% του ςυνϐλου. Σο 92% των κατούκωνν διαμϋνουν ςε αςτικϊ κϋντρα (απϐ τα υψηλϐτερα ποςοςτϊ 
αςτικοπούηςησ πληθυςμοϑ παγκοςμύωσ). Ο μϋςοσ ϐροσ ηλικύασ εύναι 30,5 ϋτη, αρκετϊ ανεβαςμϋνοσ ςε 
ςχϋςη με τα 24,6 που όταν το 1955.  
 
Σο 2021 το ΑΕΠ αυξόθηκε 8,1% ςϑμφωνα με τη τατιςτικό Yπηρεςύα τησ  χώρασ, αποτιμώμενο ςε 373,4 
δις. δολ. Σο κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ το 2021 ανόλθε ςτα 43.810 $ (αϑξηςη 3.1% ςε ςχϋςη με το 2018). Η 
αναςκϐπηςη των μακροπρϐθεςμων οικονομικών τϊςεων απϐ το 2015 αποκαλϑπτει ϐτι το Ιςραόλ 
βελτύωςε εντυπωςιακϊ τισ επιδϐςεισ του κατϊ τα ϋτη 1984 -2014 ςε μια ςειρϊ ςημαντικών οικονομικών 
δεικτών και επιχειρηςιακών παραμϋτρων. Για παρϊδειγμα, το Ιςραόλ διπλαςύαςε τον πληθυςμϐ του κατϊ 
την περύοδο αυτό (απϐ 4,1 εκατ. ςε 8,2 εκατ.), αϑξηςε το ΑΕΠ κατϊ 920%, το κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ κατϊ 
414%, τα ςυναλλαγματικϊ αποθϋματα κατϊ 2,866%, ενώ ταυτϐχρονα μεύωςε το δημϐςιο χρϋοσ (ωσ 
ποςοςτϐ ΑΕΠ) κατϊ 76%. Σο δημϐςιο ϋλλειμμα ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ μειώθηκε επύςησ κατϊ την περύοδο 
αυτό, απϐ 17% το 1984 ςε 3% το 2014. Οι δαπϊνεσ αςφαλεύασ (ϊμυνα και αςτικό υποςτόριξη) ωσ ποςοςτϐ 
του ΑΕΠ μειώθηκαν επύςησ κατϊ 75%, το δημϐςιο ϋλλειμμα κατϊ 82%, η φορολογικό επιβϊρυνςη κατϊ 
30% και η αμερικανικό βοόθεια (πϊλι ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ) κατϊ 90%. Πρϐκειται για πρωτοφανό 
επιτεϑγματα, ςε ςϑγκριςη με ϊλλεσ δυτικϋσ χώρεσ και τα ϊλλα μϋλη του ΟΟΑ του Ιςραόλ. 
 
Αυτϋσ οι ςημαντικϐτατεσ αλλαγϋσ, που εύναι ευανϊγνωςτεσ απϐ ϐλουσ τουσ παρατηρητϋσ τησ ιςραηλινόσ 
οικονομύασ, ςυναπαντοϑν και ϊλλεσ ςτατιςτικϋσ επιβεβαύωςησ απϐ τον κυβερνητικϐ τομϋα. Η ςυμβολό του 
κυβερνητικοϑ τομϋα ςτην εθνικό οικονομύα μειώθηκε μϋςα ςε τρεύσ δεκαετύεσ κατϊ 42% (απϐ 75% το 1984 
ςε 43% το 2014), ο πληθωριςμϐσ ϋπεςε απϐ 450% ςε 1% (μεύωςη 99%), το τραπεζικϐ επιτϐκιο μειώθηκε 
επύςησ κατϊ 99% (απϐ 770% ςε 5%) και ο κυβερνητικϐσ ϋλεγχοσ τησ κεφαλαιαγορϊσ μειώθηκε κατϊ 68%. 
Όλα αυτϊ εύναι καρπϐσ του οικονομικοϑ ςχεδύου ςταθεροπούηςησ του 1985, το οπούο ϋβαλε το Ιςραόλ ςε 
τροχιϊ ανϊπτυξησ, χαμηλϐ πληθωριςμϐ και μεύωςη του ελλεύμματοσ. 
 
Σο ϊλμα ςτο ιςραηλινϐ εθνικϐ προώϐν απϐ τισ αρχϋσ του αιώνα οφεύλεται ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτα 
επιτεϑγματα τησ βιομηχανύασ τεχνολογύασ, η οπούα γνώριςε μια ςειρϊ επιτυχημϋνων εξαγορών των 
νεοφυών επιχειρόςεων  και προκλόθηκε κατ’ αυτϐν τον τρϐπο ϋνα ιςχυρϐ ρεϑμα ξϋνων επενδϑςεων.  
Επιπλϋον, οι ςυνολικϋσ εξαγωγϋσ αυξόθηκαν τα τελευταύα τριϊντα χρϐνια κατϊ 860%, με τισ εξαγωγϋσ 
υψηλόσ τεχνολογύασ να αυξϊνονται κατϊ το απύθανο ποςοςτϐ 3700%. Κατϊ το διϊςτημα αυτϐ, το Ιςραόλ 
κατϊφερε επύςησ να δημιουργόςει δικϋσ του παραγωγικϋσ μονϊδεσ ενϋργειασ μϋχρι του ςημεύου να 
καταφϋρει το 2018 ώςτε το 38% των ςυνολικών αναγκών ενϋργειασ να παρϊγεται εγχωρύωσ (ϋναντι 0% το 
1984), προςδύδοντασ ϋτςι ςτη χώρα ςταδιακϊ ενεργειακό ανεξαρτηςύα. Σα επιτεϑγματα του Ιςραόλ ςτην 
τεχνολογύα διαχεύριςησ των υδϊτων όταν επύςησ εντυπωςιακϊ, με δημιουργύα εργοςταςύων αφαλϊτωςησ 
μετϊ απϐ τρεισ δεκαετύεσ, φτϊνοντασ ςτην διαχεύριςη του  41% των ςυνολικών υδϊτινων πϐρων τησ 
χώρασ. 
 
Σο Ιςραόλ ςημεύωςε αξιοςημεύωτη πρϐοδο και ςτον εκπαιδευτικϐ τομϋα - και αυτϊ τα επιτεϑγματα εύναι 
επύςησ ευθυγραμμιςμϋνα με την πρϐοδο τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ. Ο αριθμϐσ των φοιτητών 
πανεπιςτημύων αυξόθηκε κατϊ 378%, ενώ οι εθνικϋσ δαπϊνεσ για R&D, ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ, αυξόθηκαν 
κατϊ 225% απϐ το 2000 μϋχρι το 2015. 
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1.1.1 Η δομό τησ οικονομύασ 
 

Σα ϋτη 2014-2019, η ςωρευτικό ανϊπτυξη του Ιςραόλ ϋφταςε το 27% - το δεϑτερο υψηλϐτερο ςε ϐλεσ τισ 
χώρεσ μϋλη του ΟΟΑ. Αν και το Ιςραόλ δεν παρϋμεινε απολϑτωσ αλώβητο ςτην κρύςη του 2008, 
ςυμπεριφϋρθηκε καλϑτερα απϐ κϊθε ϊλλη χώρα του ΟΟΑ ςε ϐλεσ τισ μετρόςιμεσ παραμϋτρουσ: τον λϐγο 
χρϋουσ / ΑΕΠ, το ϋλλειμμα του προϒπολογιςμοϑ, το ϋλλειμμα ςτο ιςοζϑγιο πληρωμών, την αϑξηςη του ΑΕΠ 
ανϊ κϊτοικο κλπ. 
 
Η οικονομύα του Ιςραόλ κατατϊςςεται ςταθερϊ ςτισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ απϐ το 2007 και  αξιολογεύται 
και για το 2021 ωσ «Α1» απϐ την Moody’s, ωσ ΑΑ- απϐ την S&P και ωσ  Α+ απϐ την Fitch. τον Οδηγϐ «Εasy 
Doing Business Index» τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ γαι το 2019, το Ιςραόλ ανϋβηκε 5 θϋςεισ και απϐ την 54η 
θϋςη,  το 2018, κατϋλαβε την 49η θϋςη. Η πορεύα αυτό ςυνεχύςθηκε και για το 2020 καθώσ το Ιςραόλ 
κατατϊχθηκε ςτην 35η θϋςη.  
 
Επιπλϋον, η ευελιξύα των ιςραηλινών εξαγωγών - που ςυνύςτανται κυρύωσ απϐ χιλιϊδεσ εταιρεύεσ που 
ειδικεϑονται ςε πρωτϐλειεσ δρϊςεισ (niche) - και τουσ τομεακοϑσ και υποτομεακοϑσ διανομεύσ, ςημαύνει ϐτι 
η οικονομύα εύναι πιο ικανό να αντιμετωπύςει την παγκϐςμια επιβρϊδυνςη. Ο λϐγοσ εξαγωγών /ΑΕΠ εύναι 
ϋνασ απϐ τουσ υψηλϐτερουσ ςτον δυτικϐ κϐςμο (περιςςϐτερο απϐ το 30% του ΑΕΠ) και ςε αντύθεςη με 
πολλϋσ ϊλλεσ χώρεσ, δεν βαςύζεται ςε εμπορεϑματα που εύναι ευϊλωτα ςτισ διακυμϊνςεισ τησ παγκϐςμιασ 
αγορϊσ. Σο βαςικϐτερο ποςοςτϐ εν προκειμϋνω αφορϊ την υψηλό τεχνολογύα και την νεοφυό 
επιχειρηματικϐτητα, που αποτελεύ κεντρικϐ ςτοιχεύο τησ δομόσ τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ.  
 
Η ιςραηλινό οικονομύα και το 2021 απϋδειξε ϐτι εύναι ακραιφνώσ «δυαδικό», καθώσ απϐ τη μύα ο τομϋασ 
τησ υψηλόσ τεχνολογύασ παρουςιϊζει μια αλματώδη ανϊπτυξη, δημιουργώντασ ϋνα αυτϐνομο οικοςϑςτημα 
ςε ϋνα ευρϑ φϊςμα τησ οικονομύασ, και απϐ την ϊλλη οι παραδοςιακού τομεύσ τησ οικονομύασ κινοϑνται με 
αιςθητϊ πιο αργοϑσ ρυθμοϑσ.  
 
Σο 2015 υπόρχαν 86 ιςραηλινϋσ εταιρεύεσ που διαπραγματεϑονταν ςτο NASDAQ, περιςςϐτερο απϐ 
οποιαδόποτε ϊλλη χώρα εκτϐσ των ΗΠΑ και τησ Κύνασ. Σο 2020 οι εταιρεύεσ αυτϋσ ανόλθαν ςε 109. Για 
περιςςϐτερεσ απϐ 370 κορυφαύεσ πολυεθνικϋσ εταιρεύεσ, το Ιςραόλ εύναι ο προοριςμϐσ επιλογόσ για κϋντρα 
ϋρευνασ και ανϊπτυξησ και ςϑμφωνα με την Wall Street Journal απϐ το 2015 το Σελ Αβύβ ϋχει κατακτόςει 
την την τρύτη θϋςη απϐ τισ 12 ςημαντικϐτερεσ διεθνεύσ πϐλεισ ςτον κϐςμο που αςχολοϑνται με την 
ανϊπτυξη προώϐντων υψηλόσ τεχνολογύασ, μετϊ το Austin, το San Francisco και πριν απϐ τη Νϋα Τϐρκη, τη 
τοκχϐλμη, το Λονδύνο, τη ιγκαποϑρη και ϊλλεσ. ημειωτϋον ϐτι ςϑμφωνα με την ύδια ϋρευνα τησ Wall 
Street Journal το Ιςραόλ εύναι το δεϑτερο πιο υψηλϊ μορφωμϋνο ϋθνοσ ςτον κϐςμο (ο Καναδϊσ και η 
Ιαπωνύα εύναι ο πρώτοσ και ο τρύτοσ, αντύςτοιχα), γεγονϐσ που δικαιολογεύ την ταχϑτατη ανϊπτυξη τησ 
χώρασ και τη δυναμικό παρουςύα τησ ςε κλϊδουσ που απαιτεύται υψηλό γνώςη. 
 
ϑμφωνα με εκθϋςεισ τησ IVC-Research-Meitar και PWC Israel, οι ιςραηλινϋσ νεοφυεύσ επιχειρόςεισ 
(startups) ςυγκϋντρωςαν κεφϊλαια 25,6 διςεκατομμυρύων δολαρύων κατϊ τη διϊρκεια του 2021, αριθμϐ 
χωρύσ προηγοϑμενο, που αντιπροςωπϋυει αϑξηςη ςχεδϐν 150% απϐ το 2020. Οι ιςραηλινϋσ startups 
ςυγκϋντρωςαν 8 διςεκατομμϑρια δολϊρια ςε 206 ςυμφωνύεσ μϐνο το τϋταρτο τρύμηνο του 2021. ϑμφωνα 
με τισ εκθϋςεισ, το 2021  όταν μια εξαιρετικό χρονιϊ και για τισ πωλόςεισ ιςραηλινών εταιρειών (“exits”) , οι 
οπούεσ εκτοξεϑτηκαν ςτα 22,2 διςεκατομμϑρια δολϊρια, με ςχεδϐν ύςα μερύδια ειςαγωγόσ ςτο 
χρηματιςτόριο (Αρχικό δημϐςια προςφορϊ - ΙΡΟ) καθώσ και εξαγορών και ςυγχωνεϑςεων. υνολικϊ ϋγιναν 
75 προςφορϋσ (23 εκ των οπούων ςτη Wall Street). Όςον αφορϊ ςτισ ςυγχωνεϑςεισ και εξαγορϋσ, υπόρξαν 
163 ςυμφωνύεσ ςυνολικοϑ ϑψουσ 12 διςεκατομμυρύων δολαρύων, καθιςτώντασ το 2021 ϋτοσ με τη 
μεγαλϑτερη ςχετικό δραςτηριϐτητα. Σο τοπικϐ χρηματιςτόριο αναζωογονόθηκε με 45 IPO και 5 
διςεκατομμϑρια δολϊρια ςε αξύα, υψηλϐτερη ϐλων των εποχών. Εύναι αξιοςημεύωτο ϐτι το 2021 
ςηματοδϐτηςε μεγϊλη επιςτροφό ιςραηλινών εταιρειών τεχνολογύασ ςτισ κεφαλαιαγορϋσ. Ϊνα ϊλλο 
ςτοιχεύο που καταδεικνϑει ϐτι η τοπικό αγορϊ τεχνολογύασ ϋχει ενηλικιωθεύ και ϋχει εξελιχθεύ εύναι το 
γεγονϐσ ϐτι ςτην περύπτωςη των εξαγορών και ςυγχωνεϑςεων υπόρξαν πολλϋσ (32) ιςραηλινϋσ  εταιρεύεσ 
απϐ την  πλευρϊ των αγοραςτών. Με ϊλλα λϐγια, ςχεδϐν το ϋνα τρύτο ϐλων των ςυμφωνιών 
ςυγχωνεϑςεων και εξαγορών όταν εγχώριεσ. Αυτό η τϊςη επιτρϋπει ςτισ εγχώριεσ τεχνολογικϋσ εταιρεύεσ 
να επωφελοϑνται απϐ τισ αυξανϐμενεσ οικονομικϋσ αποτιμόςεισ τουσ, τα κεφϊλαια που αντλοϑνται και τη 
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ρευςτϐτητα των μετοχών τουσ, καθώσ και τισ γνώςεισ τουσ ςτην τοπικό αγορϊ. Αυτϐ εύναι αναμφύβολα ϋνα 
ακϐμη βόμα προσ τα εμπρϐσ ςτην εξϋλιξη του ι/οικοςυςτόματοσ. 

 
Επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτην οικονομικό κατϊςταςη τησ χώρασ 
Η πανδημύα COVID-19 επηρϋαςε ςοβαρϊ την κοινωνύα και την οικονομύα του Ιςραόλ. Ενώ η ιςχυρό 
ανϊπτυξη του Ιςραόλ και τα μεγϊλα αποθϋματα πριν απϐ την κρύςη ςημαύνουν ϐτι το Ιςραόλ ειςόλθε ςτην 
κρύςη με ςχετικϊ χαμηλϊ τρωτϊ ςημεύα, το πραγματικϐ ΑΕΠ ςυρρικνώθηκε κατϊ 3% (ςε ετόςια βϊςη) ςτα 
τρύα πρώτα τρύμηνα του 2020. Η κλύμακα τησ εξϊπλωςησ του COVID-19 απαιτοϑςε αυςτηρϐ περιοριςμϐ και 
μϋτρα μετριαςμοϑ, ςυμπεριλαμβανομϋνων τριών εθνικών αποκλειςμών. Ψςτϐςο, η οικονομικό ςυρρύκνωςη 
όταν μικρϐτερη απϐ ϐ, τι ςε ϊλλεσ προηγμϋνεσ οικονομύεσ εν μϋρει λϐγω τησ ανθεκτικϐτητασ τησ ιςραηλινόσ 
οικονομύασ, υποςτηριζϐμενη απϐ τον τομϋα τησ υψηλόσ τεχνολογύασ. 
 
Οι αρχϋσ ειςόγαγαν πολιτικϋσ για τον περιοριςμϐ τησ οικονομικόσ επιρροόσ τησ πανδημύασ. το 
δημοςιονομικϐ μϋτωπο, εγκρύθηκε απϐ το Ιςραηλινϐ Κοινοβοϑλιο δημοςιονομικϐ πακϋτο ϑψουσ 10% του 
ΑΕΠ για το 2020. Σο πακϋτο περιελϊμβανε εκτεταμϋνη χρηματοδϐτηςη για την υγεύα, παροχϋσ για 
ανϋργουσ και υπαλλόλουσ, επιχορηγόςεισ για τουσ αυτοαπαςχολουμϋνουσ, επιχορηγόςεισ και εγγυόςεισ 
δανεύων για μικρϋσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ. Η απϊντηςη τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ περιελϊμβανε μϋτρα για 
τη διευκϐλυνςη των χρηματοοικονομικών ςυνθηκών, την παροχό ρευςτϐτητασ και την ευκολύα πρϐςβαςησ 
ςε χρηματοοικονομικϋσ υπηρεςύεσ και πιςτώςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των νοικοκυριών και των ΜΜΕ. 
Οι μακροπροληπτικϋσ και εποπτικϋσ απαιτόςεισ μειώθηκαν επύςησ, επιτρϋποντασ ςτισ τρϊπεζεσ να 
χρηςιμοποιοϑν τα αποθϋματα κεφαλαύου και ρευςτϐτητασ για την υποςτόριξη τησ οικονομύασ. 
 
Σο ΔΝΣ επαύνεςε ςε ϋκθεςό του την Ιςραηλινό Κυβϋρνηςη για την κατϊλληλη, ταχεύα και ςημαντικό 
νομιςματικό και δημοςιονομικό ςτόριξη ωσ απϊντηςη ςτην πανδημύα COVID-19, η οπούα βοόθηςε ώςτε να 
γύνει πιο όπιοσ ο  αντύκτυποσ ςτη χώρα. Φαιρϋτιςαν επύςησ τισ προςπϊθειεσ τησ Κυβϋρνηςησ για πρϐωρο 
εμβολιαςμϐ ευρεύασ διϊδοςησ, ο οπούοσ θα μποροϑςε να οδηγόςει ςε ταχϑτερη ανϊρρωςη.  
Σο ΔΝΣ ςυμφώνηςε ϐτι η δημοςιονομικό πολιτικό πρϋπει να παραμεύνει υποςτηρικτικό και ςταδιακϊ να 
γύνει πιο ςτοχευμϋνη. Η ϋγκαιρη ϋγκριςη του προϒπολογιςμοϑ το 2021 ςυνετϋλεςε ςτη διαχεύριςη τησ 
οικονομικόσ αβεβαιϐτητασ που ςχετιζϐταν με την πανδημύα.  
 
Παρ’ ϐλα αυτϊ, το βιοτικϐ επύπεδο των οικογενειών ςτο Ιςραόλ, ϐπωσ μετρϊται απϐ το μϋςο ειςϐδημα, 
μειώθηκε κατϊ 22,7% το 2020, με κϑριο θϑμα τη μεςαύα τϊξη. Η κατϊςταςη του χαμηλϐτερων 
ειςοδηματικών κατωφλύων βελτιώθηκε ςτην πραγματικϐτητα, χϊρη ςτην κρατικό βοόθεια. 
 
Σο γεγονϐσ ϐτι αυτό η ςημαντικό δημοςιονομικό διεϑρυνςη δεν επϋφερε τελικώσ ουςιαςτικό επιβϊρυνςη 
ςτουσ ρυθμοϑσ ανϊπτυξησ τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ εκτιμϊται ϐτι οφεύλεται ςτην αϑξηςη εςϐδων απϐ 
εξαγωγϋσ φυςικοϑ αερύου απϐ τον Ιανουϊριο 2020 και ςτην ειςροό ϊμεςων ξϋνων επενδϑςεων, ςτον τομϋα 
καινοτϐμων επιχειρόςεων, που αποδεύχθηκαν ο ιςχυρϐσ μοχλϐσ ανϊπτυξησ τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ για 
το κρύςιμο, ϋνεκα τησ αναςτολόσ λειτουργύασ τησ οικονομύασ. 
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1.1.2  Βαςικϊ Οικονομικϊ μεγϋθη 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ονομαςτικϐ ΑΕΠ (δις. $) 355.77 373.50 398.30 407.67 481.53 

Μεταβολό πραγματικοϑ ΑΕΠ  4,4% 4% 3.8% -2,2% 8,2% 
Κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ (χιλ. ΝIS) 146.8 151.1 156.7 152.1 166.1 

Ανεργύα 4.2% 4.0% 3.7% 4.4% 5.0% 

Πληθωριςμϐσ 0.4% 0.8% 0.6% -0,7% 2.8% 

Ϊλλειμμα Γενικόσ Κυβϋρνηςησ (% ΑΕΠ) -2.0 -4.3 -4.5 -11.5 -5.5 

Φρϋοσ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ (% ΑΕΠ) 60.2 60.4 59.5 71.7 68.8 
Εξωτερικϐ χρϋοσ (% ΑΕΠ) 24.4 26.3 25.1 29.9 32.3 

Μϋςοσ μηνιαύοσ ονομαςτικϐσ μιςθϐσ (χιλ. ΝΙS) 9.844 10.187 10.481 11.201 11.425 

υναλλαγματικό ιςοτιμύα  
(ΝΙS/$, ποςοςτιαύα διαφορϊ %) -8.5 7.1 -7.4 

 
-6.6 

     
-3.6 

Βαςικϐ επιτϐκιο 1.6% 1.75% 1.75% 1.75% 1,6% 

υναλλαγματικϊ διαθϋςιμα (δισ $) 113.0 120.60 122.383  173.2 213 
Πηγέσ: Central Bureau of Statistics, Bank of Israel – Eπεξεργαςία: Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

H εκτύναξη του ονομαςτικοϑ ΑΕΠ κατϊ το 2021 οφεύλεται ςτην αξιωςημεύωτη ανϊκαμψη τησ ιςραηλινόσ 
οικονομύασ μετϊ την πανδημικό κρύςη και κυρύωσ ςτισ πρωτοφανεύσ επιδϐςεισ του τομϋα τησ υψηλόσ 
τεχνολογύασ, ο οπούοσ ςυνειςφϋρει περύ το 15% του ΑΕΠ και ϊνω του 40% των εξαγϐμενων προώϐντων και 
υπηρεςιών. ημαντικό αϑξηςη ςε απϐλυτουσ αριθμοϑσ καταγρϊφεται και ςτο ονομαςτικϐ κατϊ κεφαλόν 
ΑΕΠ (166 χιλ. NIS  ϋναντι 152 χιλ. το 2020).  
 
Ψςτϐςο, η ιςραηλινό οικονομύα το 2021 υπϋςτη ςοβαρϋσ πληθωριςτικϋσ πιϋςεισ, με μ.ο. ετόςιου 
πληθωριςμοϑ 2,8% (ϋναντι αρνητικοϑ πληθωριςμοϑ 0,7% το 2020), νοϑμερο που αποτελεύ  ιςτορικϐ 
υψηλϐ δεκαετύασ.. ημειώνεται ϐτι η εν λϐγω τιμό ϊγγιξε την οροφό των αρχικών προβλϋψεων τησ 
Κεντρικόσ Σρϊπεζασ, που ανϋμενε πλόθωριςμϐ μεταξϑ 1%-3% για το απελθϐν ϋτοσ. Ιδύωσ οι τιμϋσ των 
ακινότων ςημεύωςαν κατακϐρυφη ϊνοδο κατϊ 10,6% ςε ςϑγκριςη με το 2020 ( και κατϊ 18% ςε ςϑγκριςη 
με το 2019). Ο ςχετικϐσ δεύκτησ τιμών των ακινότων παρουςύαζε διαρκό ϊνοδο καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του 
2021, με το δύμηνο Οκτωβρύου-Νοεμβρύου να αυξϊνεται κατϊ 1,4% ςε ςϑγκριςη με το δύμηνο επτεμβρύου-
Οκτωβρύου. Η κατακϐρυφη αϑξηςη του κϐςτoυσ ζωόσ, αποτϋλεςμα τησ οπούασ όταν το Σελ Αβύβ να 
καταγραφεύ ωσ η ακριβϐτερη πϐλη ςτον κϐςμο ςτη ςχετικό κατϊταξη του Economist για το 2021, 
δημιοϑργηςε εκτεταμϋνεσ αντιδρϊςεισ ςτουσ μιςθωτοϑσ και ςε ευρεύα ςτρώματα τησ κοινωνύασ, των 
οπούων τα ειςοδόματα δεν ςυμβαδύζουν με τουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ των τιμών των ακινότων και του δεύκτη 
τιμών καταναλωτό.  
 
Σο ποςοςτϐ ανεργύασ αυξόθηκε απϐ 4,4 ςε 5%, κυρύωσ εξαιτύασ τησ παρατεταμϋνων περιοριςμών ςτουσ 
κλϊδουσ του τουριςμοϑ και τησ εςτύαςησ, αλλϊ ςε γενικϋσ γραμμϋσ παραμϋνει απϐ τα χαμηλϐτερα μεταξϑ 
των ανεπτυγμϋνων κρατών, ςτα ϐρια του καθεςτώτοσ πλόρουσ απαςχϐληςησ. Η αποκλιμϊκωςη που 
ακολοϑθηςε το αρχικϐ ςοκ όταν ταχϑτατη και η ςημαντικϐτερη μακροοικονομικό επύπτωςη που επϋφερε η 
πανδημύα ςτην οικονομύα του Ιςραόλ όταν εν τϋλει πολϑ πιο περιοριςμϋνη απϐ τισ αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ 
ϊλλων ανεπτυγμϋνων κρατών.  
 
ε ϋνα ευρϑτερο πλαύςιο, η μεύωςη τησ ανεργύασ ώςτε να ςυμπεριληφθοϑν ςτην αγορϊ εργαςύασ 
περιςςϐτεροι Ωραβεσ και υπερ-Ορθϐδοξοι Εβραύοι εύναι ϋνα διαρκϋσ ςτούχημα ϐλων των κυβερνόςεων, 
Παρϊ ταϑτα, η ςυμμετοχό  των υπερ-Ορθϐδοξων-Εβραύων ανδρών και των  γυναικών Αραβικόσ καταγωγόσ 
ςτο εργατικϐ δυναμικϐ παραμϋνει πολϑ χαμηλό, ςε ςυνδυαςμϐ δε, με τα υψηλϊ ποςοςτϊ γεννητικϐτητασ  
το ποςοςτϐ τησ φτώχειασ και των κοινωνικών ανιςοτότων παραμϋνει εκ των υψηλϐτερων μεταξϑ των 
χωρών μελών του ΟΟΑ (1.809.000 φτωχού που αντιςτοιχοϑν ςε 463.000 φτωχϋσ οικογϋνειεσ, απϐ τουσ 
οπούουσ 863.000 εύναι παιδιϊ). Σο ποςοςτϐ φτώχειασ ανϋρχεται ςε 47% ςτουσ πληθυςμοϑσ των υπερ-
ορθϐδοξων Εβραύων και 54 % ςτουσ Ωραβεσ. Η προςπϊθεια τησ Κυβϋρνηςησ να μειώςει κϊποια απϐ τα 
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κρατικϊ επιδϐματα, προκειμϋνου να τουσ παρακινόςει να ενταχθοϑν ςτο παραγωγικϐ δυναμικϐ, δεν ϋχει 
αποδώςει, μϋχρι ςτιγμόσ τουλϊχιςτον.  
 
Σο ιςραηλινϐ νϐμιςμα εξακολουθεύ να αποδεικνϑει την ιςχυρό του θϋςη, η οπούα προφανώσ ενιςχϑεται απϐ 
τα ολοϋνα και θετικϐτερα αποτελϋςματα τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ. Η ενύςχυςη του ιςραηλινοϑ 
νομύςματοσ (νϋο ιςραηλινϐ ςϋκελ - ΝΙS) ϋναντι του δολαρύου κινόθηκε ςε νϋα ιςτορικϊ υψηλϊ επύπεδα 
(τουλϊχιςτον απϐ το 2008). Σο γεγονϐσ ϐτι η Σρϊπεζα του Ιςραόλ αρνόθηκε ςτο μεγαλϑερο διϊςτημα του 
2021 να μεταβϊλει την πολιτικό τησ για να ανακϐψει την ενύςχυςη του ςεκϋλ προςϋδωςε περαιτϋρω 
δυναμικό ςτο νϐμιςμα, η ιςχυροπούηςη του οπούου πληττε μεν τουσ εξαγωγεύσ oριςμϋνων προώϐντων, 
ςυμβϊλει ωςτϐςο ςτην αϑξηςη των ςυναλλαγματικών διαθεςύμων.  
 
Παρϊλληλα, τα βαςικϊ μακροοικονομικϊ ςτοιχεύα του Ιςραόλ υποςτηρύζουν την πορεύα ενϐσ ιςχυροϑ NIS. 
Σο διαρθρωτικϐ πλεϐναςμα τρεχουςών ςυναλλαγών εύναι ςταθερϐ. Η ειςροό των ϊμεςων ξϋνων 
επενδϑςεων ςτο Ιςραόλ ςημεύωςε περαιτϋρω αϑξηςη και το 2021 και ανόλθε ςε υψηλϐ ϐλων των εποχών 
ειδικώσ ςτον κλϊδο καινοτομικών επιχειρόςεων και υψηλόσ τεχνολογύασ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, οι 
ειςαγωγϋσ ςτο Ιςραόλ μειώθηκαν λϐγω τησ κρύςησ (τησ αναςτολόσ λειτουργύασ τησ οικονομύασ), τησ 
διακοπόσ του εξερχϐμενου τουριςμοϑ απϐ το Ιςραόλ και τη ςημαντικό πτώςη ςε διαδικτυακϋσ αγορϋσ απϐ 
το εξωτερικϐ. 
 
Σα ςυναλλαγματικϊ αποθϋματα του Ιςραόλ ςτα τϋλη του 2021 ανόλθαν ςε νϋο ιςτορικϐ ϐλων των ετών 
ανερχϐμενα 213 δις. δολ. Σα τελευταύα χρϐνια, τα κϋρδη απϐ τα ςυναλλαγματικϊ αποθεματικϊ υπερϋβηςαν 
τα ϋξοδα των λοιπών γνωςτών εργαλεύων νομιςματικόσ πολιτικόσ. Η τϊςη αυτό ξεκύνηςε να ϋχει διακριτϊ 
χαρακτηριςτικϊ όδη απϐ τα τϋλη του 2017, κυρύωσ λϐγω τησ μεύωςησ του επιτοκύου μεταξϑ του Ιςραόλ και 
των οικονομιών ςτισ οπούεσ επενδϑονται τα αποθεματικϊ και λϐγω τησ αϑξηςησ των κερδών απϐ μετοχϋσ 
ςε ϊλλεσ χρηματαγορϋσ.  
 
Η διαρκόσ ανατύμηςη του NIS ϋχει οδηγόςει ςε αϑξηςη του κϐςτουσ των ιςραηλινών εξαγωγών (υπηρεςιών 
και προώϐντων) περύπου 7% την τελευταύα διετύα με αποτϋλεςμα να διατυπώνονται παρϊπονα απϐ τουσ 
εγχώριουσ παραγωγοϑσ για τη δυνατϐτητα διατόρηςησ τουλϊχιςτον ςυγκεκριμϋνων επιπϋδων 
ανταγωνιςτικϐτητασ τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ, η οπούα επιφυλϊςςει πλϋον διαφορετικών ειδών 
ταχϑτητεσ για τουσ εγχώριουσ παραγωγοϑσ.  
 
Παρϊλληλα, οι τιμϋσ των κατοικιών ςυνϋχιςαν την ανοδικό τουσ πορεύα  ςτισ περιοχϋσ με μεγϊλη ζότηςη 
ςτο ςϑνολο, ϐμωσ, ο αριθμϐσ των πωλόςεων των κατοικιών μειώθηκε καθώσ πολλού επενδυτϋσ 
αποχώρηςαν απϐ τισ καταςκευϋσ, κυρύωσ λϐγω των μεγϊλων φϐρων που επϋβαλε η κυβϋρνηςη ςτον 
καταςκευαςτικϐ τομϋα. Η τϊςη αυτό ϋγινε αιςθητό, κυρύωσ ςτισ περιοχϋσ με χαμηλϐτερη ζότηςη. τισ 
τελευταύεσ, ςημειώθηκε μεύωςη των τιμών ενώ ςτισ περιοχϋσ με υψηλό ζότηςη ςημειώθηκε αϑξηςη. Οι 
τιμϋσ των ακινότων ςτο Ιςραόλ αυξόθηκαν κατϊ 16,3% το 2021, ςϑμφωνα με ανακούνωςη τησ ιςραηλινόσ 
τατιςτικόσ Τπηρεςύασ, ςημειώνοντασ την υψηλϐτερη αϑξηςη ςε βϊθοσ 10ετύασ. Η υψηλϐτερη αϑξηςη με 
18,5% κατεγρϊφη ςτο κεντρικϐ Ιςραόλ, ενώ ςτη βϐρεια περιοχό τησ χώρασ ςημειώθηκε αϑξηςη 13,8% και 
ςτη νϐτια 12,3%.  Απϐ πλευρϊσ πϐλεων, τα Ιεροςϐλυμα με 16,7% και το Σελ Αβύβ με 16% ςημεύωςαν τη 
ςημαντικϐτερη αϑξηςη. ημειωτϋον ϐτι ο εθνικϐσ μ.ο τιμόσ ενοικύου αυξόθηκε ςε 4.154 ΝΙS (περύπου 1.220 
δολ.) ςτο πρώτο τρύμηνο του 2022, ϋναντι 4.113 ΝΙS ςτο αντύςτοιχο τρύμηνο του 2021.  Η ςημαντικό αυτό 
αϑξηςη ϋχει προκαλϋςει κοινωνικϋσ αντιδρϊςεισ, καθιςτώντασ ανϋφικτη την ιδιοκατούκηςη για πολλϋσ 
μεςοαςτικϋσ οικογϋνειεσ του Ιςραόλ και αναγκϊζοντασ την κυβϋρνηςη, δια ςτϐματοσ του Τπουργοϑ 
Οικονομύασ Avigdor Liberman, να καθηςυχϊςει τουσ πολύτεσ, διαβεβαιώνοντασ ϐτι η αγορϊ ςταδιακϊ θα 
ιςορροπόςει ςε χαμηλϐτερεσ τιμϋσ μϋχρι το τϋλοσ του 2022. Πολλού οικονομολϐγοι ωςτϐςο θεωροϑν ϐτι οι 
διαβεβαιώςεισ δεν ευθυγραμμύζονται με τα πραγματικϊ δεδομϋνα τησ οικονομύασ, τα οπούα δεύχνουν ϐτι η 
ανοδικό τϊςη των τιμών θα ϋχει ςυνϋχεια.  
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1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 
  
1.1.3.1 Εμπόριο αγαθών  
 

Αθροιςτικϊ το 2021 το Ιςραόλ εξόγαγε αγαθϊ αξύασ 193.8 δις. NIS  (περύ τα 77 δις. δολ. με βϊςη τον μ.ο 
ιςοτιμύασ NIS/$ του 2021), ότοι αϑξηςη τησ τϊξησ του 12.5% ςε ςϑγκριςη με το 2020. Οι ειςαγωγϋσ 
αγαθών όταν αξύασ 291.4 δις. NIS (περύ τα 90.2 δις. δολ. με βϊςη τον μ.ο ιςοτιμύασ NIS/$ του 2021) , ότοι 
αϑξηςη τησ τϊξησ του 22.5%. Σο εμπορικϐ ϋλλειμμα τησ χώρασ ϋφθαςε ςτα 97.6 δις.NIS (περύ τα 30,2 δις  
δολ.), ότοι αϑξηςη 48.9%. 
 
Ση μεγαλϑτερη αϑξηςη εξαγωγών ιςραηλινών αγαθών το 2021 κατϋγραψε η ιςραηλινό τατιςτικό 
Τπηρεςύα για την Ιρλανδύα, τα ΗΑΕ, το Ελ αλβαδϐρ, τη Γκαμπϐν, το Μαρϐκο και το Κογκϐ. 
Αντιςτρϐφωσ, τη μεγαλϑτερη αϑξηςη ειςαγωγών αγαθών ςτο Ιςραόλ το 2021 κατϋγραψε η ύδια 
υπηρεςύα για τη Ζϊμπια, την Ονδοϑρα, τον Παναμϊ, τα ΗΑΕ, την Κοϑβα και την Κϋνυα. Σο Ιςραόλ 
διατόρηςε τα μεγαλϑτερα εμπορικϊ πλεονϊςματα το 2021 με τισ ΗΠΑ, τη Βραζιλύα, τη Ρωςύα, την Ινδύα, 
την Αυςτραλύα και την Κϑπρο, ενώ τα μεγαλϑτερα εμπορικϊ ελλεύμματα κατεγρϊφηςαν με την Κύνα, την 
Ελβετύα, τη Γερμανύα, την Σουρκύα και την Ιταλύα.  

 
Όπωσ φαύνεται ςτο επιςυναπτϐμενο διϊγραμμα τησ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ του Ιςραόλ, οι εξωγωγϋσ τησ 
χώρασ προσ τα βαςικϊ γκρουπ χωρών αυξόθηκαν ςημαντικϊ το 2021. Πιο ςυγκεκριμϋνα, αυξόθηκαν  
κατϊ 16.6% προσ τισ αςιατικϋσ χώρεσ, 14.7% προσ τισ αμερικανικϋσ, 9.5% προσ τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ και 
6.9% προσ τισ λοιπϋσ. Αντιςτρϐφωσ, οι ειςαγωγϋσ απϐ τισ αςιατικϋσ χώρεσ αυξόθηκαν κατϊ 32%, απϐ τισ 
ευρωπαώκϋσ κατϊ 18.9% και απϐ τισ λοιπϋσ κατϊ 54.2%. Αντιθϋτωσ, μειώθηκαν κατϊ 0.5% απϐ τισ 
αμερικανικϋσ. Σο εμπορικϐ ϋλλειμμα του Ιςραόλ με τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ ϋφθαςε ςτα 83.7 δις NIS, 
(27.4% αϑξηςη ςε ςϑγκριςη με το 2020), με τισ αςιατικϋσ 33.7 δις NIS (αϑξηςη 60.1%) και με τισ λοιπϋσ 
ςτα 10 δις NIS. Αντιθϋτωσ, το Ιςραόλ διατόρηςε πλεϐναςμα 29.8 δις NIS με τισ αμερικανικϋσ χώρεσ 
(αϑξηςη 37.2%). 

 

 
                         Πηγό: τατιςτικό Τπηρεςύα Ιςραόλ 

 
 
 
 
 



 

7 

 

τον πύνακα που ακολουθεύ καταγρϊφονται οι δϋκα ςημαντικϐτεροι εμπορικού εταύροι του Ιςραόλ για το 
2021, τϐςο αναφορικϊ με τισ ειςαγωγϋσ ϐςο και με τισ εξαγωγϋσ αγαθών (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
διαμαντιών): 
 

ημαντικότεροι εμπορικού εταύροι Ιςραόλ 2021 (ςε δις. $)   
Α/Α ΕΙΑΓΩΓΕ 2021  2020 ΕΞΑΓΩΓΕ 2021 2020 
1 ΚΙΝΑ 10,7 7,7 ΗΠΑ 16,2 13,3 
2 ΗΠΑ 8,3 8 ΚΙΝΑ 4,35 4,24 
3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6,6 5,2 ΙΝΔΙΑ 2,76 1,6 
4 ΕΛΒΕΣΙΑ 6,6 5,2 Η.ΒΑΙΛΕΙΟ 2,39 3,71 
5 ΣΟΤΡΚΙΑ 4,8 3,5 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,23 2,46 
6 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,7 2,9 ΒΕΛΓΙΟ 1,97 1,46 
7 ΒΕΛΓΙΟ 4 3 ΣΟΤΡΚΙΑ 1,9 1,43 
8 ΙΣΑΛΙΑ 3,4 2,7 ΓΕΡΜΑΝΙΑ  1,79 1,68 
9 Η.ΒΑΙΛΕΙΟ 2,99 2,97 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,44 0,2 
10 ΦΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 2,67 2,1 ΙΣΑΛΙΑ 1,35 0,77 
 

Όπωσ φϊινεται ςτα διαγρϊμματα τησ ετόςιασ ϋκθεςησ τησ ιςραηλινόσ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ, οι 
εξαγωγϋσ του Ιςραόλ προσ τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ το 2021 αποτϋλεςαν το 34.1%  του ςυνϐλου (35% το 
2020), ενώ οι ειςαγωγϋσ απϐ τισ εν λϐγω χώρεσ το 51,4% του ςυνϐλου (53% το 2020). Αναφορικϊ με τισ 
ειςαγωγϋσ, το 27% αυτών προόλθαν απϐ αςιατικϋσ χώρεσ, το 11% απϐ την Αμερικό και το 11% απϐ τισ 
λοιπϋσ. τισ εξαγωγϋσ, μετϊ τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, ακολουθοϑν οι αμερικανικϋσ με 32%, οι αςιατικϋσ με 
24% και οι λοιπϋσ με 10%.  
  

 
                     Πηγό: τατιςτικό Τπηρεςύα Ιςραόλ 

 
Σο 2021, οι εξαγωγϋσ ιςραηλινών γεωργικών, δαςικών προώϐντων και ιχθυηρών αντιςτοιχοϑν μϐλισ ςτο 
2% του ςυνϐλου, των διαμαντιών ςτο 9% και το 89% ςε προώϐντα μεταπούηςησ, ορυκτϊ και προώϐντα 
λατομεύων.  
 
Ο επιμεριςμϐσ με ϐρουσ εντϊςεωσ τεχνολογύασ των ιςραηλινών βιομηχανικών προώϐντων που εξόχθηςαν το 
2021, δεύχνει ϐτι τα προώϐντα που ενςωματώνουν υψηλό τεχνολογύα αντιςτοιχοϑν ςτο 40% του ςυνϐλου 
των προώϐντων μεταπούηςησ. Ο επιμεριςμϐσ των ύδιων προώϐντων με ϐρουσ κλϊδου, δεύχνει αϑξηςη 35% 
των εξαγωγών φαρμακευτικών και 17,2% αϑξηςη των ηλεκτρονικών υπολογιςτών και των ηλεκτρικών και 
οπτικών ειδών ςε ςϑγκριςη με το 2020.  
 
Οι εξαγωγϋσ προώϐντων που ενςωματώνουν μεςαύασ κλύμακασ τεχνολογύα αντιςτοιχοϑν ςτο 37% του 
ςυνϐλου των προώϐντων μεταπούηςησ και οι εξαγωγϋσ τουσ μειώθηκαν κατϊ 4% ςε ςϑγκριςη με το 2020. 
Ιδύωσ οι εξαγωγϋσ χημικών προώϐντων μειώθηκαν κατϊ 12,2%. Αντιθϋτωσ, οι εξαγωγϋσ προώϐντων 
μεταπούηςησ βαςικών μετϊλλων αυξόθηκαν κατϊ 41,2%.  
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Οι εξαγωγϋσ των προώϐντων που ενςωματώνουν χαμηλό τεχνολογύα (8% του ςυνϐλου των προώϐντων 
μεταπούηςησ) αυξόθηκαν κατϊ 11,7% ςε ςϑγκριςη με το 2020. Ιδύωσ οι εξαγωγϋσ των ςυςκευαςμϋνων 
τροφύμων αυξόθηκαν κατϊ 9,5%.  
 
Ειδικϐτερα αναφορικϊ με τα διαμϊντια, τα οπούα αποτελοϑν ειδικό περύπτωςη ςτο εξαγωγικϐ εμπϐριο 
προώϐντων απϐ το Ιςραόλ (η χώρα εύναι το παγκϐςμιο κϋντρο εκτύμηςησ, διαπραγμϊτευςησ τησ αξύασ και 
μεταπώληςησ διαμαντιών), το 2021 η ςυνολικό αξύα των εξαγωγών των πολϑτιμων λύθων ανόλθε ςε 28.3 
δις. NIS (αϑξηςη 52.4% ςε ςϑγκριςη με το 2020). Βαςικού προοριςμού όταν οι ΗΠΑ (49%), η Ινδύα (13%), 
το Hong Kong (8%), το Βϋλγιο (8%), η Ελβετύα και το Ηνωμϋνο Βαςύλειο. Οι ειςαγωγϋσ διαμαντιών 
ανόλθαν ςε 14.4 δις. NIS, (αϑξηςη 49.3% ςε ςχϋςη με το 2020). Οι βαςικϐτερεσ χώρεσ απϐ τισ οπούεσ 
ειςόχθηςαν οι πολϑτιμοι λύθοι όταν η Ινδύα (23%), το Βϋλγιο (22%), η Ρωςύα (9%) και οι ΗΠΑ (9%).  

 
Tα προώϐντα που ειςόχθηςαν ςτο Ιςραόλ το 2021 επιμερύζονται ςτισ εξόσ μεγϊλεσ κατηγορύεσ: 

 Πρώτεσ ϑλεσ και ακατϋργαςτα προώϐντα 44% 
 Καταναλωτικϊ προώϐντα 26% 
 Επενδυτικϊ αγαθϊ 16% 
 Καϑςιμα και ςυναφό προώϐντα 10% 
 Πολϑτιμοι λύθοι 4% 

 
Σα καταναλωτικϊ αγαθϊ που ειςόχθηςαν επιμερύζονται ςε: 

 Ϊπιπλα και ηλεκτρικϐσ εξοπλιςμϐσ 24% 
 Σρϐφιμα,ποτϊ 15% 
 Εύδη ϋνδυςησ, υπϐδηςησ 13% 
 Οχόματα κλπ 12% 
 Υαρμακευτικϊ 9% 
 Εύδη νοικοκυριοϑ 8% 
 Λοιπϊ 19% 

 
Οι πρώτεσ ϑλεσ και τα ακατϋργαςτα προώϐντα που ειςόχθηςαν επιμερύζονται ωσ εξόσ: 

 Πρώτεσ ϑλεσ για βιομηχανύα μηχανημϊτων και ηλεκτρονικών 35% 
 Φημικϊ 15% 
 ιδηρομεταλλεϑματα 9% 
 Πλαςτικϊ 9% 
 Ψμϊ τρϐφιμα 9% 
 Λοιπϊ 23% 
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1.1.3.2. Εμπόριο υπηρεςιών 
 
Η πορεύα του ιςοζυγύου υπηρεςιών απϐ το 2014 εύναι ενδεικτικό του μεταςχηματιςμοϑ τησ ιςραηλινόσ 
οικονομύασ, η οπούα ϋχει αναδειχθεύ ςε ςημαντικϐ παρϊγοντα δημιουργύασ υπηρεςιών κυρύωσ ςτον τομϋα 
ηλεκτρονικόσ υποςτόριξησ και λογιςμικοϑ. ημαντικϐ μϋροσ των ειςπρϊξεων του Ιςραόλ αποτελεύ και η 
εξαγωγό υπηρεςιών υποςτόριξησ ϋρευνασ και τεχνολογύασ,καθώσ και παροχόσ ιατρικών υπηρεςιών.  
 
To 2021 ςημειώθηκε ιςτορικϐ ρεκϐρ εξαγωγών υπηρεςιών απϐ το Ιςραόλ, το ϑψοσ των οπούων ξεπϋραςε 
τα 73 δις. δολ. Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι η αξύα των εξαγωγών υπηρεςιών (ςτισ οπούεσ ςυμπεριλαμβϊνεται 
η παροχό τεχνολογικών υπηρεςιών, λ.χ κυβερνοαςφϊλειασ, τεχνητόσ νοημοςϑνησ κλπ), πληςύαςε την αξύα 
των εξαγωγών αγαθών, χωρύσ ωςτϐςο να την υπερβεύ, παρϊ τισ περύ αντιθϋτου προβλϋψεισ των αρμοδύων 
υπηρεςιών (ςημειωτϋον ϐτι θα επρϐκειτο για την πρώτη φορϊ ςτα χρονικϊ που θα εύχε ςημειωθεύ τϋτοια 
εξϋλιξη).  
  

ΕΞΑΓΩΓΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΡΑΗΛ  

Έτοσ ύνολο ςε δις. δολ.  

2014 38.1 

2015 38.6 

2016 41.3 

2017 46.6 

2018 51.9 

2019 57.8 

2020 69,1 

2021 73,1 

EIΑΓΩΓΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΡΑΗΛ  

Έτοσ ύνολο ςε δις. δολ.  

2014 25 

2015 25.4 

2016 27.5 

2017 30.7 

2018 32.8 

2019 40.6 

2020 32.7 

2021 33 

 
το ακϐλουθο γρϊφημα του ΟΟΑ, αποτυπώνεται η ςυμμετοχό του τεχνολογικοοϑ τομϋα ςτισ εξαγωγϋσ 
υπηρεςιών (περύπου το όμιςυ).  
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Σο ιςοζϑγιο υπηρεςιών βαύνει διαρκώσ πλεοναςματικϐ και το 2021 ϋφταςε τα 40,1 δισ δολ., γεγονϐσ που 
αντανακλϊ τισ μεγϊλεσ υπεραξύεσ που ειςφϋρει ςτην ιςραηλινό οικονομύα ο δυναμικϐσ κλϊδοσ τησ υψηλόσ 
τεχνολογύασ. 

 
1.1.4 Επενδύςεισ 

 
ϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ, ςυνεχύζεται ςταθερϊ η ροό ϊμεςων ξϋνων επενδϑςεων 
ειδικώσ ςτουσ τομεύσ εντϊςεωσ καινοτομύασ. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι τα ϋτη 2005-2008 κατϊ μϋςο ϐρο οι 
ΑΞΕ αντιςτοιχοϑςαν ςτο 6,75% του ετόςιου ΑΕΠ, ενώ απϐ το 2009 μϋχρι το 2018 το αντύςτοιχο ποςοςτϐ 
όταν 2,3%. το παρακϊτω γρϊφημα τησ ιςτοςελύδασ Global Economy, το οπούο βαςύζεται ςε ςτοιχεύα τησ 
Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ, φαύνεται η ποςοςτιαύα αντιςτούχηςη ςτο εγχώριο ΑΕΠ των ΑΞΕ που ειςϋρρευςαν 
ςτο Ιςραόλ κατϊ τα τελευταύα χρϐνια. 
 

                           

 
Η πορεύα των ΑΞΕ ςτο Ιςραόλ βρύςκεται ςε ςταθερϊ ανοδικό πορεύα, με τουσ κλϊδουσ υψηλόσ τεχνολογύασ 
να ςυγκεντρώνουν τη μερύδα του λϋοντοσ και να εμφανύζουν ιςτορικϋσ επιδϐςεισ. Σο ϊλλοτε start up nation 
ϋχει μετατραπεύ ςε unicorn nation, με την ανϊπτυξη των νεοφυών επιχειρόςεων να αποτελεύ παρϊγοντα 
που προςελκϑει επιπρϐςθετεσ επενδϑςεισ και με αυτϐ τον τρϐπο διαςφαλύζεται η αναπτυξιακό τουσ πορεύα 
αλλϊ και η ςυμβολό τουσ ςτο ΑΕΠ τησ χώρασ.  
 
το παρακϊτω γρϊφημα τησ ιςτοςελύδασ Global Economy, το οπούο βαςύζεται ςε ςτοιχεύα τησ Παγκϐςμιασ 
Σρϊπεζασ, φαύνεται η αξύα ςε δις. δολ. των ΑΞΕ που ειςϋρρευςαν ςτο Ιςραόλ κατϊ τα τελευταύα χρϐνια. 
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Σο Ιςραόλ ςϑμφωνα με την Παγκϐςμια Σρϊπεζα ϋχει καταςτεύ ϋνασ ςημαντικϐσ επενδυτόσ ςτην παγκϐςμια 
οικονομύα καθώσ ειδικώσ απϐ το 2006 προβαύνει ςε ϊμεςεσ ξϋνεσ επενδϑςεισ ςε τομεύσ τεχνολογικόσ αιχμόσ 
και καινοτομύασ. το κϊτωθι γρϊφημα τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ καταγρϊφεται η ποςοςτιαύα 
αντιςτούχηςη ςτο εγχώριο ΑΕΠ των ιςραηλινών ΑΞΕ ςτο εξωτερικϐ κατϊ τα τελευταύα χρϐνια. 
 

 
 

τον ακϐλουθο πύνακα, καταγρϊφεται η αξύα ςε δις. δολ. οι ροϋσ επενδυτικών κεφαλαύων απϐ το Ιςραόλ 
προσ το εξωτερικϐ τα τελευταύα χρϐνια, βϊςει των διαθϋςιμων ςτοιχεύων τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ.  

 
Ύψοσ εξερχόμενων ΑΞΕ 2011-2020 ςε δις. δολ (ροϋσ) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7,4 2,28 3,86 4,52 11 14,6 6,2 6,2 8,7 6,4 

                                                    

Εύναι αξιοςημεύωτο ϐτι το απϐθεμα ιςραηλινών ϊμεςων ξϋνων επενδϑςεων ςτισ ΗΠΑ το 2018 ανόλθε ςε 
38,5 δισ δολ. Περύπου 25.800 αμερικανού εργϊζονται ςε εταιρεύεσ που εύναι ιδιοκτηςύασ ιςραηλινών 
ςυμφερϐντων.  Οι κορυφαύοι τομεύσ επενδϑςεων των ιςραηλινών κεφαλαύων ςτισ ΗΠΑ εύναι κατϊ ςειρϊ: 
πληροφορικό και υπηρεςύεσ αυτόσ, πλαςτικϊ, τηλεπικοινωνύεσ, ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ, ιατρικϋσ 
ςυςκευϋσ και ακύνητα. 
 
Οι επενδϑςεισ ςτον τομϋα τησ υψηλόσ τεχνολογύασ , ςτισ νεοφυεύσ επιχειρόςεισ (start up) και ςτον κλϊδο 
τησ κυβερνοαςφϊλειασ αποςποϑν το μεγαλϑτερο μερύδιο των ειςερχϐμενων κεφαλαύων. ϑμφωνα με το 
Bloomberg, τo Ιςραόλ, γνωςτϐ και ωσ Start-up Nation,  κατατϊςςεται ςτη 10η θϋςη παγκοςμύωσ ωσ 
καινοτϐμο κρϊτοσ. Εύναι πρώτο ςτην κατϊταξη ωσ προσ τον αριθμϐ των ερευνητών (ανϊ 1 
εκατ.πληθυςμοϑ), δεϑτερο, ςτην παγκϐςμια κατϊταξη τησ κατϊ κεφαλό επϋνδυςησ ςτο R&D και τρύτο ςτην 
υψηλό τεχνολογύα (πυκνϐτητα).  
 
Επιςημαύνεται ϐτι αυξϊνεται, ςε ετόςια βϊςη, το μερύδιο των κινεζικών εταιρειών ςτο Ιςραόλ, παρϐτι η 
Κνεςϋτ υιοθϋτηςε θεςμικϐ πλαύςιο ελϋγχου των επενδϑςεων προκειμϋνου να ελϋγξει τουσ επενδυτϋσ ςε 
κρύςιμουσ τομεύσ τησ οικονομύασ. 
 
Επύςησ, προωθεύται ςυςτηματικϊ η εμπορικό και οικονομικό διαςϑνδεςη των αμυντικών δαπανών με την 
εθνικό οικονομύα τησ χώρασ, τϐςο ωσ μορφό κεφαλαύου, ϐςο και υπϐ τη μορφό τεχνογνωςύασ (know-how) 
αλλϊ και εκπαύδευςησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ. Οι αμυντικϋσ δαπϊνεσ λειτουργοϑν τελικϊ ωσ μύα μορφό 
οικονομικοϑ πολλαπλαςιαςτό. 
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Δύδονται ςημαντικϊ φορολογικϊ κύνητρα (αν και με υψηλϋσ απαιτόςεισ-προϒποθϋςεισ), ϐπωσ 
φοροαπαλλαγϋσ, μειωμϋνοι φορολογικού ςυντελεςτϋσ, εξαιρϋςεισ απϐ την φορολογύα για βιομηχανικϋσ 
επενδϑςεισ. Ειδικϐτερα, ο εταιρικϐσ φϐροσ απϐ 25% μειώνεται ςε 9% και 16% για τισ περιοχϋσ Α (Γαλιλαύα, 
Κοιλϊδα του Ιορδϊνη, Ϊρημοσ Νϋγκεβ, Ιεροςϐλυμα – για εταιρύεσ υψηλόσ τεχνολογύασ) και περιοχϋσ Β 
(Κϊτω Γαλιλαύα, Βϐρειοσ Νϋγκεβ), εφϐςον πρϐκειται για εξαγωγικϋσ επιχειρόςεισ ςε ποςοςτϐ, τουλϊχιςτον 
25% του ςυνολικοϑ ειςοδόματοσ τουσ, με αντύςτοιχη μεύωςη και ςτην φορολογύα των μεριςμϊτων. 
Αντύςτοιχα, επενδϑςεισ εταιριών που υπϊγονται ςε προτιμηςιακϐ καθεςτώσ φορολογοϑνται με ποςοςτϐ 
5% και 8%, αντύςτοιχα, για τισ περιοχϋσ Α και Β. 
 
Δύδονται, επύςησ, ςημαντικϋσ ενιςχϑςεισ-επιχορηγόςεισ για βιομηχανικϋσ επενδϑςεισ (20% ςτην περιοχό Α, 
για περύοδο 5 ετών για εξοπλιςμϐ, κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, ϋπιπλα) εταιριών, εφϐςον εύναι διεθνώσ 
ανταγωνιςτικϋσ (πραγματοποιοϑν εξαγωγϋσ) και εύναι καταχωρημϋνεσ ωσ εταιρύεσ που υπϊγονται ςτο 
ιςρ/δύκαιο. Επιπρϐςθετα, 10% επιδϐτηςη με απϐφαςη του Invest in Israel, μποροϑν να εγκριθοϑν για 
βιομηχανικϋσ επενδϑςεισ ςτην ϋρημο Negev. 

 
H τοπικό αυτοδιούκηςη, ιδύωσ ο Δόμοσ Σελ Αβύβ (πρϐκειται, ουςιαςτικϊ για μητροπολιτικό περιοχό), 
προςφϋρει, μϋςω του Σμόματοσ Διεθνών χϋςεων υποςτόριξη ςε αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ (εύτε start up, εύτε 
πολυεθνικϋσ που εγκαθύςτανται ςτο Ιςραόλ), μϋςω διευκϐλυνςησ παροχόσ γησ για τισ εγκαταςτϊςεισ τησ 
επιχεύρηςησ, ϐςο και τησ επιβολόσ μειωμϋνων δημοτικών τελών. 
 
τον  τομϋα των ςτρατηγικών επενδϑςεων διεξϊγονται επιμϋρουσ διαπραγματεϑςεισ, μεταξϑ επιχειρόςεων 
και Κυβϋρνηςησ, ςε μύα ςειρϊ θεμϊτων (παραχώρηςη γησ, φορολογικό μεταχεύριςη, επιδοτόςεισ, 
χρηματοδϐτηςη, Ε&Α, ϊδειεσ ειςϐδου και εργαςύασ), το περιεχϐμενο των οπούων κυρώνεται εύτε με νϐμο, 
εύτε με ςϑμβαςη. 
 
Ψσ γενικό τϊςη, καταγρϊφεται ϐτι οι χώρεσ τισ ΕΕ για το Ιςραόλ αποτελοϑν τον πρωταρχικϐ επενδυτικϐ 
προοριςμϐ και αντύςτοιχα oι χώρεσ τησ ΕΕ αποτελοϑν μύα ςημαντικό πηγό επενδϑςεων, που παρϊ την 
αϑξηςη (επενδϑςεισ ςτην υψηλό τεχνολογύα) που ϋχει ςημειωθεύ τα τελευταύα ϋτη, παραμϋνει χαμηλϐτερα 
απϐ τισ δυνατϐτητεσ που υπϊρχουν.  Περύπου το όμιςυ του ςυνϐλου των επενδυτικών ροών του Ιςραόλ 
προσ το εξωτερικϐ κατευθϑνονται ςε χώρεσ τησ ΕΕ. 
 
ημειώνεται, ϐτι περιςςϐτερεσ απϐ 50 μεγϊλεσ επιχειρόςεισ απϐ τισ χώρεσ τησ ΕΕ λειτουργοϑν R&D 
(ερευνητικϊ κϋντρα) ςτο Ιςραόλ (SKODA, PORSCHE, DAIMLER, BOSCH, NOKIA, ERICSON, LONZA, BAYER, 
NOVARTIS, DEUCHE TELECOM κ.ϊ). Απ’ αυτϋσ, οι περιςςϐτερεσ προϋρχονται απϐ τη Γερμανύα και τη 
Γαλλύα. 

1.2 τοιχεύα τησ οικονομύασ των κρατιδύων / πολιτειών / επαρχιών (ό ϊλλη 

διοικητικό διαύρεςη τησ χώρασ) 
 

Παλαιςτινιακό Οικονομύα 
  
Η παλαιςτινιακό οικονομύα ϋδειξε ςημϊδια ανϊκαμψησ το 2021, ϋτοσ ςτο οπούο κατεβλόθη προςπϊθεια 
υπϋρβαςησ των επιπρϐςθετων δυςχερειών που προκϊλεςε η πανδημικό κρύςη. Οι αιτύεσ τησ χρϐνιασ 
καχεξύασ τησ παλαιςτινιακόσ οικονομύασ εύναι ςε μεγϊλο βαθμϐ ενδογενεύσ και επιβαρϑνθηκαν ϋτι 
περαιτϋρω απϐ τον αςτϊθμητο εξωγενό παρϊγοντα τησ πανδημύασ. Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι ακϐμα και 
κατϊ τη διετύα 2017-19, ο μ.ο ετόςιασ μεγϋθυνςησ του παλαιςτινιακοϑ ΑΕΠ δεν υπερϋβη το 1,3%, ποςοςτϐ 
χαμηλϐτερο απϐ την αντύςτοιχη αϑξηςη του πληθυςμοϑ, με αποτϋλεςμα την ονομαςτικό και πραγματικό 
μεύωςη του κατϊ κεφαλόν ειςοδόματοσ. Επύςησ, ο ϐγκοσ των επενδϑςεων ςτα ελεγχϐμενα απϐ την 
Παλαιςτινικό Αρχό εδϊφη τησ Δυτικόσ Όχθησ αλλϊ και ςτη Λωρύδα τησ Γϊζασ εύναι πολϑ χαμηλϐσ (περύ το 
25% του ΑΕΠ κατϊ μ.ο) και με την πλειοψηφύα αυτών να κατευθϑνονται ςε μη παραγωγικοϑσ τομεύσ. Οι 
ΑΞΕ παραμϋνουν απϐ τισ χαμηλϐτερεσ παγκοςμύωσ, με μϐλισ 1% του ΑΕΠ κατϊ μ.ο.   
 
Kατϊ το 2021, το ΑΕΠ αυξόθηκε κατϊ 7,1% ςε ςϑγκριςη με το 2020, ϐταν και εύχε ςημειωθεύ καθύζηςη            
-11,3% ςε ςϑγκριςη με το 2019. Η ςυνολικό αποτύμηςη του ΑΕΠ το 2021 όταν περύ τα 18,1 δις. δολϊρια, 



 

13 

 

αριθμϐσ που κατατϊςςει την παλαιςτινικό οικονομύα μϐλισ ςτην 157η θϋςη ςε παγκϐςμιο επύπεδο.  Σο κατϊ 
κεφαλόν ΑΕΠ ςημεύωςε αϑξηςη κατϊ 406 δολ. το 2021 ςε ςϑγκριςη με το 2020 (3.451 δολ, ϋναντι 3.045 
δολ.). ϑμφωνα με τισ εκτιμόςεισ τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ, το 27% του πληθυςμοϑ ζοϑςε κϊτω απϐ το 
ϐριο τησ φτώχειασ το 2021, ποςοςτϐ αυξημϋνο κατϊ περύπου 8 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ ςε ςϑγκριςη με το 
2016.  
 
ημειωτϋον ϐτι η οικονομύα τησ Λωρύδασ τησ Γϊζασ βρύςκεται ςε αιςθητϊ χειρϐτερη κατϊςταςη απ’ αυτό 
τησ Δυτικόσ Όχθησ, καθώσ εκτιμϊται ϐτι ςυνειςφϋρει μϐλισ το 18% ςτο ςυνολικϐ ΑΕΠ (ςυνειςφορϊ που ϋχει 
περικοπεύ ςτο όμιςυ ςε βϊθοσ των τελευταύων τριών δεκαετιών). Η Λωρύδα τησ Γϊζασ ϋχει υποςτεύ ςε αυτϐ 
το διϊςτημα ραγδαύα αποβιομηχανοπούηςη, ενώ εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ εξωτερικϋσ ροϋσ 
κεφαλαύων. Παρϊλληλα το ποςοςτϐ ανεργύασ ϋχει εκτιναχθεύ ςτο 45%.  
 
το δημοςιονομικϐ πεδύο αναμϋνεται βελτύωςη των εςϐδων εντϐσ του 2022, κυρύωσ εξαιτύασ τησ αϑξηςησ 
τησ φορολϐγηςησ των ζαχαρωδών ποτών και των πλαςτικών μιασ χρόςεωσ. Αντιςτρϐφωσ, αναμϋνεται 
περιοριςμϐσ των δημοςιονομικών δαπανών, με αποτϋλεςμα να εκτιμϊται πτώςη του πρωτογενοϑσ 
ελλεύμματοσ ςτο 4,5% εντϐσ του 2022. Σο ϑψοσ του πρωτογενοϑσ ελλεύμματοσ το 2021 αποτιμϊται ςε 1,36 
δις. δολ.    
 
Σϋλοσ, ςημειώνεται ϐτι οι διμερεύσ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ με την Ελλϊδα παρϋμειναν αμελητϋεσ. Οι μεν 
ειςαγωγϋσ απϐ την Παλαιςτύνη το 2021 ϋφθαςαν ςε αξύα τα 319 χιλιϊδεσ € (κυρύωσ απορρύματα μετϊλλων 
για διαχεύριςό τουσ απϐ ελληνικϋσ εταιρεύεσ), ϋναντι 655 χιλ. € το 2020 (πτώςη 51,3%), οι δε εξαγωγϋσ τησ 
Ελλϊδοσ το 2021 ανόλθαν ςε 779 χιλ. € (ϋναντι 828 χιλ. € το 2020 – πτώςη 5,9%). Οι ςημαντικϐτερεσ 
ελληνικϋσ εξαγωγϋσ όταν προώϐντα ξυρύςματοσ, καλωπιςμοϑ, αρώματα κλπ ςυναφό εύδη (132 χιλ. €), 
λαχανικϊ και φροϑτα (105 χιλ. €) και ρϑζι (100 χιλ. €). 
 

1.3 Οικονομικϋσ προβλϋψεισ 2022 
 

Ο ΟΟΑ ϋχει προβλϋψει ανϊπτυξη τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ 4,8% για το 2022, με βϊςη την τελευταύα του 
ϋκθεςη, η οπούα δημοςιεϑθηκε τον Ιοϑνιο του τ.ε. ϑμφωνα με τον Οργανιςμϐ, ο κλϊδοσ υψηλόσ τεχνολογύασ 
θα ςυνεχύςει να αποτελεύ τον ιςχυρϐ βραχύωνα τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ, ενώ αναμϋνει περαιτϋρω μεύωςη 
τησ ανεργύασ. Η Κεντρικό Σρϊπεζα τησ χώρασ  προβλϋπει τελικϐ ποςοςτϐ ανεργύασ περύ το 3,5% ςτο τϋλοσ 
του 2022, καθώσ και ςυνϋχιςη τησ πτωτικόσ τϊςησ τησ ανεργύασ εντϐσ του 2023. Επύςησ, η Κεντρικό 
Σρϊπεζα ανακούνωςε τισ επικαιροποιημϋνεσ εκτιμόςεισ τησ για την πορεύα του ιςραηλινοϑ ΑΕΠ, το οπούο 
προβλϋπεται να αναπτυχθεύ κατϊ 5% το 2022  και κατϊ 3,5% το 2023.  
 
Αναφορικϊ με τον πληθωριςμϐ, οι εκτιμόςεισ του ΟΟΑ αποκλύνουν ελαφρϊ αυτών τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ 
του Ιςραόλ περύ τελικοϑ μ.ο περύ το 3% για το ςϑνολο του ϋτουσ, με τον ΟΟΑ να προβλϋπει κατϊ τι 
μεγαλϑτερο τελικϐ νοϑμερο. Βεβαύωσ οι πληθωριςτικϋσ πιϋςεισ, αλλϊ και η πορεύα των ϊλλων 
μακροικονομικών μεγεθών, ςυναρτώνται ςε μεγϊλο βαθμϐ με τισ τρϋχουςεσ εξελύξεισ ςτην Ουκρανύα, καθώσ 
και με ενδεχϐμενο νϋο πανδημικϐ κϑμα, το οπούο μπορεύ να επιτεύνει την αναςφϊλεια ςτην οικονομύα.  
 
Τπενθυμύζεται ϐτι το 2021 όταν χρονιϊ ιςχυρόσ ανϊκαμψησ τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ (υπϋρτερησ μϊλιςτα 
του αναμενομϋνου), κυρύωσ χϊρη ςτο επιθετικϐ εμβολιαςτικϐ πρϐγραμμα, την ιςτορικών διαςτϊςεων 
ϋκρηξη του τομϋα υψηλόσ τεχνολογύασ και την τερϊςτια ειςροό επενδυτικών κεφαλαύων. Οι αντύςτοιχεσ 
θετικϋσ τϊςεισ καταγρϊφονται ςε ϐλεσ τισ ςχετικϋσ εκτιμόςεισ και για το τρϋχον ϋτοσ.  

 

1.4 Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Ιςραόλ 
 
1.4.1 Ιςραόλ –  ΠΟΕ 

 
Σο Ιςραόλ εύναι μϋλοσ του ΠΟΕ απϐ τισ 21 Απριλύου 1995 και μϋλοσ τησ GATT απϐ τισ 5 Ιουλύου 1962. Σο 
Ιςραόλ, ανεξαρτότωσ πολιτικών προτεραιοτότων τησ εκϊςτοτε κυβϋρνηςησ, διατηρεύ ςταθερό ςτϐχευςη 



 

14 

 

υπϋρ τησ προαγωγόσ των πολυμερών εμπορικών ςχϋςεων και αποτελεύ αξιϐπιςτο και ςυνεργϊςιμο εταύρο 
εντϐσ του πλαιςύου του ΠΟΕ. 
 
Κατϊ τη διϊρκεια των διαπραγματεϑςεων του Γϑρου τησ Doha, το Ιςραόλ επϋδειξε ςταθερϐ 
προςανατολιςμϐ για την ολοκλόρωςη του θεςμικοϑ πλαιςύου και ϋδωςε ϋμφαςη ςτην αναπτυξιακό 
διϊςταςη των πολυμερών εμπορικών ςχϋςεων, προϊγοντασ ςυγκεκριμϋνεσ πρωτοβουλύεσ, ιδύωσ ςτον 
πρωτογενό τομϋα.  
 
Επύςησ, ςτισ κατϊ καιροϑσ ςυζητόςεισ και διαπραγματεϑςεισ εντϐσ του Οργανιςμοϑ, το Ιςραόλ εμφανύζεται, 
επύ τησ αρχόσ, δεκτικϐ απϋναντι ςτον περιοριςμϐ των δαςμολογικών επιβαρϑνςεων και την ϊρςη των μη 
δαςμολογικών εμποδύων. 
  
τον τομϋα των υπηρεςιών, το Ιςραόλ υπόρξε μεταξϑ των πρωτοπϐρων μελών του Οργανιςμοϑ αναφορικϊ 
με την προςπϊθεια ανούγματοσ των αγορών, ενώ διαδραματύζει ενεργϐ ρϐλο ςτισ ςυζητόςεισ για τισ 
τηλεπικοινωνύεσ, τισ χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ και τισ δημϐςιεσ προμόθειεσ.   
 

1.4.2 Ιςραόλ  – Ευρωπαώκό Ένωςη 
 
Οι ςχϋςεισ μεταξϑ του Ιςραόλ και τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ εύναι εξαιρετικϋσ, εδρϊζονται δε ςε ιςχυρϋσ 
οικονομικϋσ και εμπορικϋσ ςυνϋργειεσ ςε διϊφορα πεδύα. Σο εμπϐριο μεταξϑ τησ ΕΕ και του Ιςραόλ 
διεξϊγεται βϊςει τησ υμφωνύασ ϑνδεςησ. H EE παραμϋνει ο κυριϐτεροσ εμπορικϐσ εταύροσ του Ιςραόλ. To 
2021 οι ειςαγωγϋσ αγαθών απϐ την ΕΕ ςτο Ιςραόλ αντιςτοιχοϑςαν ςτο 51% του ςυνϐλου και οι εξαγωγϋσ 
αγαθών απϐ το Ιςραόλ ςτην ΕΕ ςτο 34% του ςυνϐλου (για αναλυτικϐτερα ςτοιχεύα, βλ. ανωτ. 1.1.3.1). 
 
Θεςμικό Πλαύςιο υνεργαςύασ  
Οι κυριϐτερεσ νομικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ του Ιςραόλ και τησ ΕΕ καθορύζονται απϐ τη υμφωνύα ϑνδεςησ  ενώ 
υπϊρχουν ςυμφωνύεσ που καλϑπτουν τομεακϊ ζητόματα .υγκεκριμϋνα: 
 

 υμφωνύα ύνδεςησ 
Σο Ιςραόλ και η Ευρωπαώκό Οικονομικό Κοινϐτητα ςυνόψαν επύςημεσ ςχϋςεισ όδη απϐ το 1959. 
Μια πρώτη υμφωνύα Ζώνησ Ελεϑθερων υναλλαγών υπεγρϊφη το 1975. τη ςυνϋχεια, η 
υμφωνύα ϑνδεςησ τϋθηκε ςε ιςχϑ το 2000 και προϋβλεπε ευνοώκό οικονομικό, εμπορικό και 
τεχνολογικό ςυνεργαςύα μεταξϑ των μερών. ’ αυτόν περιλαμβϊνονται μϋτρα για τη δημιουργύα 
ζώνησ ελεϑθερου εμπορύου βιομηχανικών προώϐντων, καθώσ και την απελευθϋρωςη του εμπορύου 
των  γεωργικών προώϐντων, των υπηρεςιών και τησ κύνηςησ κεφαλαύων. Η ςυμφωνύα ϐριζε επύςησ 
τη βϊςη για την πολιτιςτικό,  ερευνητικό και πολιτικό ςυνεργαςύα. Η υμφωνύα ϑνδεςησ 
εγκαθύδρυςε δϑο βαςικϊ ϐργανα Ευρω –Ιςραηλινοϑ διαλϐγου, αφενϐσ το υμβοϑλιο ϑνδεςησ ΕΕ - 
Ιςραόλ (ςυνεδριϊζει ςε υπουργικϐ επύπεδο) και  αφετϋρου, την Επιτροπό ϑνδεςησ ΕΕ - Ιςραόλ 
(ςυνεδριϊζει ςε επύπεδο ανωτϋρων υπαλλόλων), τα οπούα ςυνϋρχονται, ςε τακτϊ χρονικϊ 
διαςτόματα, για να ςυζητόςουν πολιτικϊ και οικονομικϊ θϋματα, καθώσ και ζητόματα που 
ϊπτονται τησ  περιφερειακόσ ςυνεργαςύασ. 

 
 Ευρωπαώκό Πολιτικό Γειτονύασ ( ΕΠΓ) 

Σο 2005, η ΕΕ και το Ιςραόλ υπϋγραψαν ϋνα «χϋδιο Δρϊςησ» (Action Plan) ςτο πλαύςιο τησ 
Ευρωπαώκόσ Πολιτικόσ Γειτονύασ ( ΕΠΓ) με ςκοπϐ την βαθμιαύα  ενςωμϊτωςη του Ιςραόλ ςτισ 
ευρωπαώκϋσ  πολιτικϋσ και ευρωπαώκϊ προγρϊμματα.  
Αν και αποτελεύ μϋροσ τησ Ευρωπαώκόσ Πολιτικόσ Γειτονύασ (ΕΠΓ), το Ιςραόλ, λϐγω του 
προχωρημϋνου επιπϋδου οικονομικόσ ανϊπτυξησ, λαμβϊνει περιοριςμϋνη χρηματοδϐτηςη απϐ το 
Ευρωπαώκϐ Μϋςο Γειτονύασ (ΕΝΙ) και τα κεφϊλαια αυτϊ χρηςιμοποιοϑνται κατϊ κϑριο λϐγο για την 
υλοπούηςη θεςμικών ςχεδύων. Σο ςχϋδιο δρϊςησ ΕΕ-Ιςραόλ, που ςυμφωνόθηκε το 2005, βαςύζεται 
ςτισ κοινϋσ αξύεσ τησ δημοκρατύασ, του ςεβαςμοϑ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, του κρϊτουσ 
δικαύου και των θεμελιωδών ελευθεριών.  
Μϋςω προγραμμϊτων twinning, η ΕΕ υποςτηρύζει την προςϋγγιςη των ιςραηλινών κανϐνων και 
προτϑπων ςτη δημϐςια διούκηςη με εκεύνα τησ ΕΕ. Η ςυνειςφορϊ τησ ΕΕ ςτα προγρϊμματα 
αδελφοπούηςησ ςτο Ιςραόλ ςτο πλαύςιο διμερών χορηγόςεων ΕΝΙ ανϋρχεται κατϊ μϋςο ϐρο ςε 1,8 
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εκατ. Ευρώ ετηςύωσ. Σα προγρϊμματα twinnning που βρύςκονται ςε εξϋλιξη αφοροϑν τουσ τομεύσ 
τησ ςτατιςτικόσ, τησ εκπαύδευςησ, των τηλεπικοινωνιών κλπ. 

 
 Ευρω-Μεςογειακό υμφωνύα ύνδεςησ Ευρ. Κοινοτότων με το Ιςραόλ 

Τπεγρϊφη το 1995 και τϋθηκε ςε ιςχϑ το 2000: Προβλϋπει φιλελευθεροπούηςη του εμπορύου 
βιομηχανικών προώϐντων και προοδευτικό φιλελευθεροπούηςη του δικαιώματοσ εγκατϊςταςησ 
εταιρειών, των περιοριςμών ςτισ ροϋσ κεφαλαύου, τη διαφϊνεια των κρατικών ενιςχϑςεων και 
ϊρςη των κρατικών μονοπωλύων,  την προςταςύα των βιομηχανικών, πνευματικών και εμπορικών 
ιδιοκτηςιακών δικαιωμϊτων. Καθιερώνει τη διμερό ςυνεργαςύα ςε τομεύσ αμοιβαύου 
ενδιαφϋροντοσ, μεταξϑ ϊλλων ςε: βιομηχανικϊ/γεωργικϊ πρϐτυπα, χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ, 
περιβϊλλον, ενϋργεια, επικοινωνύεσ, μεταφορϋσ, τουριςμϐσ, νομοθετικό εναρμϐνιςη. Σϋλοσ, ςτο 
πλαύςιο τησ Ευρω-Μεςογειακόσ υμφωνύασ, οι δϑο πλευρϋσ ϋχουν χορηγόςει  ςημαντικϋσ εμπορικϋσ 
παραχωρόςεισ για οριςμϋνα γεωργικϊ προώϐντα εύτε με τη μορφό τησ δαςμολογικόσ μεύωςησ ό 
εξϊλειψησ, εύτε ςτο πλαύςιο των ποςοςτώςεων. 

 
Λοιπϋσ ςυνεργαςύεσ 
Εκτϐσ απϐ τα διμερό και τα θεματικϊ προγρϊμματα, το Ιςραόλ επωφελεύται απϐ διϊφορα περιφερειακϊ 
προγρϊμματα, ςτουσ τομεύσ του κρϊτουσ δικαύου και τησ δικαιοςϑνησ, του περιβϊλλοντοσ, του πολιτιςμοϑ 
και τησ νεολαύασ κλπ. 
 
Η ευρωπαώκό πρωτοβουλύα για την οικοδϐμηςη τησ ειρόνησ (πρώην πρϐγραμμα εταιρικόσ ςχϋςησ για την 
ειρόνη τησ ΕΕ) υποςτηρύζει τισ οργανώςεισ τησ κοινωνύασ των πολιτών που προωθοϑν την ειρηνευτικό 
διαδικαςύα ςε κοινωνικϐ επύπεδο και προωθοϑν τισ ϊμεςεσ ςχϋςεισ τησ κοινωνύασ των πολιτών, που 
βαςύζονται ςτην ιςϐτητα και την αμοιβαιϐτητα, μεταξϑ Παλαιςτινύων και Ιςραηλινών. Σο πρϐγραμμα 
απορροφϊ ετόςια κονδϑλια ϑψουσ 5 εκατ. ευρώ για τοπικϋσ και διαςυνοριακϋσ πρωτοβουλύεσ ςτην 
Παλαιςτύνη, το Ιςραόλ και την Ιορδανύα. 
 
Επιπλϋον, ιςραηλινϊ ερευνητικϊ κϋντρα και πανεπιςτόμια, οργανώςεισ τησ κοινωνύασ των πολιτών, 
δημϐςιοι φορεύσ καθώσ και μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ εύναι επύςησ επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη ςτο 
πλαύςιο του προγρϊμματοσ διαςυνοριακόσ ςυνεργαςύασ, με ςτϐχο την προώθηςη τησ ςυνεργαςύασ μεταξϑ 
των κρατών μελών τησ ΕΕ και των γειτονικών χωρών που μοιρϊζονται χερςαύα ςϑνορα ό θαλϊςςια 
διϊβαςη. Σο πρϐγραμμα διαςυνοριακόσ ςυνεργαςύασ ΕΕ-Ιςραόλ υπεγρϊφη ςτισ 2 Ιανουαρύου 2018. 
 
ΣΟΜΕΑΚΕ ΔΙΜΕΡΕΙ ΤΜΥΩΝΙΕ ΕΕ-ΙΡΑΗΛ 
 

 υμφωνύα Ελεύθερου Εμπορύου ςτον Σομϋα Υαρμακευτικών Προώόντων-Agreement on 
Conformity Assessment   and Acceptance of Industrial Products(ACAA 2012) 
Οι ςυμφωνύεσ για τη διαπύςτωςη τησ ςυμμϐρφωςησ και την αποδοχό βιομηχανικών και 
φαρμακευτικών προώϐντων (ACAA) εγκρύθηκαν απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο το 2012. Η 
επικϑρωςη τησ (ΑCAA) διευκολϑνει την εξαγωγό ιςραηλινών φαρμακευτικών και ϊλλων προώϐντων 
προσ τισ 27 χώρεσ μϋλη τησ ΕΕ.  
Η ςυμφωνύα περιλαμβϊνει ϋνα παρϊρτημα αναφορικϊ με τισ ορθϋσ πρακτικϋσ παραγωγόσ για τα 
φαρμακευτικϊ προώϐντα και επιτρϋπει ςτα εν λϐγω προώϐντα που εύναι πιςτοποιημϋνα απϐ την ΕΕ 
να διατύθενται ςτην αγορϊ του Ιςραόλ και αντύςτροφα, χωρύσ πρϐςθετη πιςτοπούηςη. 
Η ΕΕ ςε ϐλεσ τισ ςυνεδριϊςεισ τησ Τποεπιτροπόσ Εμπορύου με το Ιςραόλ το 2017, επανϋλαβε το 
αύτημα  για ςυμπερύληψη ςτον κατϊλογο των φαρμακευτικών προώϐντων, ιατρικών ςυςκευών, 
ιατρικοϑ εξοπλιςμοϑ, αιματολογικών φαρμϊκων, κτηνιατρικών και ϊλλων φαρμϊκων (ΜS)  απϐ 
ϐλεσ τισ χώρεσ τησ ΕΕ καθώσ  οριςμϋνεσ χώρεσ τησ ΕΕ,  αντιμετωπύζουν διακριτικό μεταχεύριςη απϐ 
το Ιςραόλ.  
 

 υμφωνύα «Ανοιχτών Ουρανών» - “Οpen Skies Agreement” 
Η ΕΕ και το Ιςραόλ υπϋγραψαν το 2013 την  Ευρω-Μεςογειακό ςυμφωνύα Αεροπορικών 
Μεταφορών, που  ενύςχυςε τισ οικονομικϋσ, εμπορικϋσ και τουριςτικϋσ ςχϋςεισ. Η ςυμφωνύα ϊνοιγε 
ςταδιακϊ την αγορϊ αεροπορικών μεταφορών, δημιουργώντασ ϋναν χώρο αερομεταφορών με 



 

16 

 

κοινοϑσ κανϐνεσ, παρϋχοντασ οικονομικϊ οφϋλη για τουσ καταναλωτϋσ και νϋεσ ευκαιρύεσ για τον 
κλϊδο. 
ϑμφωνα με πρϐςφατη ϋκθεςη τησ Τπηρεςύασ Πολιτικόσ Αεροπορύασ του Ιςραόλ (CAAI), 
αναφορικϊ με την  εφαρμογό τησ ςυμφωνύασ, δεν υπϊρχει, πλϋον, αμφιβολύα για την επιτυχύα τησ, 
καθώσ ςημειώθηκε ουςιαςτικό αϑξηςη του αριθμοϑ μεταφορϋων, πτόςεων και προοριςμών με 
παρϊλληλη μεύωςη των τιμών των ειςιτηρύων, κατϊ 15%-40%.  Οι χώρεσ τησ  ΕΕ αποτελοϑν τον 
κορυφαύο προοριςμϐ των πτόςεων που προϋρχονται απϐ ιςραηλινοϑσ αερολιμϋνεσ (60% του 
ςυνϐλου των πτόςεων). Επιπλϋον, η ςυμφωνύα οδόγηςε ςε απϐτομη αϑξηςη (τετραπλαςιαςμϐ) τησ 
ϋναρξησ αεροπορικών δρομολογύων ΕΕ-Ιςραόλ, καθώσ ςτην αγορϊ ειςόλθαν αεροπορικού 
μεταφορεύσ χαμηλοϑ κϐςτουσ. Σο 2016 το Ιςραόλ ϋγινε μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ  υπηρεςύασ 
EUROCONTROL.  
 

 υμφωνύα για την καλό εργαςτηριακό πρακτικό (Agreement on Good Laboratory Practice-
GLP) 
Σϋθηκε ςε ιςχϑ ςτισ 5.05.2000. Η υμφωνύα ϋχει ωσ ςτϐχο να εξαςφαλύςει την υψηλό ποιϐτητα, 
εγκυρϐτητα και αξιοπιςτύα των αποτελεςμϊτων των εργαςτηρύων που αςχολοϑνται με την 
παραγωγό και ϋρευνα καλλυντικών, βιομηχανικών χημικών, φαρμακευτικών, ςυμπληρωμϊτων 
διατροφόσ, ζωοτροφών, φυτοφαρμϊκων, μϋςω τησ αμοιβαύασ αναγνώριςησ των κανϐνων του 
ΟΟΑ ωσ προσ τισ καλϋσ εργαςτηριακϋσ πρακτικϋσ. 
 

 υμφωνύα για την απελευθϋρωςη του εμπορύου γεωργικών προώόντων,  μεταποιημϋνων 
γεωργικών προώόντων και προώόντων αλιεύασ(Agriculture) 
Η τελευταύα ςυμφωνύα τϋθηκε ςε ιςχϑ τον Ιανουϊριο του 2010. Σο Υεβρουϊριο 2016, η Κυβϋρνηςη 
ανακούνωςε την πρϐθεςό τησ να μεταρρυθμύςει την αγροτικό αγορϊ του Ιςραόλ κυρύωσ 
αυξϊνοντασ  των αριθμϐ των ειςαγωγικών ποςοςτώςεων ςτα φρϋςκα και καταψυγμϋνα λαχανικϊ, 
ιχθυηρϊ, ςκληρϊ τυριϊ και φρϋςκο κρϋασ, μειώνοντασ παρϊλληλα τουσ ειςαγωγικοϑσ δαςμοϑσ και 
εξαςφαλύζοντασ τη χρηματοδϐτηςη των τοπικών παραγωγών ςτα εν λϐγω προώϐντα.  
Νϋα ςχετικό πρωτοβουλύα εκδηλώθηκε εντϐσ του 2021, ϐταν οι Τπουργού Οικονομικών Avigdor 
Lieberman και Γεωργύασ Oded Forer υπϋγραψαν Κοινό Απϐφαςη (με ϊμεςη ιςχϑ) περύ πλόρουσ 
δαςμολογικόσ απαλλαγόσ oριςμϋνων γαλακτοκομικών και τυροκομικών προώϐντων και αϑξηςησ 
των ποςοςτώςεων δαςμολογικόσ ατϋλειασ (duty free quotas) για ςκληρϊ τυροκομικϊ προώϐντα.   
ϑμφωνα με την αρχικό ανακούνωςη, καταργεύται πϊςησ φϑςεωσ δαςμολογικό επιβϊρυνςη ςε 
γιαοϑρτια, γαλακτοκομικϊ εδϋςματα και τυριϊ με περιεκτικϐτητα ςε λιπαρϊ ϋωσ 5%. Παρϊλληλα, 
αυξϊνονται οι ποςοςτώςεισ δαςμολογικόσ ατϋλειασ (duty free quotas) κατϊ 5.000 τϐνουσ για τα 
υπαγϐμενα ςε αυτϋσ ςκληρϊ τυροκομικϊ προώϐντα.  
ϑμφωνα με το ιςραηλινϐ Τπουργεύο Οικονομικών, η απϐφαςη ευθυγραμμύζει το Ιςραόλ με τισ 
ςυςτϊςεισ του ΟΟΑ για ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ τησ εγχώριασ παραγωγόσ, ενώ 
«εξακολουθεύ να προςτατεϑει την τοπικό αγροτικό οικονομύα». Σονύζεται ϐτι για την εφαρμογό τησ 
νϋασ πολιτικόσ υπόρξε ςυμφωνύα ειδικών και ςτα δϑο ςυναρμϐδια Τπουργεύα.  
Η εν λϐγω απϐφαςη ςυμβαδύζει με τη διακηρυγμϋνη θϋςη τησ ι/κυβϋρνηςησ περύ διευκϐλυνςησ 
των ειςαγωγών και απελευθϋρωςησ τησ αγορϊσ ςε ςειρϊ διατροφικών προώϐντων, ενώ προφανώσ 
πρϋπει να ςυνεκτιμηθεύ ωσ διανούγουςα εξαιρετικϋσ προοπτικϋσ για ςειρϊ ελληνικών προώϐντων, 
τα οπούα ςαφώσ υπερτεροϑν ςε ποιϐτητα των αντύςτοιχων εδώ ανταγωνιςτικών τουσ.  

 
 Σελωνειακό Διευκόλυνςη 

τον τομϋα των τελωνεύων το Ιςραόλ ολοκλόρωςε το πιλοτικϐ πρϐγραμμα «Authorized Economic 
Operator» (ΑΕΟ) το οπούο περιλαμβϊνει απλοπούηςη των διαδικαςιών ειςαγωγόσ, ηλεκτρονικό 
υπογραφό και απευθεύασ επαφό με εκπροςώπουσ των τελωνεύων πριν απϐ την ϊφιξη των αγαθών. 
Επιπλϋον, ϋνα φιλϐδοξο ϋργο ξεκύνηςε τη λειτουργύα του τον Ιανουϊριο 2018 (Global Gate) το οπούο 
εγκαινιϊζει μια πϑλη ενημϋρωςησ (single window) για τη διαχεύριςη του ςυνολικοϑ εμπορύου του 
Ιςραόλ. Αποτϋλεςμα τησ εν λϐγω εφαρμογόσ εύναι η απλοϑςτευςη και αποτελεςματικϐτητα των 
διαδικαςιών ειςαγωγόσ ςτα τελωνεύα με λιγϐτερουσ ελϋγχουσ και αςφαλό ςυςτόματα ειςαγωγόσ. 
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 Επιχειρηματικόσ διϊλογοσ ΕΕ-Ιςραόλ 
Εγκαινιϊςτηκε το 2007.  Η ΕΕ και το Ιςραόλ δεςμεϑονται να δημιουργόςουν  μια εταιρικό ςχϋςη 
που θα ςυμβϊλλει ςτην ενδυνϊμωςη αμοιβαύα επωφελών εμπορικών και επενδυτικών ςχϋςεων, 
παρϊλληλα  με την οικονομικό, κοινωνικό, επιςτημονικό, τεχνολογικό και πολιτιςτικό ςυνεργαςύα. 
Η εν λϐγω πρωτοβουλύα ϋχει εν πολλούσ υπερκεραςθεύ απϐ ϊλλεσ πρωτοβουλύεσ και απϐ την 
ςημαντικό αϑξηςη των ΑΞΕ τησ ΕΕ προσ τισ επιχειρόςεισ καινοτομύασ του Ιςραόλ. 

 
«Προτιμηςιακό μεταχεύριςη» των προώοντων που παραγονται ςτα παλαιςτινιακϊ εδϊφη 
Προώϐντα απϐ τουσ ιςραηλινοϑσ οικιςμοϑσ ςτα κατεχϐμενα παλαιςτινιακϊ εδϊφη δεν υπϊγονται ςτη 
υμφωνύα Ελεϑθερου Εμπορύου, καθώσ δεν θεωροϑνται ιςραηλινϊ. Απϐ το 1998 το Ιςραόλ και η ΕΕ ϋχουν 
διαφορετικό αντύληψη για τη νομικό αντιμετώπιςη των εν λϐγω προώϐντων, καθώσ το Ιςραόλ υποςτηρύζει 
ϐτι αυτϊ παρϊγονται ςτην εδαφικό του επικρϊτεια, ϐτι θα πρϋπει να υπϊγονται ςτη υμφωνύα ϑνδεςησ 
και ςυνεπώσ να επωφελοϑνται απϐ την προτιμηςιακό μεταχεύριςη που προβλϋπεται. Η ΕΕ υποςτηρύζει ϐτι, 
βϊςει του διεθνοϑσ δικαύου, αφοϑ τα εδϊφη αυτϊ δεν αποτελοϑν μϋροσ του Ιςραόλ, ςυνεπώσ και τα 
προώϐντα που παρϊγονται ςε αυτϊ δεν μποροϑν να επωφεληθοϑν απϐ την προτιμηςιακό μεταχεύριςη. ε 
αντύθεςη με την ΕΕ, οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ αποδϋχονται αδαςμολϐγητα προώϐντα που προϋρχονται απϐ τα 
Παλαιςτινιακϊ Εδϊφη, ςϑμφωνα με τη υμφωνύα Ελευθϋρου Εμπορύου του 1985. 
 
υγκεκριμϋνα, ςϑμφωνα με την ανακούνωςη τησ ΕΕ (2012/C 232/03), ςε ςυνϋχεια προηγοϑμενησ 
αντύςτοιχησ ανακούνωςησ (1) ΕΕ C20 τησ 25.1.2005,  αλλϊ και διευθετόςεων μεταξϑ τησ ΕΕ και του Ιςραόλ, 
αναφορικϊ με την εφαρμογό του πρωτοκϐλλου 4 τησ υμφωνύασ ϑνδεςησ ΕΕ-Ιςραόλ, ϐλα τα 
πιςτοποιητικϊ κυκλοφορύασ EUR.1, καθώσ και οι δηλώςεισ τιμολογύου που εκδύδονται ό ςυντϊςςονται απϐ 
το Ιςραόλ πρϋπει να φϋρουν απϐ την 1η Υεβρουαρύου 2005, τον ταχυδρομικϐ κώδικα και το ϐνομα τησ 
πϐλησ, τησ κοινϐτητασ ό τησ βιομηχανικόσ ζώνησ ϐπου πραγματοποιόθηκε η παραγωγό των προώϐντων. Σο 
ύδιο ιςχϑει και για ϐλα τα πιςτοποιητικϊ κυκλοφορύασ EUR-MED και τισ δηλώςεισ τιμολογύου EUR-MED που 
ενδϋχεται να ϋχουν εκδοθεύ ό ςυνταχθεύ ςτο Ιςραόλ προσ εξαγωγό ςτην ΕΕ. υνεπώσ, δεν χορηγεύται προτι-
μηςιακό μεταχεύριςη ςτα εμπορεϑματα, των οπούων το αποδεικτικϐ καταγωγόσ αναφϋρει ϐτι η παραγωγό 
που προςδύδει την καταγωγό τουσ ϋχει πραγματοποιηθεύ ςε τϐπο εντϐσ των εδαφών που τϋθηκαν υπϐ 
ιςραηλινό διούκηςη απϐ τον Ιοϑνιο 1967. 
 
τισ 11.11.2015 η ΕΕ εύχε υιοθετόςει μια ερμηνευτικό εγκϑκλιο αναφορικϊ με τα προώϐντα προϋλευςησ απϐ 
τα κατεχϐμενα εδϊφη απϐ το Ιςραόλ,  με την οπούα οριζϐνταν ϐτι τα  εν λϐγω προώϐντα δεν απολαμβϊνουν 
προτιμηςιακϐ καθεςτώσ με την ΕΕ και ϐτι καθώσ  η αναγραφό προϋλευςησ των προώϐντων ςτισ χώρεσ τησ 
ΕΕ εύναι υποχρεωτικό, αυτό θα πρϋπει να εύναι ορθό και να μην παραπλανεύ τον καταναλωτό. Η ϋνδειξη 
“made in Israel” χρηςιμοποιεύται μϐνο για προώϐντα που παρϊγονται ςτα αναγνωριςμϋνα  απϐ το 1967 
εδϊφη του Ιςραόλ και ϐχι ςτα Κατεχϐμενα Εδϊφη (Δυτικό ϐχθη και Τψώματα Γκολϊν). 
 
Ψσ εκ τοϑτου, 4 θϋματα ςυνδϋονται με τισ ειςαγωγϋσ απϐ τα κατεχϐμενα  ςτην ΕΕ: 
1. Εξαςφϊλιςη τησ μη προτιμηςιακόσ μεταχεύριςησ απϐ την ΕΕ 
2. Ετικϋτεσ (labeling) των  προώϐντων που παρϊγονται ςτα κατεχϐμενα 
3. Πιςτοπούηςη των οργανικών αγροτικών προώϐντων που παρϊγονται ςτα κατεχϐμενα 
4. Πιςτοπούηςη  απϐ τισ Κτηνιατρικϋσ Αρχϋσ των προώϐντων που προϋρχονται απϐ ζώντα ζώα (γϊλα, 
γαλακτοκομικϊ). 
 
Σο Ευρωπαώκϐ Δικαςτόριο απεφϊνθη τον Νοϋμβριο 2015 ϐτι εξαγωγϋσ απϐ εβραώκοϑσ οικιςμοϑσ θα πρϋπει 
να αναγρϊφουν την προϋλευςη, διϐτι τα κατεχϐμενα ϋχουν ϊλλο καθεςτώσ. Ο καταναλωτόσ πρϋπει να 
αποφαςύζει ακϐμη και με ηθικϋσ παραμϋτρουσ. ϑμφωνα με την απϐφαςη τρϐφιμα απϐ εβραώκοϑσ 
οικιςμοϑσ ςτην κατεχϐμενη Δυτικό Όχθη του Ιορδϊνη και ϊλλεσ περιοχϋσ που κατϋλαβαν το 1967 οι 
Ιςραηλινού ςτον πϐλεμο των 6 ημερών, θα πρϋπει ςτο εξόσ να αναγρϊφουν την προϋλευςό τουσ, ϐταν 
εξϊγονται ςε χώρεσ τησ ΕΕ. Ανϊμεςα ςτα επιχειρόματα του ευρωπαύου δικαςτό όταν ϐτι τα κατεχϐμενα 
παλαιςτινιακϊ εδϊφη ϋχουν διαφορετικϐ νομικϐ καθεςτώσ ςϑμφωνα με το Διεθνϋσ Δύκαιο απϐ ϐτι το 
Ιςραόλ. Η αναγραφό προϋλευςησ εύναι υποχρεωτικό για να μην παραπλανϊται ο καταναλωτόσ και να 
«επιτρϋπει ςτον αγοραςτό να κϊνει επιλογό βαςιςμϋνη ακϐμη και ςε ηθικϋσ παραμϋτρουσ», αποφϊνθηκε το 
δικαςτόριο.  
 



 

18 

 

1.4.3 υμμετοχό Ιςραόλ ςε διεθνεύσ οικονομικούσ οργανιςμούσ  
 

Οι κϑριοι Διεθνεύσ Οικονομικού Οργανιςμού ςτουσ οπούουσ ςυμμετϋχει το Ιςραόλ, εύναι οι εξόσ: 
  

Α/Α ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Ημερομηνύα Προςχώρηςησ 
1. Όμιλοσ τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ (WBG)  
 1α. Διεθνόσ Σρϊπεζα Ανοικοδϐμηςησ και Ανϊπτυξησ 

(ΙBRD) 
12.07.1954 

 1β. Διεθνόσ Αναπτυξιακό  Ϊνωςη (IDA) 22.12.1960 
 1γ. Διεθνϋσ Κϋντρο Διακανονιςμοϑ Διεθνών Διαφορών 

(ICSID) 
16.06.1980 

 1δ. Πολυμερόσ υνθόκη Εγγυόςεωσ των Επενδϑςεων 
(MIGA) 

21.05.1992 

 1ε. Διεθνόσ Εταιρύα Φρηματοδοτόςεων (IFC) 26.09.1956 
2. Oργανιςμϐσ Οικονομικόσ υνεργαςύασ και 

Ανϊπτυξησ (ΟECD) 
10.09.2010 

3. Διεθνϋσ Νομιςματικϐ Σαμεύο (IMF) 12.07.1954 
4. Eυρωπαώκό Σρϊπεζα Αναςυγκρϐτηςησ και 

Ανϊπτυξησ (EBRD) 
03.03.1990  

5. Διαμερικανικό Αμερικανικό Σρϊπεζα (ΙADΒ) 28.03.1976 
6. Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Εμπορύου (WTO) 21.04.1995 
7. Σρϊπεζα Διεθνών Διακανονιςμών (ΒΙS) 30.09.2003 
8. Διεθνόσ Ομοςπονδύα Εργατικών υνδικϊτων 

(ΙΣUC) 
2006 

9. Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Σελωνεύων (WCO) 23.05.1958 
10. Διεθνόσ Ναυτιλιακϐσ Οργανιςμϐσ (ΙΜΟ) 1948 
11. Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Πολιτικόσ Αεροπορύασ (ΙCAO) 1949 
12. Διεθνόσ υνδιϊςκεψη για το Εμπϐριο και την 

Ανϊπτυξη (UNCTAD) 
 

13. Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Βιομηχανικόσ Ανϊπτυξησ 
(UNIDO) 

21.06.1995 

14. Διεθνόσ Οικονομικό Επιτροπό για την Ευρώπη 
(UNECE) 

26.07.1991 (προςωρινϐ 
μϋλοσ) 

15. Αναπτυξιακϐ Πρϐγραμμα των Ηνωμϋνων Εθνών  
(UNDP) 

1965 

16. Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Σροφύμων (FAO) 23.11.1949 
17. Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Εργαςύασ (ΙLO)  
18. Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ 

(WIPO) 
26.04.1970 

19. Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΙΑΕΑ) 1957 

20. Διεθνόσ  Ϊνωςη Σηλεπικοινωνιών (ΙΣU) 24.06.1948 
21. Διεθνϋσ Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (IFAD) 10.01.1978 
22. Διεθνόσ Οργανιςμϐσ Σουριςμοϑ (UNWTO) 1975 
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1.4.4 υμφωνύεσ οικονομικού περιεχομϋνου Ιςραόλ με ϊλλα κρϊτη 
 

Ακολουθεύ πύνακασ με τισ κυριϐτερεσ υμφωνύεσ οικονομικοϑ περιεχομϋνου ανϊμεςα ςτο Ιςραόλ 
και διϊφορα κρϊτη 

                 

υμφωνύεσ 
Ελευθϋρου 
Εμπορύου 

υμφωνύεσ 
Προςταςύασ 
Επενδϑςεων 

υμφωνύεσ 
Αποφυγόσ 

Διπλόσ 
Υορολογύασ 

υμφωνύεσ Ϊρευνασ & Ανϊπτυξησ 
(R&D) 

Διμερεύσ & Προγρϊμματα 

Ε.Ε. Αιθιοπύα Αζερμπαώτζϊν ΕUREKA 

Ε.Ζ.Ε.. Αζερμπαώτζϊν Αρμενύα Eurostars 

ΗΠΑ Aλβανύα Αυςτραλύα CIP-EEN 

Ινδύα2 Aργεντινό Aυςτρύα3 Galileo 

Κολομβύα4 Aρμενύα Αιθιοπύα ERA-NET 

Καναδϊσ Bουλγαρύα5 Βϋλγιο  

Mεξικϐ Γερμανύα Βιετνϊμ Fp7 (ISERD) 

MERCOSUR Γεωργύα Βϐρεια 
Μακεδονύα 

Σαμεύο: SIIRD (ιγκαποϑρη) 

Σουρκύα Γουατεμϊλα  Bουλγαρύα Σαμεύο: KORIL (N. Kορϋα) 

υμφωνύεσ με 
Ειδικϋσ 
Βιομηχανικϋσ  
Ζώνεσ (ΕΒΖ)  

Eλ αλβαδϐρ Bραζιλύα Σαμεύο:CIRDF (Πολιτεύα Oντϊριο - 
Kαναδϊσ) 

Αύγυπτοσ6  Eςθονύα 
  

Γαλλύα7 Tαμεύο: BIRD (HΠΑ)  

Ιορδανύα8 Ιαπωνύα Γερμανύα9 Διμερόσ Επιτροπό και Ίδρυμα 
Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ (ΗΠΑ) 

Ηνωμϋνο 
Βαςύλειο10 

Iνδύα11 Γεωργύα12 Πολιτεύα: Κολορϊντο (ΗΠΑ) 

Παναμϊσ13 Καζαχςτϊν Δανύα14 Πολιτεύα: Μϋρυλαντ (ΗΠΑ) 

Ουκρανύα15 Κύνα  Πολιτεύα: Μαςαχουςϋτη (ΗΠΑ) 

 Κορϋα (Ν) Ελβετύα  

 Κροατύα Ελλϊσ16 Πολιτεύα: Νϋα Τϐρκη (ΗΠΑ) 

 Κϑπροσ Εςθονύα Πολιτεύα: Ουιςκϐνςιν (ΗΠΑ) 

 Λεττονύα Ηνωμϋνο Πολιτεύα: Βιρτζύνια (ΗΠΑ) 

                                                           
2 Ηνδία: Υπό διαππαγμάηεςζη 
3 Υπεγπάθη νεώηεπη ζςνθήκη (28.11.16)  πος διαδέσθηκε ηην παλαιόηεπερ ηηρ 08.07.2010 &  29.01.70 (έναπξη ιζσύορ από 
01.04.68) 
4 Αναμένεηαι η κύπυζή ηηρ 
5 Τποποποιηηικό Ππυηόκολλο (07.07.2011) 
6 Aίγςπηορ: Σςμθυνία για  Διδικέρ Βιομησανικέρ Εώνερ 
7 Υπεγπάθη νεώηεπη ζςμθυνία (31.07.1995), η οποία ηέθηκε ζε ιζσύ ηην 01.01.1997 
8 Ηοπδανία: Σςμθυνία για Διδικέρ Βιομησανικέρ Εώνερ 
9 Γεπμανία: Νέα Σςνθήκη ςπεγπάθη ηην 08.06.2009 –Δκκπεμεί ζσέδιο νέαρ ζςμθυνίαρ ηηρ 21.08.2014 
10

Σσεηική ζςμθυνία θα έλθει ζε ιζσύ, μεηά ηην έξοδο ηος ΖΒ από ηην ΔΔ 
11

 Ζ Σςμθυνία καηαγγέλθηκε από ηην Ηνδία ζηιρ 23.03.2017. Δπενδύζειρ πος ςλοποιήθηκαν, καηά ηη διάπκεια ιζσύορ ηηρ 

Σςμθυνίαρ εμπίπηοςν ζηο πεδίο εθαπμογήρ ηηρ Σςμθυνίαρ, για μία πεπαιηέπυ σπονική πεπίοδο 15 εηών, μέσπι ηιρ 23.3.2019 
12 Γευπγία: Yπεγπάθη ζηιρ 12.05.2010, ηέθηκε ζε ιζσύ από 01.01.2012, δεν έσει κςπυθεί 
13

 Αναμένεηαι η κύπυζή ηηρ 
14 Γανία:H απσική ζςμθυνία ηηρ 27.06.66 ηποποποιήθηκε από νεώηεπη ηηρ 09.09.2012 
15

 Αναμένεηαι η κύπυζή ηηρ 
16 Δλλάρ: Υπεγπάθη ζηιρ 24.10.1995, ηέθηκε ζε ιζσύ ηην 01.01.1999 
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υμφωνύεσ 
Ελευθϋρου 
Εμπορύου 

υμφωνύεσ 
Προςταςύασ 
Επενδϑςεων 

υμφωνύεσ 
Αποφυγόσ 

Διπλόσ 
Υορολογύασ 

υμφωνύεσ Ϊρευνασ & Ανϊπτυξησ 
(R&D) 

Διμερεύσ & Προγρϊμματα 

Βαςύλειο17 

 Λευκορωςύα ΗΠΑ  

 Λιθουανύα Ιαπωνύα  

 Μαυροβοϑνιο 
(μαζύ με 
ερβύα) 

Ινδύα18  

 Μογγολύα Ιρλανδύα  

 Μολδαβύα Ιςπανύα  

 Μυαμϊρ 
(Βιρμανύα) 

Ιταλύα  

 Ν.Αφρικό19 Καναδϊσ  

 Πολωνύα Κύνα  

 Ρουμανύα20 Κϊτω Φώρεσ  

 ερβύα (με 
Μαυροβοϑνιο 

Κορϋα  

 λοβακύα Κροατύα  

 λοβενύα Λεττονύα  

 Σαώλϊνδη Ουγγαρύα  

 Σουρκύα Ουζμεκιςτϊν  

 Σουρκμενιςτϊν Ουκρανύα  

 Ουκρανύα Λευκορωςύα  

 Ουρουγουϊη Λεττονύα  

 Ουζμπεκιςτϊν Λιθουανύα  

 Σςεχύα Λουξεμβοϑργο  

  Μϊλτα  

  Μεξικϐ  

  Μολδαβύα  

  Ν. Αφρικό  

  Νορβηγύα  

  Παναμϊσ  

  Πολωνύα  

  Πορτογαλύα21  

  Ρουμανύα  

  Ρωςςύα  

  ερβύα22  

                                                           
17

 Το ΗΗ Ππυηόκολλο δεν επικςπώθηκε ακόμη 
18 Ηνδία: Yπεγπάθη 29.01.1996, ηέθηκε ζε ιζσύ 01.01.1994, ζε ό,ηι, όμυρ αθοπά ηοςρ θόποςρ πος παπακπαηούνηαι ζηην πηγή θα 

έσει ιζσύ από 01.07.1996 
19

 Ζ Σςμθυνία δεν έσει ηεθεί ζε ιζσύ 
20

 Τπποποποιηηικό Ππυηόκολλο ςπεγπάθη ζηιρ 12.08.2010, ηο οποίο δεν έσει ηεθεί ζε ιζσύ 
21

 Σε εν λόγυ Σςμθυνία,  πποβλέτειρ ηηρ για ηη θοπολογία ζηην πηγή, ιζσύοςν από 24.03.19 
22

 Αναμένεηαι η κύπυζή ηηρ 
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υμφωνύεσ 
Ελευθϋρου 
Εμπορύου 

υμφωνύεσ 
Προςταςύασ 
Επενδϑςεων 

υμφωνύεσ 
Αποφυγόσ 

Διπλόσ 
Υορολογύασ 

υμφωνύεσ Ϊρευνασ & Ανϊπτυξησ 
(R&D) 

Διμερεύσ & Προγρϊμματα 

  ιγκαποϑρη  

  λοβακύα  

  λοβενύα  

  ουηδύα  

  Σαώβϊν  

  Σαώλϊνδη  

  Σουρκύα  

  Σζαμϊώκα  

  Σςεχύα  

  Υιλιππύνεσ  

  Υινλανδύα  

 
  

 

2 Οικονομικϋσ ςχϋςεισ Ελλϊδασ – Ιςραόλ 
 

2.1 Διμερϋσ εμπόριο 
 
2.1.1 Εμπόριο αγαθών 
 

Tο 2021, ςϑμφωνα με τα (προςωρινϊ) ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ, το διμερϋσ εμπϐριο Ελλϊδασ-Ιςραόλ 
διαρθρώνεται ωσ ακολοϑθωσ:  
 

εκ. €  

 
 

2021 

Mεταβολ
ό % 

 2020-21 2020 2019 2018 2017 
Εξαγωγϋσ με 
πετρελαιοειδό 

 
548.78 +48,5%  369.6 471.64 400.04 442.42 

Εξαγωγϋσ ϊνευ 
πετρελαιοειδών 

 
 

439.5 +37,2% 320.4 274.5 313.61 267.85 
Ειςαγωγϋσ με 
πετρελαιοειδό 

 
393 +48% 265.4 274.2 563.15 535.54 

Ειςαγωγϋσ ϊνευ 
πετρελαιοειδών 

 
 

207 +48,2% 139.7 144.3 152.89 171.71 

Όγκοσ εμπορύου 
 

941.78 +48,3% 635 745.84 963.19 977.96 
Ιςοζύγιο με 
πετρελαιοειδό 

 
155.78 +49,5% 104.2 197.44 -163.11 -93.12 

Ιςοζύγιο ϊνευ 
πετρελαιοειδών 

 
 

232.5 +28,7% 180.7 130.2 160.72 96.14 
       Πηγή:ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. – Επεξεργαςία:Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 
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Όπωσ φαύνεται ςτον ανωτϋρω πύνακα, η Ελλϊδα, ςϑμφωνα με τα (προςωρινϊ) ςτοιχεύα τησ ΕΛ.Σ.ΑΣ 
για το 2021, κατϋγραψε ςημαντικό αϑξηςη των εξαγωγών τησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
πετρελαιοειδών, προσ το Ιςραόλ, ϑψουσ 48,5% ςε ςχϋςη με το 2020 και 37,2% αϑξηςη, εξαιρουμϋνων 
των πετρελαιοειδών. Ειδικϐτερα, το 2021 οι ελληνικϋσ εξαγωγϋσ προσ το Ιςραόλ, ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των πετρελαιοειδών, ανόλθαν ςε 548.78 εκ. ευρώ, ϋναντι 369.6 εκ. ευρώ το 2020  και ςε 439.5 εκ. ευρώ, 
εξαιρουμϋνων των πετρελαιοειδών, ϋναντι 320.4 3κ. ευρώ το 2020.  
 
Ομούωσ οι ειςαγωγϋσ απϐ το Ιςραόλ το 2021, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πετρελαιοειδών, κατϋγραψαν 
αϑξηςη τησ τϊξησ του 48%, ενώ η αϑξηςη ϋφθαςε το 48,2%, εξαιρουμϋνων των πετρελαιοειδών. 
Ειδικϐτερα, οι ειςαγωγϋσ απϐ το Ιςραόλ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πετρελαιοειδών, ϋφθαςαν ςτα 393 
εκ. ευρώ, ενώ, αν εξαιρεθοϑν τα πετρελαιοειδό, ϋφθαςαν ςτα 207 εκ. ευρώ. Σϋλοσ, καταγρϊφηκε αϑξηςη 
τησ τϊξησ του 48,3% αναφορικϊ με τον ςυνολικϐ ϐγκο διμεροϑσ εμπορύου, ενώ η Ελλϊδα διατόρηςε ευρϑ 
εμπορικϐ πλεϐναςμα ϋναντι του Ιςραόλ, ϑψουσ 155.78 εκ,. ευρώ (αϑξηςη 49,5% ςε ςϑγκριςη με το 
2020).  

 
Ελληνικϋσ εξαγωγϋσ ςτο Ιςραόλ 2021 – 10 κυριότερα προώόντα 

 
CN4  

2021 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

2021 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

2020 

 % 
μεταβολό 
2020-21 

 
  1 2710' 

Λϊδια απϐ πετρϋλαιο ό απϐ αςφαλτοϑχα ορυκτϊ (εκτϐσ 
απϐ ακατϋργαςτα λϊδια).  107.908.717 49.232.611 +119% 

 
  2 8544' 

ϑρματα και καλώδια για ηλεκτροτεχνικό χρόςη και 
ϊλλοι μονωμϋνοι ηλεκτρικού αγωγού. 66.414.918 38.611.017 +72% 

 
3 7213' 

Φοντρϐςυρμα απϐ ςύδηρο ό απϐ ϐχι ςε κρϊμα χϊλυβα, 
ακανϐνιςτα περιελιγμϋνο 62.487.207 20.719.979 +201,58% 

4 7604' Ρϊβδοι και εύδη με καθοριςμϋνη μορφό, απϐ αργύλιο 23.359.922 16.417.446 +42,29% 
5 7411' ωλόνεσ απϐ χαλκϐ 21.972.810 17.420.238 +26,13% 
 

6 7612' 
Δεξαμενϋσ, βαρϋλια, τϑμπανα, μπιτϐνια, κουτιϊ και 
παρϐμοια δοχεύα απϐ αργύλιο, για ϑλεσ παντϐσ εύδουσ 19.762.647 17.314.070 +14,14% 

  
 7 2523' 

Σςιμϋντα υδραυλικϊ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και 
εκεύνα που δεν εύναι ςε ςκϐνη 14.000.561 10.746.854 +30,3% 

 
 

 8 3923' 

Εύδη μεταφορϊσ ό ςυςκευαςύασ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ. 
Πώματα, καπϊκια, καψοϑλια και ϊλλεσ διατϊξεισ 
κλειςύματοσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 11.125.528 9.374.793 +18,67% 

 
 9 8703' 

Επιβατικϊ αυτοκύνητα και ϊλλα αυτοκύνητα οχόματα 
καταςκευαςμϋνα κυρύωσ για τη μεταφορϊ προςώπων 8.522.035 14.113.437 -39,62% 

 
10 3924' 

Πιατικϊ, ϊλλα εύδη νοικοκυριοϑ ό οικιακόσ οικονομύασ, 
εύδη υγιεινόσ και καλλωπιςμοϑ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 7.749.995 5.798.043 +33,67% 

Πηγή :ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. – Επεξεργαςία:Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

 
Σο ςημαντικϐτερο ςτοιχεύο των εξαγωγών κατϊ το 2021 όταν η μεγϊλη αϑξηςη που καταγρϊφηκε ςε 
ςειρϊ ελληνικών προώϐντων με εδραιωμϋνη θϋςη ςτισ διμερεύσ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ και κυρύωσ η 
αϑξηςη κατϊ 119% των εξαγωγών πετρελαιοειδών (περύ τα 108 εκ. ευρώ ϋναντι 49,2 εκ. ευρώ το 2020),  
καθώσ και διαφϐρων βιομηχανικών προώϐντων που χρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ ςτην ανϊπτυξη τησ 
βιομηχανύασ ϊντληςησ υδρογονανθρϊκων του Ιςραόλ. Επύςησ, αξύζει να ςημειωθεύ η παντελόσ απουςύα 
διατροφικών και (παρα)φαρμακευτικών ειδών ςτα πρώτα δϋκα ελληνικϊ προώϐντα, καθώσ και η 
αναιμικό παρουςύα των δομικών υλικών, γεγονϐσ που καταδεικνϑει την προςπϊθεια που πρϋπει να 
καταβληθεύ για την προώθηςό τουσ ςτην ιςραηλινό αγορϊ.  
 
 
 
 
 
 



 

23 

 

Ειςαγωγϋσ από Ιςραόλ 2021 – 10 κυριότερα προώόντα 
 

CN4  
2021 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

2021 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

2020 

 % 
μεταβολό 
2020-21 

  1 2710' 
Λϊδια απϐ πετρϋλαιο ό απϐ αςφαλτοϑχα ορυκτϊ (εκτϐσ 
απϐ ακατϋργαςτα λϊδια) 184.938.022 125.689.048 +47,14% 

 
  2    7204' 

Απορρύμματα και θραϑςματα ςιδόρου ό χϊλυβα και 
απορρύμματα πλινθωμϋνα ςιδόρου ό χϊλυβα 27.250.745 13.047.975 +108,85% 

  3    7404' Απορρύμματα και θραϑςματα απϐ χαλκϐ  22.682.594   9.344.580 +142,74% 
   
  4 9999' Προώϐντα εμπιςτευτικοϑ εμπορύου  21.025.129 

Μη 
διαθϋςιμα  - 

  5 4901' Βιβλύα, φυλλϊδια και παρϐμοια ϋντυπα 11.534.348   7.350.751 +56,9% 
  6    7602' Απορρύμματα και θραϑςματα απϐ αργύλιο   9.232.989   6.151.490 +51% 
  7 5603' Τφϊςματα   7.773.837 12.446.007 -37,54% 
  8 3808' Εντομοκτϐνα, ποντικοφϊρμακα κλπ 7.516.091 6.862.321 +9,53% 
 9 2834' Νιτρώδη, νιτρικϊ 7.396.476 3.461.128 +113,7% 
10 3902' Πολυμερό του προπυλενύου  6.857.023 2.612.292 +162,49% 

 
τον τομϋα των ειςαγωγών απϐ το Ιςραόλ το 2021, κυριϊρχηςαν τα πετρελαιοειδό, τα οπούα καλϑπτουν 
το όμιςυ ςχεδϐν των ειςαγϐμενων ςτην Ελλϊδα ειδών, ενώ ςημαντικϐ μερύδιο εξακολουθοϑν να 
κατϋχουν διϊφορα απορρύμματα μετϊλλων, ενώ καταγρϊφηκαν και ειςαγωγϋσ προώϐντων 
εμπιςτευτικοϑ εμπορύου ϑψουσ περύπου 21 εκ. ευρώ.  

 
2.1.2.Εμπόριο υπηρεςιών - Σουριςμόσ 

 
Σο 2021 όταν μια ακϐμα δϑςκολη χρονιϊ για τον κλϊδο του τουριςμοϑ, καθώσ η πανδημικό κρύςη 
βριςκϐταν ςε πλόρη εξϋλιξη. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η Ελλϊδα προχώρηςε ςε ελεγχϐμενη απελευθϋρωςη 
των τουριςτικών ροών, το Ιςραόλ παρϋμεινε ςε μεγϊλο βαθμϐ χώρα αυξημϋνων και αυςτηρών τυπικών 
προϒποθϋςεων ειςϐδου και εξϐδου, με αποτϋλεςμα να καταγρϊφεται μεν ςημαντικό βελτύωςη των 
μεγεθών ςε ςϑγκριςη με το 2020 (ςχεδϐν διπλαςιαςμϐσ), αλλϊ το τελικϐ επύςημο νοϑμερο τουριςτικών 
ροών απϐ το Ιςραόλ ςτην Ελλϊδα να παραμϋνει μακρυϊ απϐ τισ αντικειμενικϋσ προοπτικϋσ τησ εδώ 
αγορϊσ (182.072 αφύξεισ, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, ότοι βελτύωςη κατϊ 93,7% 
ςε ςϑγκριςη με το 2020). 
 

            Πύνακασ 1: Σουριςτικϋσ αφύξεισ ςτην Ελλϊδα από το Ιςραόλ 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Αφύξεισ από το 
Ιςραόλ ςτην 
Ελλϊδα 

503,047 570.718 690.000 94.000 182.072 

Ποςοςτό ςτο 
ςύνολο των 
αφύξεων 

1.85% 1.63% 1.8% 0,57% 1,24% 

Μεταβολό 12.89% 13,3% 16,2% -86,9% 93,7% 

     Πηγή: Τράπεζα τησ Ελλάδοσ 
 

ημειώνεται ϐτι ςε επύπεδο προτύμηςησ, η Ελλϊδα κατατϊςςεται ςταθερϊ μεταξϑ των δημοφιλϋςτερων 
τουριςτικών προοριςμών για τουσ Ιςραηλινοϑσ, μαζύ με τη Γαλλύα, την  Ιταλύα και την Σουρκύα. Η ζότηςη 
για το καλοκαύρι του 2022 εύναι εξαιρετικϊ υψηλό και  η γενικϐτερη αύςθηςη των ανθρώπων τησ αγορϊσ 
εύναι ϐτι εύναι εφικτό η επανϊληψη, αν ϐχι υπϋρβαςη, του ιςτορικοϑ ρεκϐρ του 2019, ϐταν, βϊςει των 
επύςημων ςτοιχεύων, περύπου 700.000 Ιςραηλινού επϋλεξαν την Ελλϊδα για τισ διακοπϋσ τουσ.   
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2.2 Άμεςεσ επενδύςεισ 
 
2.2.1 Επενδύςεισ τησ Ελλϊδασ ςτο Ιςραόλ 

Δεν καταγρϊφονται επενδυτικϋσ ροϋσ απϐ την Ελλϊδα προσ το Ιςραόλ. ημαντικϋσ ελληνικϋσ εταιρεύεσ που 
δραςτηριοποιοϑνται ςτο Ιςραόλ μϋςω ςυνεργαςιών με ιςραηλινϋσ εταιρεύεσ εύναι η εταιρεύα παιχνιδιών 
Jumbο  και η εταιρεύα παραγωγόσ γαλακτοκομικών προώϐντων Κολιϐσ.  
 

2.2.2 Επενδύςεισ Ιςραόλ ςτην Ελλϊδα 
Σο επενδυτικϐ ενδιαφϋρον των ιςραηλινών εταιρειών για την Ελλϊδα εύναι αυξημϋνο, αλλϊ βϊςει των 
επύςημων ςτοιχεύων, οι επενδυτικϋσ ροϋσ απϐ το Ιςραόλ προσ τη χώρα μασ κινοϑνται ακϐμα ςε ςχετικϊ 
χαμηλϊ επύπεδα. Θα πρϋπει ωςτϐςο να ςημειωθεύ ϐτι οριςμϋνεσ εταιρεύεσ ιςραηλινών ςυμφερϐντων 
επενδϑουν ςτην Ελλϊδα μϋςω κεφαλαύων απϐ τρύτεσ χώρεσ, με αποτϋλεςμα τα καταγεγραμμϋνα ςτοιχεύα 
να μην αποδύδουν επακριβώσ την αντικειμενικό πραγματικϐτητα.     
 

(ποςϊ ςε εκ. €) 2017 2018 2019 2020 2021 

ΑΞΕ προσ την Ελλϊδα (ροϋσ) 28 24 71 32 53 
Ελληνικϋσ ϊμεςεσ επενδύςεισ ςτη 
(χώρα) (ροϋσ) 

- - - - - 

Πηγή: Τράπεζα τησ Ελλάδοσ      
 
Οι καταγεγραμμϋνεσ ϊμεςεσ επενδϑςεισ απϐ το Ιςραόλ ςτην Ελλϊδα ςυγκεντρώνονται κυρύωσ ςτουσ 
κλϊδουσ τησ ανυντικόσ βιομηχανύασ, των ακινότων, των τουριςτικών υποδομών και ξενοδοχεύων και των 
χρηματοπιςτωτικών-αςφαλιςτικών δραςτηριοτότων. τον τομϋα των ακινότων και των ξενοδοχειακών 
υποδομών, οι ιςραηλινού ενδιαφϋρονται να επωφεληθοϑν τϐςο απϐ τισ ευκαιρύεσ που προςφϋρονται απϐ το 
πρϐγραμμα «χρυςό βύζα» που αφορϊ ςτη χορόγηςη ϊδειασ παραμονόσ ςτουσ επενδυτϋσ εκτϐσ ΕΕ, ϐςο και 
ςτη δημοφιλύα των βραχυχρϐνιων μιςθώςεων (Αirbnb). Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζει επύςησ η 
αναζότηςη ςυνεργαςύασ ςτουσ τομεύσ ϋρευνασ και καινοτομύασ,  φαρμακευτικόσ κϊνναβησ, καθώσ και των 
ΑΠΕ.  
 
Παραδεύγματα ςημαντικών ιςραηλινών εταιρειών που ϋχουν επενδϑςει ό ϋχουν ςυνϋργειεσ με ιδιωτικοϑσ ό 
κρατικοϑσ φορεύσ ςτην Ελλϊδα, ανϊ κλϊδο, εύναι τα εξόσ: 

 Brown Hotels, Frank Group, Fattal Group, Zoia Fund, Ficus Investments, G4 BZPW ςε ξενοδοχειακϋσ 
μονϊδεσ και εν γϋνει εγκαταςτϊςεισ για τουριςτικό αξιoπούηςη. 

 Tikun Olam ςτην παραγωγό φαρμακευτικόσ κϊνναβησ. 
 SK Group-Plasan και Elbit Systems ςτον τομϋα τησ ϊμυνασ. 
 Israel Shipyards  ςτισ ναυπηγικϋσ εγκαταςτϊςεισ. 
 Vtool ςτισ υπηρεςύεσ λογιςμικοϑ. 
 Checkpoint ςτην κυβερνοαςφϊλεια. 
 Rivulis  ςτην αγροτικό τεχνολογύα.  
 YVS ςτισ ΑΠΕ. 

 

2.3 Θεςμικό πλαύςιο οικονομικόσ ςυνεργαςύασ Ελλϊδασ – Ιςραόλ – 
Προτϊςεισ ενύςχυςησ  

 
Σο θεςμικϐ πλαύςιο διμεροϑσ οικονομικόσ ςυνεργαςύασ εύναι ςχεδϐν πλόρεσ, καλϑπτοντασ ευρϑ φϊςμα 
πεδύων, ενώ ενιςχϑεται ςταθερϊ με Κοινϋσ Δηλωςεισ και Μνημϐνια υνεργαςύασ επιμϋρουσ φορϋων, ςε 
ςυνϋχεια των ςυχνών επιςκϋψεων και επαφών ςε υψηλϐ πολιτικϐ επύπεδο.  
 
Eντϐσ του 2021 μϊλιςτα, κατϊ τη διϊρκεια τησ επύςκεψησ του κ. Πρωθυπουργοϑ ςτο Ιςραόλ (Υεβρουϊριοσ 
2021), υπεγρϊφη απϐ τουσ δϑο Τπουργοϑσ Σουριςμοϑ διμερόσ υμφωνύα ςτον εν λϐγω τομϋα.   
 
Απϐ πλευρϊσ μασ, θεωροϑμε ϐτι προϋχει η ςϑναψη διμεροϑσ ςυμφωνύασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, η ςϑναψη 
τησ οπούασ προκρύνεται προκειμϋνου να καλυφθοϑν κατϊ κϑριο λϐγο δϑο κατηγορύεσ πολιτών, ότοι οι 
Ιςραηλινού πολύτεσ εργαζϐμενοι ςτην Ελλϊδα (και αντιςτούχωσ οι Ϊλληνεσ πολύτεσ εργαζϐμενοι ςτο Ιςραόλ) 
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και οι Ιςραηλινού πολύτεσ των οπούων επύκειται η θεμελύωςη δικαιώματοσ ςυντϊξεωσ γόρατοσ (ό ϋχουν όδη 
θεμελιώςει ςχετικϐ δικαύωμα) και οι ύδιοι επιθυμοϑν να μετοικόςουν ό ϋχουν όδη μετοικόςει ςτην Ελλϊδα.  
Σονύζεται ϐτι το Ιςραόλ ϋχει όδη υπογρϊψει ςυναφεύσ ςυμφωνύεσ με 19 χώρεσ, μεταξϑ των οπούων οι 
Γαλλύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ολλανδύα, Βϋλγιο, Γερμανύα, Ρωςύα κλπ.  Επιςημαύνεται ϐτι η ςϑναψη αυτόσ τησ 
ςυμφωνύασ θα ςυμπλόρωνε το ελληνο-ιςραηλινϐ ςυμβατικϐ πλαύςιο, ςε μια περύοδο κατϊ την οπούα 
ευριςκϐμεθα ςε αναζότηςη απτών παραδοτϋων ςτισ διμερεύσ ςχϋςεισ, με αντύκτυπο ςτην εκατϋρωθεν κοινό 
γνώμη. Απϐ ουςιαςτικόσ πλευρϊσ δε, η ςυμφωνύα αυτό θα διευκϐλυνε ώςτε η χώρα μασ να καταςτεύ τϐποσ 
διαμονόσ ϐχι μϐνον «εργαζομϋνων-νομϊδων», αλλϊ και «ςυνταξιοϑχων νομϊδων» υψηλών ςυνταξιοδοτικών 
κατωφλύων.  

 

2.4 Απολογιςμόσ Δρϊςεων Οικονομικόσ Διπλωματύασ 2021 
 
Η πανδημικό κρύςη προκϊλεςε για ϊλλη μια χρονιϊ αναςτϊτωςη ςτην κανονικό λειτουργύα τησ 
οικονομύασ, ακϑρωςη προγραμματιςμϋνων εκδηλώςεων και αναμϐρφωςη των τεθϋντων ςτϐχων και 
δρϊςεων.  
 
Ψςτϐςο το Γραφεύο ΟΕΤ Σελ Αβύβ ϋκανε εκτεταμϋνη χρόςη των δυνατοτότων που προςφϋρουν οι 
διϊφορεσ διαδικτυακϋσ πλατφϐρμεσ επικοινωνύασ και εικονικών ςυναντόςεων, προκειμϋνου να 
διατηρόςει διαρκό επαφό με ϐλουσ τουσ ιδιωτικοϑσ και κρατικοϑσ φορεύσ τησ οικονομύασ εν μϋςω τησ 
πανδημύασ. 
 
Ειδικϐτερα, κατϊ το 2021, ϋλαβαν χώρα απϐ οι κϊτωθι δρϊςεισ: 

 υμμετοχό και ομιλύα του Προώςταμϋνου του Γραφεύου ςτο ςυνϋδριο 
IMPROVATE αναφορικϊ με την ιατρικό καινοτομύα ςτην Ελλϊδα (21/1). 

 Οργϊνωςη τηλεματικόσ  ςυνϊντηςη τησ Διούκηςη και μελών του ιςραηλο-
ελληνικοϑ Επιμελητηρύου με τον Πρϋςβη τησ Ελλϊδασ ςτο Ιςραόλ, με 
αντικεύμενο τισ προοπτικϋσ ςυνεργαςύασ (17/2). 

 υμμετοχό και παρουςύαςη ςε webinar για τισ επενδϑςεισ real estate ςτην 
Ελλϊδα διοργανωμϋνο απϐ την εταιρεύα RM Group (11/3). 

 Σηλεματικό ςυνϊντηςη με εκπροςώπουσ τησ εταιρεύασ επιχειρηματικοϑ 
κεφαλαύου (VC) Our Crowd για δυνατϐτητα ςυνεργαςύασ με ελληνικϐ ςϑςτημα 
καινοτομύασ. 

 υμμετοχό και ομιλύα/παρουςύαςη ςε ςυνϋδριο IMPROVATE αναφορικϊ με ΑΠΕ 
(16/3). 

 υνδιοργϊνωςη και ςυμμετοχό ςε  τηλεματικϐ ςυνϋδριο μεταξϑ διούκηςησ και 
μελών ΕΒ και ιςραηλο-ελληνικοϑ Επιμελητηρύου (17/3). 

 υμμετοχό και παρϋμβαςη ςε ενημϋρωςη εδώ Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ για 
περιβαλλοντικό καταςτροφό απϐ διαρροό αργοϑ πετρελαύου απϐ πλούο (24/3). 

 Διοργϊνωςη τηλεματικόσ ςυνϊντηςησ με ςτελϋχη επιχειρόςεων ςτην Ελλϊδα 
για το ενδεχϐμενο και ςτρατηγικό ςυνεργαςύασ ςτον τομϋα τισ ιατρικόσ 
καινοτομύασ και κλινικών μελετών (29/3). 

 Διοργϊνωςη τριμεροϑσ ςυνϊντηςησ (Ιςραόλ, Ελλϊδοσ ,Κϑπρου) για ςυνεργαςύα 
ςτον τομϋα τουριςμοϑ ςτουσ υποτομεύσ των επενδϑςεων, τεχνολογικών  
καινοτομιών (travel tech) και προώθηςη προβολόσ (marketing) (7/4). 

 Διοργϊνωςη τηλεματικόσ ςυνϊντηςησ με agri-tech cluster ιςραηλο-ελληνικοϑ 
Επιμελητηρύου για τη δυνατϐτητα ςυνεργαςύασ με ελληνικϋσ εταιρεύεσ ό 
γεωργικϋσ ενώςεισ ςτον χώρο του agri-tech. 

 Διοργϊνωςη τηλεματικόσ ςυνϊντηςησ ιςραηλο-ελληνικοϑ Επιμελητηρύου με 
Κεντρικό Ϊνωςη Δόμων Ελλϊδοσ για το ενδεχϐμενο και τη ςτρατηγικό 
ςυνεργαςύασ ςτον τομϋα τησ καινοτομύασ για τισ ϋξυπνεσ πϐλεισ (smart cities) 
(21/4). 

 υμμετοχό ςε προπαραςκευαςτικό ςυνϊντηςη ςυντονιςμοϑ Πρωτοβουλύασ 3+1 
(27/4). 
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 υμμετοχό και ομιλύα ςτο ςυνϋδριο IMPROVATE αναφορικϊ με την 
κυβερνοαςφϊλεια και τισ προοπτικϋσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ Ελλϊδοσ και Ιςραόλ 
(5/5). 

 Μϋριμνα και διαμεςολϊβηςη για πραγματοπούηςη ςυναντόςεων μεταξϑ 
αρχιτεκτονικόσ ομϊδασ που επιςκϋφθηκε την Αθόνα με αρμϐδια ςτελϋχη του 
Δόμου Αθηναύων. 

 υμμετοχό και ομιλύα ςε διαδικτυακϐ ςεμινϊριο μεταξϑ Τπουργεύου Ανϊπτυξησ 
και ιςραηλο-ελληνικοϑ Επιμελητηρύου για προοπτικϋσ ςυνεργαςύασ (6/7). 

 υνϊντηςη με ϐμιλο επιχειρόςεων Barnea για ενδιαφϋρον τουσ για επϋνδυςη ςε 
αιολικϊ πϊρκα ςτην Κρότη ( 26/7) και διοργϊνωςη τηλεματικόσ  ςυνϊντηςησ με 
ΕΛΕΣΑΕΝ. 

 Σηλεματικό ςυνϊντηςη με Good Food Institute ωσ προετοιμαςύα για ςυνϊντηςη 
Πρωτοβουλύασ 3+1 και δυνατϐτητεσ ςυμμετοχόσ ελληνικών επιχειρόςεων. 

 Διοργϊνωςη και ςυμμετοχό ςε τηλεματικό ςυνϊντηςη μεταξϑ τησ ΚΕΔΕ και τησ 
ι/Ενωςησ Δόμων (FLAI) (17/8). 

 Διοργϊνωςη ςυμμετοχόσ Προϋδρου ΚΕΔΕ κ. Δ. Παπαςτεργύου ςτην Ϊκθεςη 
Muni Expo 2021  και διοργϊνωςη ςυναντόςεων μεταξϑ ι/εταιρειών και 
Προϋδρου ΚΕΔΕ.  

 υνϊντηςη με επικεφαλόσ μεγϊλου επενδυτικοϑ Ομύλου Frank ςτην Πρεςβεύα, 
με ςτϐχο την ενημϋρωςη για επενδυτικϊ ςχϋδια του Ομύλου ςτην Ελλϊδα και 
περαιτϋρω ςυνεργαςύα (18/10).  

 υνϊντηςη με Δ.. Energean ςτην ϋδρα τησ εταιρεύασ ςτη Haifa (25/10). 
 Επύςκεψη ςτα γραφεύα εταιρεύασ SACARA και ςυζότηςη για προοπτικϋσ 

εγκατϊςταςησ τησ ςτην Ελλϊδα (2/11). 
 υμμετοχό και ομιλύα ςε διαδικτυακϐ ςυνϋδριο που διοργϊνωςε το ελληνο-

ιςραηλινϐ Επιμελητόριο για την ι/οικονομύα και τισ προοπτικϋσ επιχειρηματικόσ 
ςυνεργαςύασ με ςυμμετοχό Β Γεν Διευθϑντριασ και Δ/ντοϑ Β1 Δ/νςησ. 

 ταθερό ϋκδοςη μηνιαύου ενημερωτικοϑ δελτύου, ώςτε να υπϊρχει τακτικό 
ενημϋρωςη του επιχειρηματικοϑ κϐςμου Ελλϊδοσ  για τισ εξελύξεισ ςτο Ιςραόλ.  
 
 

3   υμπερϊςματα – προτϊςεισ 
 

3.1 Προοπτικό  ανϊπτυξησ διμερούσ εμπορύου αγαθών και υπηρεςιών  
 
Γενικϋσ παρατηρόςεισ 
H αξύα και ο ϐγκοσ ελληνικών εξαγωγών, ιδύωσ ςε ςϑγκριςη με ϊλλεσ τησ χώρεσ ΕΕ, αλλϊ και τρύτεσ χώρεσ 
που προωθοϑν ανταγωνιςτικϊ τησ χώρασ μασ προώϐντα, παραμϋνει χαμηλϐ, παρϊ τη ςημαντικό αϑξηςη που 
καταγρϊφηκε το 2021.  
 
Η ιςραηλινό αγορϊ διατηρεύ ϋνα ϊμεςο ό ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ ϋμμεςο προςτατευτικϐ πλϋγμα, με υψηλό 
δαςμολογικό επιβϊρυνςη ςυγκεκριμϋνων προώϐντων, ενώ υπϊρχει ςαφόσ προτύμηςη ςε αγορϋσ που 
προμηθεϑουν ςε ςυμφϋρουςεσ τιμϋσ προώϐντα ευρεύασ κατανϊλωςησ (μεταξϑ των οπούων και η τουρκικό). 
Παρϊλληλα, ιδιώσ ςτον αγροτοδιατροφικϐ τομϋα, το Ιςραόλ διατηρεύ υψηλϋσ παραγωγικϋσ δυνατϐτητεσ 
ποιοτικών προώϐντων, με ιςχυρϋσ ενώςεισ παραγωγών, οι οπούεσ αςκοϑν ςημαντικό πολιτικό επιρροό. Η 
απερχϐμενη κυβϋρνηςη δρομολϐγηςε ϋνα πρϐγραμμα ςταδιακόσ δαςμολογικόσ ελϊφρυνςησ ςε ςειρϊ 
προώϐντων (μεταξϑ των οπούων τα τυροκομικϊ-γαλακτοκομικϊ), καθώσ και απλοπούηςησ των τεχνικών 
προδιαγραφών ειςαγωγόσ βιομηχανικών προώϐντων, προςπαθώντασ να αντιμετωπύςει το γεγονϐσ ϐτι οι 
διαδικαςύεσ ϋγκριςησ υποχρεωτικών προδιαγραφών των ειςαγομϋνων προώϐντων εύναι αργϋσ και 
χρονοβϐρεσ. Επιπλϋον, η νϋα νομοθετικό πρωτοβουλύα προςπαθεύ να θεραπεϑςει το ζότημα αμοιβαύασ 
αναγνώριςησ των ςχετικών πιςτοποιητικών.  
 
Παρϊ τισ ςχετικϋσ προςπϊθειεσ και εν αναμονό των προτεραιοτότων τησ κυβϋρνηςησ που θα προκϑψει 
μετϊ τισ νϋεσ εκλογϋσ, τα ειςαγϐμενα προώϐντα ςτο Ιςραόλ παραμϋνουν υπερτιμολογημϋνα (ϋωσ αςϑμφορα 
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για τη μεγϊλη μϊζα του καταναλωτικοϑ κοινοϑ). Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα που ςυχνϊ αναφϋρεται απϐ 
ςτελϋχη τησ ΕΕ ςτο Ιςραόλ εύναι τησ τιμόσ/κιλϐ του ολλανδικοϑ τυριοϑ γκοϑντα που ςτη χώρα παραγωγόσ  
ςτοιχύζει 5,14 δολ./κιλϐ και ςτο  Ιςραόλ  17,13 δολ./κιλϐ. Επιπλϋον, το εμπϐριο και η παραγωγό των εν 
λϐγω προώϐντων ελϋγχεται απϐ  3 μεγϊλεσ εταιρεύεσ οι οπούεσ λειτουργοϑν με μονοπωλιακϊ 
χαρακτηριςτικϊ (Σnuva, Strauss και Σara) 
 
Η ϋκδοςη του πιςτοποιητικοϑ Κοsher που απαιτεύται για την ειςαγωγό νωποϑ κρϋατοσ, πουλερικών, 
μεταποιημϋνων τροφύμων, κραςιών κ.ϊ,  λειτουργεύ επύςησ αποτρεπτικϊ, τϐςο, λϐγω τησ διαδικαςύασ (δεν 
εύναι αποδεκτού απϐ τισ ιςρ/αρχϋσ ϐλοι οι ραβύνοι), ϐςο και του περιοριςμϋνου χρονικοϑ διαςτόματοσ για 
το οπούο ιςχϑει. Όλα τα ειςαγϐμενα κρϋατα υποχρεωτικϊ πρϋπει να πιςτοποιοϑνται απϐ την Αρχιραββινεύα 
του Ιςραόλ. Η ΕΕ ζότηςε απϐ την Αρχιραβινεύα την αναγνώριςη των πιςτοποιητικών Kosher που 
εκδύδονται απϐ τουσ Ραβύνουσ των χωρών τησ ΕΕ, με ςκοπϐ την μεύωςη του κϐςτουσ πιςτοπούηςησ, αύτημα 
ςτο οπούο δεν φϊνηκε διατεθειμϋνη η πολιτικό ηγεςύα να επιλϑςει, λϐγω ενδεχϐμενησ διατϊραξησ 
εςωτερικών ιςορροπιών. Αναφορικϊ με την ειςαγωγό non-kosher νωποϑ κρϋατοσ, το Ιςραόλ απαγορεϑει 
τισ ειςαγωγϋσ, ενώ επιτρϋπει εγχώρια  παραγωγό και εμπορύα non-kosher κρϋατοσ και προώϐντων του..  
 
Καινοτομύα-Τψηλό τεχνολογύα 
Σο Ιςραόλ διαθϋτει το υψηλϐτερο ποςοςτϐ παγκοςμύωσ για ϋρευνα και ανϊπτυξη ςτον ιδιωτικϐ τομϋα και 
ϋχει επιτϑχει ςε υψηλϐ βαθμϐ τη διαςϑνδεςη των ιςραηλινών Ιδρυμϊτων Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ  με 
ςυναφοϑσ δραςτηριϐτητασ φορεύσ και εταιρεύεσ ςε παγκϐςμια κλύμακα. Σο ϊλλοτε Start Up Nation ϋχει προ 
πολλοϑ καταςτεύ Unicorn Nation. Η χώρα μασ μπορεύ μϐνο να επωφεληθεύ με προςϋγγιςη και ςυνϋργειεσ με 
το ιςραηλινϐ οικοςϑςτημα. ε αυτϐ το πλαύςιο προτεύνονται:  
 
 Η ςυνεργαςύα ςτον τομϋα κυβερνοαςφϊλειασ με το Ιςραόλ, που εμφανύζεται ςτην πρωτοπορύα ανϊπτυξησ 

καλών πρακτικών για δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα, καθώσ η ολοϋνα και μεγαλϑτερη ϋκθεςη των 
επιχειρόςεων ςε υπηρεςύεσ διαδικτϑου τισ καθιςτϊ ευϊλωτεσ με επιζόμιεσ προοπτικϋσ για τη λειτουργύα 
τουσ ςε περιπτώςεισ κυβερνοεπιθϋςεων.  

 Η διαμϐρφωςη κοινών δρϊςεων-πρωτοβουλιών με βϊςη τον νϋο αναπτυξιακϐ νϐμο καθώσ και το 
πρϐγραμμα τησ ΕΕ «Horizon» ςτο οπούο το Ιςραόλ ςυμμετϋχει. 

 Οι κοινϋσ εκδηλώςεισ, επιςκϋψεισ, αποςτολϋσ και roadshows με ςτϐχο την ανϊπτυξη επιχειρηματικών 
ςυνεργαςιών ιςραηλινών και ελληνικών δρώντων των δϑο οικοςυςτημϊτων.  

 Η παρουςύα ιςραηλινών εταιρειών ςτην υπϐ ςχεδιαςμϐ «Πολιτεύα Καινοτομύασ» που θα προςϋδιδε 
δυνατϐτητεσ ςυνεργαςύασ για τισ ελληνικϋσ νεοφυεύσ επιχειρόςεισ, καθώσ και ιδιαύτερο κϑροσ ςτο ςυνολικϐ 
εγχεύρημα. κοπϐσ ενϐσ τϋτοιου εγχειρόματοσ εύναι η προςϋλκυςη ςτην ελληνικό πρωτοβουλύα ϐχι μϐνο 
start-up επιχειρόςεων και τεχνο-βλαςτών, αλλϊ και  θεςμικών και ανεξϊρτητων επενδυτών, venture capital 
funds, incubators και accelerators που όδη ϋχουν ςημαντικό παρουςύα ςτο οικοςϑςτημα τησ καινοτομύασ. 
 Η αξιοπούηςη του ςχόματοσ 3+1 για την ανϊδειξη τησ καινοτομύασ ςε βαςικό παρϊμετρο ςυνεργαςύασ.  
 Η ςυνεργαςύα ςε επύπεδο τοπικόσ αυτοδιούκηςησ για προώθηςη εφαρμογών smartcities αλλϊ και ζωνών 

καινοτομύασ.  
 Η διαμϐρφωςη επύςημου πλαιςύου ςυνεργαςύασ τησ Ϊνωςησ Ελληνικών Βιομηχανιών Διαςτημικόσ 

Σεχνολογύασ & Εφαρμογών με το Israel Space Agency, το οπούο εύναι πρωτοπϐρο ςε βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ 
για τη διαςτημικό εξερεϑνηςη και την αξιοπούηςη ςχετικών τεχνολογιών.  
 
Καταςκευαςτικόσ τομϋασ 
Ο καταςκευαςτικϐσ κλϊδοσ του Ιςραόλ βρύςκεται ςε διαρκό ανϊπτυξη, τϐςο χϊρη ςτην κυβερνητικό 
πολιτικό αναβϊθμιςησ των υποδομών μεταφορών τησ χώρασ, ϐςο και χϊρη ςτην ιδιωτικό ανϊπτυξη 
projects για εταιρικό, εμπορικό ό οικιςτικό χρόςη. Εκτιμϊται ϐτι ο κλϊδοσ αναμϋνεται να μεγεθυνθεύ ςε 
ϑψοσ 50 δις. δολ. το 2023. Σο Ιςραόλ διαθϋτει μεγϊλεσ καταςκευαςτικϋσ εταιρεύεσ, οι οπούεσ ϋχουν διεθνό 
παρουςύα και απαριθμοϑν γϑρω ςτα 2.350 μϋλη.  
 
Η καταςκευό κατοικιών αποςπϊ το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ του ιςραηλινοϑ καταςκευαςτικοϑ κλϊδου. Oι 
κυβερνητικϋσ πολιτικϋσ που υιοθετόθηκαν ςε βϊθοσ τριετύασ αποςκοποϑν ςτη μεύωςη των τιμών των 
κατοικιών κατϊ 30-35%, ςτην αϑξηςη του καταςκευαςτικοϑ ϐγκου και ςτην ανϊπτυξη του εγχώριου 
οικιςτικοϑ τομϋα, με ςτϐχο την αντιμετώπιςη τησ οικιςτικόσ κρύςησ που αντιμετωπύζει η χώρα. Η αγορϊ 
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παρουςιϊζει δυναμιςμϐ, λϐγω τησ ςυνεχοϑσ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ και τησ αϑξηςησ των νοικοκυριών, 
καθώσ προςτύθενται ετηςύωσ 50 χιλιϊδεσ νϋα νοικοκυριϊ.  
 
Ειδικϐτερα αναφορικϊ με το ενδιαφϋρον των ιςραηλινών εταιρειών για την ελληνικό αγορϊ, η τϊςη 
αγορϊσ ξενοδοχειακών ςυγκροτημϊτων και ανακαύνιςόσ τουσ εκτιμϊται ϐτι θα ςυνεχιςτεύ, καθώσ ο 
ιςραηλινϐσ καταςκευαςτικϐσ κλϊδοσ θεωρει ϐτι οι υπεραξύεσ εύναι ςημαντικϋσ. Παρϊλληλα υπϊρχει 
ενδιαφϋρον για καταςκευό και αγορϊ πολυτελών κατοικιών που θα απευθϑνται ςε υψηλοϑ ειςοδηματικοϑ 
επιπϋδου αγοραςτϋσ απϐ το Ιςραόλ, την Κύνα και την Β. Ευρώπη.  Αντιςτρϐφωσ, οι μεγϊλεσ ελληνικϋσ 
εταιρεύεσ δομικών υλικών, προώϐντων αλουμινύου κλπ μποροϑν να διερευνόςουν τισ προοπτικϋσ επϋκταςησ 
ςτην ιςραηλινό αγορϊ, η οπούα απευθϑνεται και ςε αγοραςτϋσ υψηλών ειςοδηματικών δυνατοτότων, με 
προτύμηςη ςε ποιοτικϊ και ανθεκτικϊ υλικϊ. ημειωτϋον ϐτι οι τουρκικϋσ εταιρεύεσ παραγωγόσ δομικών 
υλικών εξακολουθοϑν να εξϊγουν ςημαντικϋσ ποςϐτητεσ, λϐγω, κυρύωσ,  χαμηλϐτερου κϐςτουσ.  
 
 
Αγροτικό τεχνολογύα 
Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζει ςτο Ιςραόλ ο τομϋασ καλλιϋργειασ των τροπικών φροϑτων και 
ςποροπαραγωγόσ. Επύςησ, ςημειώνεται η ανϊγκη κϊλυψησ ειςαγωγικών αναγκών του Ιςραόλ ςε 
προώϐντα που εύναι ελλειμματικϊ (π.χ. ακτινύδια), ενώ καλϋσ προοπτικϋσ ςυνεργαςύασ εμφανύζουν και οι 
τομεύσ αγροτικόσ ϋρευνασ για νϋεσ καλλιϋργειεσ. Πρϋπει να επιδιωχθοϑν ςυνεργαςύεσ για μεταφορϊ 
τεχνογνωςύασ απϐ το Ιςραόλ ςε τομεύσ αναδιϊρθρωςησ καλλιεργειών, ολοκληρωμϋνων ςυςτημϊτων 
διαχεύριςησ αγροτικών προώϐντων, αρδευτικών ςυςτημϊτων, καθώσ και η δημιουργύα κοινοπραξιών (joint 
ventures) για ανϊπτυξη καλλιεργειών ςτην Ελλϊδα που ϋχουν ζότηςη ςτην διεθνό αγορϊ (λ.χ. ρϐδια, 
αρωματικϊ φυτϊ, φρϊουλεσ, berries, φαρμακευτικό κϊνναβη κ.ϊ).  
 

3.2 Προοπτικό προςϋλκυςησ επενδύςεων 
 

Με δεδομϋνα τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ιςραηλινόσ οικονομύασ, τισ ςυνόθεισ ςτοχεϑςεισ των 
ιςραηλινόσ προϋλευςησ επενδυτικών κεφαλαύων, αλλϊ και τισ προτεραιϐτητεσ και ανϊγκεσ τησ ελληνικόσ 
αγορϊσ, οι ςημαντικϐτεροι τομεύσ για την προςϋλκυςη επενδϑςεων απϐ το Ιςραόλ εύναι οι εξόσ: 

 Αγροτικό τεχνολογύα: Η ιςραηλινό πρωτοπορύα ςτον τομϋα τησ αγροτικόσ τεχνολογύασ εύναι 
παγκοςμύωσ αναγνωριςμϋνη. Η ελληνικό αγροτοκτηνοτροφικό παραγωγό, η βϊςη δηλαδό για τα 
ελληνικϊ αγροτοδιατροφικϊ προώϐντα ϋχει μεγϊλο περιθώριο βελτιςτοπούηςησ. Τπϊρχουν 
ςημαντικϋσ δυνατϐτητεσ για προςϋλκυςη ιςραηλινών επενδϑςεων ςε τομεύσ ϐπωσ η γεωργύα 
ακριβεύασ, η διαχεύριςη γαιών και πρώτων υλών, η βϋλτιςτη αξιοπούηςη ςπϐρων, η αρδευτικό 
επϊρκεια, η εναλλακτικό πρωτεϏνη κλπ.  

 Ακύνητα - Σουριςμόσ: Οι υπεραξύεσ ςτον κλϊδο ακινότων Ιςραόλ ϋχουν περιοριςτεύ ϋνεκα τησ 
ςημαντικόσ αϑξηςησ τησ αξύασ τουσ. Η Ελλϊδα εύναι κοντινϐσ επενδυτικϐσ προοριςμϐσ για μικροϑσ 
και μεςαύουσ επενδυτϋσ και παρϋχει το δϋλεαρ τησ μακρϊσ ϊδειασ παραμονόσ για αγορϋσ ϊνω των 
250.000 ευρώ, ενώ οι μεγϊλοι επενδυτϋσ προςβλϋπουν ςτην πρϐςκτηςη υπεραξιών απϐ τη 
δημιουργύα και διαχεύριςη μεγϊλων πολυτελών κατοικιών και ξενοδοχειακών ςυγκροτημϊτων. 

 ΑΠΕ – Διαχεύριςη υδϊτων: Σο ενδιαφϋρον των ιςραηλινών εταιρειών για επενδϑςεισ ςτισ ΑΠΕ 
ςτην Ελλϊδα εύναι υπαρκτϐ και εκδηλωμϋνο. Ιδιαύτερα οι ιςραηλινϋσ εταιρεύεσ ενδιαφϋρονται για 
φωτοβολταώκϊ πϊρκα, αλλϊ και για ϊλλεσ μορφϋσ καθαρόσ ενϋργειασ, ϐπωσ η γεωθερμικό και 
κυματικό. Παρϊλληλα, δεδομϋνησ τησ εξαιρετικόσ τεχνογνωςύασ των ιςραηλινών ςτισ τεχνολογύεσ 
διαχεύριςησ υδϊτων, υφύςτανται προοπτικϋσ ςυνεργαςύασ, ιδύωσ ςτη νηςιωτικό Ελλϊδα. 

 Καινοτομύα – Τψηλό τεχνολογύα: Δεδομϋνησ τησ ιδιαύτερησ ανϊπτυξησ του ιςραηλινοϑ 
οικοςυςτηματοσ καινοτομύασ, η προςπϊθεια δημιουργύασ ελληνο-ιςραηλινόσ ςυνεργαςύασ ςε 
τομεύσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ πρϋπει να αποτελεύ ςταθερϐ ςτϐχο. την παροϑςα φϊςη 
απϐλυτησ ωριμϐτητασ του ιςραηλινοϑ οικοςυςτόματοσ και ϊνευ προηγουμϋνου εξωςτρϋφειασ των 
δραςτηριοτότων του, καταγρϊφεται ϋνα ςημεύο καμπόσ το οπούο προβληματύζει τουσ εγχώριουσ 
δρώντεσ: η ανϊγκη για μεγαλϑτερο αριθμϐ καταρτιςμϋνων μηχανικών, προγραμματιςτών κλπ, οι 
οπούοι καλοϑνται να ςτελεχώςουν τισ εταιρεύεσ που αναδϑονται διαρκώσ. Η κυβϋρνηςη διακόρυξε  
ωσ ςτϐχο την αϑξηςη του δυναμικοϑ ϐςων απαςχολοϑνται ςτον τομϋα καινοτομύασ ώςτε να 
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φτϊςει ςτο 15% του ςυνϐλου του ενεργοϑ εργατικοϑ δυναμικοϑ μϋχρι το 2026. Παρϊλληλα, οι 
αναφορϋσ των ειδικών κϊνουν λϐγο για ϋλλειψη περύπου 15.000 εξειδικευμϋνων ςτελεχών, όδη 
ςτην τρϋχουςα περύοδο. Προκειμϋνου να καλυφθοϑν οι παροϑςεσ ανϊγκεσ, αλλϊ και να επιτευχθεύ 
ο μεςοπρϐθεςμοσ ςτϐχοσ του 2026, η κυβϋρνηςη ανακούνωςε ςειρϊ μϋτρων για παροχό κινότρων 
που θα προκαλϋςουν ειςροό πτυχιοϑχων μηχανικών ςτη χώρα. 

 
Σο μϋτρο αυτϐ, αςχϋτωσ τησ αποτελεςματικϐτητϊσ του, δεν θα μποροϑςε να αποτελϋςει ςτϐχο τησ 
ελληνικόσ πλευρϊσ, ωςτϐςο, ορμώμενοι απϐ την ςυγκυρύα αυτό και αναγνωρύζοντασ την 
δυνατϐτητα για απϐ πλευρϊσ μασ ςυνδρομό ςτη μερικό κϊλυψη αυτόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ 
ϋλλειψησ, θα μποροϑςαμε να προςελκϑςουμε ιςραηλινϋσ επιχειρόςεισ να αναζητόςουν τισ 
υπηρεςύεσ αυτϋσ ςτην Ελλϊδα μϋςω outsourcing.  
Οι βαςικϋσ πτυχϋσ τησ ςυμπληρωματικϐτητασ που θα μποροϑςε να προςφϋρει  η Ελλϊδα 
ςτο ιςραηλινϐ καινοτομικϐ οικοςϑςτημα εύναι οι εξόσ: 

 Η Ελλϊδα παρϋχει τη δυνατϐτητα αξιοπούηςησ μονϊδων, υποδομών και όδη 
υπαρχουςών επιχειρηματικών δραςτηριοτότων για δημιουργύα κϋντρων 
καινοτομύασ (centers of excellence).   

 Η Ελλϊδα διαθϋτει εξαιρετικών τυπικών και ουςιαςτικών προςϐντων 
ανθρώπινο δυναμικϐ που μπορεύ να καλϑψει τισ ανϊγκεσ του δικοϑ τουσ 
οικοςυςτόματοσ, ΟΦΙ ϐμωσ με εκροό ανθρώπινων πϐρων προσ το Ιςραόλ, αλλϊ 
αντιθϋτωσ με παρϐτρυνςη για μεταφορϊ δραςτηριοτότων ι/εταιρειών ςτην 
Ελλϊδα (outsourcing)  

 Η Ελλϊδα διατηρεύ ϋνα διαρκώσ αναπτυςςϐμενο οικοςϑςτημα νεοφυών 
επιχειρόςεων, το οπούο αςφαλώσ δεν ϋχει φτϊςει ςτα επύπεδα ωριμϐτητασ του 
ιςραηλινοϑ, αλλϊ βρύςκεται ςε διαρκό ανϊπτυξη. Οι ελληνικϋσ νεοφυεύσ 
επιχειρόςεισ μποροϑν να αντλόςουν απϐ το ιςραηλινϐ οικοςϑςτημα, κυρύωσ, 
παραδεύγματα και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ επιχειρηματικόσ ανϊπτυξησ. 

υμπληρωματικϊ, επιςημαύνεται ϐτι χρειϊζεται προώθηςη ςτο Ιςραόλ του ςχεδύου για τη 
δημιουργύα «Πολιτεύασ Καινοτομύασ» ςτην Ελλϊδα. κοπϐσ ενϐσ τϋτοιου εγχειρόματοσ εύναι η 
προςϋλκυςη ςτην Ελλϊδα θεςμικών και ανεξϊρτητων επενδυτών, venture capital funds, incubators 
και accelerators που όδη ϋχουν ςημαντικό παρουςύα ςτο ςτερϋωμα των start-ups. το Ιςραόλ 
λειτουργοϑν εταιρεύεσ ωσ επενδυτικϋσ πλατφϐρμεσ που διευκολϑνουν τρϊπεζεσ και ιδιώτεσ να 
επενδϑςουν ςε αναδυϐμενεσ καινοτϐμεσ εταιρεύεσ τισ οπούεσ ϋχουν αξιολογόςει και 
προεπιλϋξει,  προςφϋροντασ υπηρεςύεσ καθοδόγηςησ και δημιουργώντασ ευκαιρύεσ διεθνοϑσ 
δικτϑωςησ.  
Δεδομϋνου του ρϐλου του Ελληνικοϑ Κρϊτουσ ωσ διευκολυντό (enabler) ςτη διενϋργεια 
διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ ΔΙΣ για την ανϊδειξη του ιδιωτικοϑ φορϋα που θα αναλϊβει, με δικϊ 
του κεφϊλαια, την καταςκευό και τη διαχεύριςη τησ «Πολιτεύασ Καινοτομύασ» ύςωσ θα πρϋπει 
εξαρχόσ να καταβληθεύ προςπϊθεια για διαμϐρφωςη κινότρων που θα ςτοχεϑουν ςτην ανϊδειξη 
εκεύνων ακριβώσ των προϒποθϋςεων ςτισ οπούεσ προςβλϋπει ο αλλοδαπϐσ επενδυτόσ για την 
ςυμμετοχό του ςε παρϐμοιεσ προςπϊθειεσ. 
 

3.3 Προτϊςεισ δρϊςεων ενύςχυςησ εξωςτρϋφειασ 
 

Σο κεύμενο μεταφϋρεται ςτο Ϊντυπο ΔΠ «Ε.ΕΠΙΦ.30-01 Ετόςιοσ Προγραμματιςμϐσ Δρϊςεων» 
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4 Παρϊρτημα 
 

4.1 Αναλυτικϊ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 
 

Ειςαγωγϋσ Ελλϊδοσ από Ιςραόλ 2021 
 

Κωδικόσ Περιγραφό προώόντοσ Αξύα ςε εκ. € Ποςότητα 
ςε κιλϊ 

2710' Λϊδια απϐ πετρϋλαιο ό απϐ αςφαλτοϑχα ορυκτϊ (εκτϐσ απϐ ακατϋργαςτα λϊδια). 
Παραςκευϊςματα περιεκτικϐτητασ κατϊ βϊροσ >= 70% ςε λϊδια απϐ πετρϋλαιο ό 
ςε αςφαλτοϑχα ορυκτϊ και ςτα οπούα τα λϊδια αυτϊ αποτελοϑν το βαςικϐ 
ςυςτατικϐ, π.δ.κ.α. 

185,028,252 374,308,522 

7204' Απορρύμματα και θραϑςματα ςιδόρου ό χϊλυβα και απορρύμματα πλινθωμϋνα 
ςιδόρου ό χϊλυβα (εκτϐσ απϐ ςκουριϋσ, ύςκα και ϊλλα απορρύμματα που 
προϋρχονται απϐ την καταςκευό ςιδόρου και χϊλυβα, απορρύμματα και 
θραϑςματα, ραδιενεργϊ και Θραϑςματα απϐ ϐγκουσ 

27,250,745 79,108,116 

7404' Απορρύμματα και θραϑςματα απϐ χαλκϐ (εκτϐσ απϐ ακατϋργαςτουσ ϐγκουσ 
[πλινθώματα] ό εκτϐσ απϐ παρϐμοιεσ ακατϋργαςτεσ μορφϋσ, απϐ ρευςτοποιημϋνα 
απορρύμματα και θραϑςματα απϐ χαλκϐ, εκτϐσ απϐ τϋφρεσ και κατϊλοιπα 
(ςκωρύεσ) που περιϋχουν χαλκϐ, καθώσ κα 

22,682,594 3,143,232 

99SS' λοιπϊ προύϐντα 21,025,129 37,599 

4901' Βιβλύα, φυλλϊδια και παρϐμοια ϋντυπα, ϋςτω και ςε ξεχωριςτϊ φϑλλα (εκτϐσ απϐ 
περιοδικϋσ εκδϐςεισ και εκδϐςεισ που αποβλϋπουν κυρύωσ ςτη διαφόμιςη) 

11,534,348 410,753 

7602' Απορρύμματα και θραϑςματα, απϐ αργύλιο (εκτϐσ απϐ ςκουριϋσ, ψόγματα κλπ. που 
προϋρχονται απϐ την κατεργαςύα ςιδόρου και χϊλυβα και τα οπούα περιϋχουν 
ανακτόςιμο αργύλιο ςε μορφό πυριτικών αλϊτων, πλινθώματα και παρϐμοιεσ 
ακατϋργαςτεσ μορφϋσ, απϐ λιωμ 

9,232,989 4,746,987 

5603' Τφϊςματα μη υφαςμϋνα, επιχριςμϋνα ό επικαλυμμϋνα, π.δ.κ.α. 7,773,837 2,820,700 

3808' Εντομοκτϐνα, ποντικοφϊρμακα, μυκητοκτϐνα, ζιζανιοκτϐνα, αναςχετικϊ τησ 
βλϊςτηςησ και ρυθμιςτικϊ τησ ανϊπτυξησ των φυτών, απολυμαντικϊ και παρϐμοια 
προώϐντα που παρουςιϊζονται ςε μορφϋσ ό ςυςκευαςύεσ για τη λιανικό πώληςη ό 
ωσ παραςκευϊςματα ό με μορφ 

7,516,091 913,359 

2834' Νιτρώδη. Νιτρικϊ 7,396,476 12,147,445 

3902' Πολυμερό του προπυλενύου ό ϊλλων ολεφινών, ςε αρχικϋσ μορφϋσ 6,857,023 4,330,999 

3920' Πλϊκεσ, φϑλλα, μεμβρϊνεσ, ταινύεσ και λουρύδεσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ μη 
κυψελώδεισ, μη ενιςχυμϋνα οϑτε με απανωτϋσ ςτρώςεισ, οϑτε ϐμοια ςυνδυαςμϋνα 
με ϊλλεσ ϑλεσ, χωρύσ υπϐθεμα, μη κατεργαςμϋνα ό κατεργαςμϋνα μϐνο ςτην 
επιφϊνεια ό κομμϋνα μϐνο ςε ςχόμα 

6,578,774 3,251,366 

8421' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ φυγϐκεντρεσ, ϐ. ςυμπ. οι μηχανϋσ ςτιψύματοσ (εκτϐσ 
εκεύνων για το διαχωριςμϐ ιςοτϐπων). υςκευϋσ για τη διόθηςη ό το καθϊριςμα 
υγρών ό αερύων (εκτϐσ των τεχνητών νεφρών) 

6,485,778 300,740 

3104' Λιπϊςματα ορυκτϊ ό χημικϊ καλιοϑχα (εκτϐσ απϐ αυτϊ που παρουςιϊζονται εύτε 
ςε διςκύα ό παρϐμοια ςχόματα, εύτε ςε ςυςκευαςύεσ με μεικτϐ βϊροσ <= 10 kg) 

6,339,562 18,242,000 

7801' Μϐλυβδοσ ςε ακατϋργαςτη μορφό 4,307,602 2,233,460 

8803' Μϋρη απϐ ιπτϊμενα και διαςτημικϊ οχόματα των κλϊςεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 4,046,318 740 

0804' Φουρμϊδεσ, ςϑκα, ανανϊδεσ, αχλϊδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μϊγγεσ 
και μαγγοϑςτεσ, νωπϊ ό ξερϊ 

3,143,094 760,873 

3924' Πιατικϊ, ϊλλα εύδη νοικοκυριοϑ ό οικιακόσ οικονομύασ, εύδη υγιεινόσ και 
καλλωπιςμοϑ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ (εκτϐσ απϐ μπανιϋρεσ, ντουςιϋρεσ, νιπτόρεσ, 
μπιντϋδεσ, λεκϊνεσ αποχωρητηρύου και τα καθύςματα και τα καλϑμματϊ τουσ, 
καζανϊκια αποχωρητηρύου και π 

2,849,177 730,116 

3917' ωλόνεσ κϊθε εύδουσ και τα εξαρτόματϊ τουσ ςυνδϋςεισ, γωνύεσ, αρμού, απϐ 
πλαςτικϋσ ϑλεσ 

2,677,234 578,070 

4805' Φαρτιϊ και χαρτϐνια, για ανακϑκλωςη (απορρύμματα και αποκϐμματα), χωρύσ 
επύχριςη ό επϊλειψη, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) και 
7β) του κεφαλαύου 48, που δεν ϋχουν υποςτεύ καμμιϊ ϊλλη κατεργαςύα εκτϐσ απϐ 
εκεύνεσ που αναφϋρονταις 

2,477,775 5,029,831 

2835' Υωςφινικϊ υποφωςφορώδη, φωςφονικϊ φωςφορώδη, φωςφορικϊ και 
πολυφωςφορικϊ 

2,362,560 2,376,000 

7310' Δεξαμενϋσ, βαρϋλια, τϑμπανα, μπιτϐνια, κουτιϊ και παρϐμοια δοχεύα, απϐ ςύδηρο ό 
χϊλυβα, για ϑλεσ παντϐσ τϑπου (εκτϐσ των ςυμπιεςμϋνων ό υγροποιημϋνων 
αερύων), με χωρητικϐτητα <= 300 l, χωρύσ μηχανικϋσ ό θερμοτεχνικϋσ διατϊξεισ, 

2,359,375 777,668 
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ϋςτω και με εςωτερικόε 

9018' Όργανα και ςυςκευϋσ για ιατρικό, χειρουργικό, οδοντιατρικό ό κτηνιατρικό χρόςη, 
ϐ. ςυμπ. οι ςπινθηρογρϊφοι και ϊλλεσ ςυςκευϋσ ηλεκτροθεραπεύασ, καθώσ και 
ςυςκευϋσ για τον ϋλεγχο τησ οξϑτητασ τησ ϐραςησ, π.δ.κ.α. 

2,208,962 10,090 

8543' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ με δικό τουσ λειτουργύα, ηλεκτρικϋσ, που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 85 

2,201,080 8,353 

8517' Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ για την ενςϑρματη τηλεφωνύα ό την ενςϑρματη τηλεγραφύα, 
ϐπου ςυμπεριλαμβϊνονται οι ςυςκευϋσ ενςϑρματησ τηλεφωνύασ με αςυρματικϋσ 
χειροςυςκευϋσ (ακουςτικϊ) και οι ςυςκευϋσ τηλεπικοινωνύασ για ςυςτόματα με 
φερϐμενη ηλεκτρικό ενϋργει 

1,974,906 6,041 

9021' Ορθοπεδικϋσ ςυςκευϋσ και ϊλλεσ ορθοπεδικϋσ διατϊξεισ, ϐ. ςυμπ. τα δεκανύκια, οι 
ιατροχειρουργικϋσ ζώνεσ και οι επύδεςμοι. Νϊρθηκεσ και ϊλλεσ διατϊξεισ για τη 
θεραπεύα καταγμϊτων. Προθϋςεισ και ϊλλα εύδη προθετικόσ. υςκευϋσ για τη 
διευκϐλυνςη τησ ακο 

1,871,408 4,261 

8424' Μηχανικϋσ ςυςκευϋσ, ϋςτω και χειροκύνητεσ, για τη διαςπορϊ, εκτϐξευςη ό 
ψεκαςμϐ υγρών ό ςκϐνησ, π.δ.κ.α. Πυροςβεςτόρεσ, ϋςτω και γεμϊτοι (εκτϐσ απϐ 
πυροςβεςτικϋσ βϐμβεσ και φιϊλεσ). Πιςτϐλια εξακοντύςεωσ και παρϐμοιεσ 
ςυςκευϋσ (εκτϐσ απϐ τισ ηλεκτρικ 

1,615,858 170,901 

2809' Διφωςφορικϐ πεντοξεύδιο. Υωςφορικϐ οξϑ και πολυφωςφορικϊ οξϋα 1,155,344 1,423,590 

4819' Κουτιϊ, κιβώτια, ςϊκοι, ςακύδια, χωνιϊ και ϊλλεσ ςυςκευαςύεσ απϐ χαρτύ, χαρτϐνι, 
χαρτοβϊμβακα ό επύπεδεσ επιφϊνειεσ απϐ ύνεσ κυτταρύνησ, που δεν κατονομϊζοναι 
αλλοϑ. Εύδη απϐ χαρτϐνι με μορφό ςκληρόσ θόκησ ό δοχεύου, των τϑπων που 
χρηςιμοποιοϑνται ςε 

1,100,044 678,128 

3923' Εύδη μεταφορϊσ ό ςυςκευαςύασ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ. Πώματα, καπϊκια, καψοϑλια 
και ϊλλεσ διατϊξεισ κλειςύματοσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 

1,092,759 317,888 

3305' Παραςκευϊςματα για τα μαλλιϊ 989,526 86,170 

1209' πϋρματα, καρπού και ςπϐροι για ςπορϊ (εκτϐσ απϐ ϐςπρια και γλυκϐ καλαμπϐκι, 
καφϋ, τςϊώ, ματϋ και μπαχαρικϊ, δημητριακϊ, ςπϋρματα και ελαιώδεισ καρποϑσ, 
καθώσ και εκτϐσ απϐ ςπϐρουσ και καρποϑσ των ειδών που χρηςιμοποιοϑνται 
κυρύωσ ςτην αρωματοποι α,τ 

922,907 337 

0709' Λαχανικϊ, νωπϊ ό διατηρημϋνα με απλό ψϑξη (εκτϐσ απϐ πατϊτεσ, ντομϊτεσ, 
λαχανικϊ του γϋνουσ Allium, προώϐντα του γϋνουσ Brassica, μαροϑλια του εύδουσ 
Lactuca sativa και του γϋνουσ Cichorium, καρϐτα, γογγϑλια, κοκκινογοϑλια για 
ςαλϊτα, λαγϐχορτο (ςκου 

902,842 548,505 

2707' Λϊδια και ϊλλα προώϐντα που προϋρχονται απϐ την απϐςταξη ςε υψηλό 
θερμοκραςύα των πιςςών απϐ λιθϊνθρακα. Ανϊλογα προώϐντα ςτα οπούα τα 
αρωματικϊ ςυςτατικϊ υπεριςχϑουν κατϊ βϊροσ απϐ τα μη αρωματικϊ ςυςτατικϊ 

883,538 1,537,548 

8471' Μηχανϋσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων, αυτϐματεσ, και μονϊδεσ αυτών. Μαγνητικϋσ ό 
οπτικϋσ διατϊξεισ ανϊγνωςησ, μηχανϋσ εγγραφόσ των δεδομϋνων ςε υπϐθεμα με 
κωδικοποιημϋνη μορφό και μηχανϋσ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων αυτών, π.δ.κ.α. 

850,708 5,264 

3824' υνδετικϊ παραςκευαςμϋνα για καλοϑπια ό πυρόνεσ χυτηρύου. Φημικϊ προώϐντα 
και παραςκευϊςματα των χημικών ό ςυναφών βιομηχανιών, ςτα οπούα 
περιλαμβϊνονται και εκεύνα που αποτελοϑνται απϐ μεύγματα φυςικών προώϐντων, 
π.δ.κ.α. Προώϐντα που εύναι υπολεύμμ 

817,710 142,436 

3304' Προώϐντα ομορφιϊσ ό φτιαςιδώματοσ (μακιγιϊζ) παραςκευαςμϋνα και 
παραςκευϊςματα για τη ςυντόρηςη ό τη φροντύδα του δϋρματοσ (εκτϐσ απϐ τα 
φϊρμακα), ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα αντιηλιακϊ παραςκευϊςματα και τα 
παραςκευϊςματα για το μαϑριςμα. Παρας 

784,309 18,793 

3921' Πλϊκεσ, φϑλλα, μεμβρϊνεσ, ταινύεσ και λουρύδεσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ, ενιςχυμϋνα, 
με απανωτϋσ ςτρώςεισ, με υπϐθεμα ό ϐμοια ςυνδυαςμϋνα με ϊλλεσ ϑλεσ, ό απϐ 
κυψελώδη προώϐντα, μη κατεργαςμϋνα ό κατεργαςμϋνα μϐνο ςτην επιφϊνεια ό 
κομμϋνα μϐνο ςε ςχόμα τε 

722,963 68,492 

3105' Λιπϊςματα ορυκτϊ ό χημικϊ που περιϋχουν δϑο ό τρύα λιπαντικϊ ςτοιχεύα: ϊζωτο, 
φωςφϐρο και κϊλιο. Ωλλα λιπϊςματα (εκτϐσ απϐ λιπϊςματα καθαρόσ ζωώκόσ ό 
φυτικόσ προϋλευςησ, ό ορυκτϊ ό χημικϊ αζωτοϑχα, φωςφορικϊ ό καλιοϑχα 
λιπϊςματα). Ζωώκϊ, φυτικϊ, ορυκ 

721,023 552,000 

9032' Όργανα και ςυςκευϋσ ρϑθμιςησ (εκτϐσ απϐ τισ βαλβύδεσ τησ κλϊςησ 8481) 677,139 15,174 

3901' Πολυμερό του αιθυλενύου ςε αρχικϋσ μορφϋσ 675,602 388,989 

8481' Ρυθμιςτικού κρουνού και παρϐμοιεσ ςυςκευϋσ για ϊκαμπτουσ ό εϑκαμπτουσ 
ςωλόνεσ, ατμολϋβητεσ, δεξαμενϋσ, κϊδουσ ό παρϐμοια δοχεύα, ϐ. ςυμπ. οι 
υποβιβαςτϋσ πύεςησ και οι θερμοςτατικϊ χειριζϐμενεσ βαλβύδεσ 

666,814 39,666 

2933' Ενώςεισ ετεροκυκλικϋσ μϐνο με ετεροϊτομο(ετεοϊτομα) αζώτου 597,483 5,993 

8433' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τη ςυγκομιδό ό τον αλωνιςμϐ γεωργικών προώϐντων, ϐ. 
ςυμπ. οι μηχανϋσ για το μπαλϊριςμα αχϑρου ό ςανοϑ. Κουρευτικϋσ μηχανϋσ χϐρτου 

582,030 17,983 
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και ϊλλεσ θεριςτικϋσ μηχανϋσ. Μηχανϋσ για τον καθαριςμϐ ό τη διαλογό αυγών, 
φροϑτων και ϊλλων γ 

3926' Σεχνουργόματα απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ ό απϐ ϊλλεσ ϑλεσ των κλϊςεων 3901 ϋωσ 
3914, π.δ.κ.α. 

557,697 133,991 

8422' Πλυντόρια πιϊτων. Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τον καθαριςμϐ ό το ςτϋγνωμα 
φιαλών ό ϊλλων δοχεύων. Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την πλόρωςη, την πωμϊτιςη 
και τη ςφρϊγιςη φιαλών, κουτιών, ςϊκων ό ϊλλων δοχεύων ό για την επικϐλληςη 
ετικετών ς'ϊυτϊ. Μηχανϋσ και 

535,767 6,023 

1207' πϋρματα και ελαιώδεισ καρπού, ϋςτω και ςπαςμϋνα (εκτϐσ απϐ βρώςιμουσ 
καρποϑσ με κϋλυφοσ, ελιϋσ, κουκιϊ ςϐγιασ, αρϊπικα φυςτύκια, κοπρϊ, ςπϋρματα 
λιναριοϑ, ςπϋρματα αγριογογγϑλησ ό αγριοκρϊμβησ και ςπϋρματα ηλιοτρϐπιου) 

501,777 34,127 

9027' Όργανα και ςυςκευϋσ για φυςικϋσ ό χημικϋσ αναλϑςεισ (π.χ. πολωςύμετρα, 
διαθλαςύμετρα, φαςματϐμετρα και αναλυτϋσ αερύων ό καπνοϑ). Οργανα και 
ςυςκευϋσ για τον προςδιοριςμϐ του ιξώδουσ, του πορώδουσ, τησ διαςτολόσ, τησ 
επιφανειακόσ τϊςησ ό παρομούων χα 

499,500 1,652 

0805' Εςπεριδοειδό, νωπϊ ό ξερϊ 489,860 408,723 

8508' Ηλεκτρικϊ εργαλεύα, για χρόςη με το χϋρι, με ενςωματωμϋνο ηλεκτρικϐ κινητόρα 488,531 14,424 

2309' Παραςκευϊςματα των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για τη διατροφό των ζώων 461,175 232,947 

8430' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τον χωματιςμϐ, την ιςοπϋδωςη, την ςυμπύεςη, τη 
γεώτρηςη ό την εξϐρυξη μεταλλευμϊτων ό ϊλλων ορυκτών, παςςαλοπόκτεσ, 
εξαγωγεύσ παςςϊλων και εκχιονιςτόρεσ (εκτϐσ εκεύνων που εύναι 
ςυναρμολογημϋνοι ςε ςιδηροδρομικϊ βαγϐνια ό ςτο 

456,245 64,300 

8479' Μηχανϋσ, ςυςκευϋσ και μηχανόματα με ιδιαύτερη λειτουργύα, που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 84 

451,379 36,776 

9031' Όργανα, ςυςκευϋσ και μηχανόματα μϋτρηςησ ό ελϋγχου, που δεν κατονομϊζονται 
οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 90. Προβολεύσ πλϊγιασ ϐψησ 

438,171 1,309 

8414' Αεραντλύεσ ό αντλύεσ κενοϑ (εκτϐσ των ανυψωτών μειγμϊτων αερύων αντλύεσ 
γαλακτώματοσ, καθώσ και εκτϐσ απϐ τουσ ανελκυςτόρεσ και τουσ επιμόκεισ 
ανυψωτικοϑσ τϊπητεσ που λειτουργοϑν με ςυμπιεςμϋνο αϋρα), ςυμπιεςτϋσ αϋροσ ό 
ϊλλων αερύων και ανεμιςτόρεσ.  

412,188 21,899 

2106' Παραςκευϊςματα διατροφόσ π.δ.κ.α. 379,972 57,203 

9023' Όργανα, ςυςκευϋσ και πρϐτυπα για επύδειξη (π.χ. κατϊ τη διδαςκαλύα ό ςε 
εκθϋςεισ), ακατϊλληλα για ϊλλεσ χρόςεισ (εκτϐσ απϐ ςυςκευϋσ εδϊφουσ για την 
εκπαύδευςη ςτην πτόςη τησ κλϊςησ 8805, αντικεύμενα ςυλλογών τησ κλϊςησ 9705 
και αρχαιολογικϊ αντικεύμε 

357,833 1,216 

3919' Πλϊκεσ, φϑλλα, μεμβρϊνεσ, ταινύεσ, λουρύδεσ και ϊλλεσ επύπεδεσ μορφϋσ, 
αυτοκϐλλητα, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ, ϋςτω και ςε κυλύνδρουσ (εκτϐσ απϐ επενδϑςεισ 
δαπϋδων, τούχων και οροφών τησ κλϊςησ 3918) 

353,517 195,646 

7102' Διαμϊντια, ϋςτω και κατεργαςμϋνα, αλλϊ ϐχι δεμϋνα ςε κϐςμημα (εκτϐσ απϐ 
πϋτρεσ που δεν εύναι δεμϋνεσ ςε κϐςμημα και χρηςιμοποιοϑνται ωσ βελϐνεσ 
ανϊγνωςησ του όχου, καθώσ και κατεργαςμϋνεσ πϋτρεσ οι οπούεσ αναγνωρύζονται 
ωσ μϋρη μετρητών, οργϊνων μϋτρ 

346,355 55 

0811' Καρπού και φροϑτα, ϊψητα ό ψημϋνα ςτον ατμϐ ό βραςμϋνα ςτο νερϐ, 
κατεψυγμϋνα, ϋςτω και με προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών 

346,318 61,300 

3915' Απορρύμματα, ξϋςματα και θραϑςματα, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 343,282 1,250,060 

0301' Χϊρια ζωντανϊ 329,477 7,762 

8470' Τπολογιςτικϋσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ μεγϋθουσ τςϋπησ (διαςτϊςεων <= 170 mm x 
100 mm x 45 mm), με υπολογιςτικϋσ λειτουργύεσ, για την καταγραφό, 
αναπαραγωγό και επύδειξη δεδομϋνων. Λογιςτικϋσ μηχανϋσ, μηχανϋσ 
γραμματοςόμανςησ, μηχανϋσ ϋκδοςησ ειςιτηρύωνκ 

299,230 817 

5208' Τφϊςματα απϐ βαμβϊκι, περιεκτικϐτητασ κατϊ βϊροσ ςε βαμβϊκι >= 85%, με 
βϊροσ κατϊ τ.μ. <= 200 g 

297,671 30,980 

8531' υςκευϋσ ακουςτικόσ ό οπτικόσ ςηματοδϐτηςησ, ηλεκτρικϋσ, π.χ. ςυςτόματα 
κουδουνιών, ςειρόνεσ, πύνακεσ ενδεύξεων, ςυναγερμού για διϊρρηξη, κλοπό ό 
πυρκαγιϊ (εκτϐσ απϐ εκεύνεσ των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για αυτοκύνητα 
οχόματα και ποδόλατα ό ςε δρϐμ 

283,358 4,098 

2909' Αιθϋρεσ, αιθϋρεσ-αλκοϐλεσ, αιθϋρεσ-φαινϐλεσ, αιθϋρεσ-αλκοϐλεσ-φαινϐλεσ, 
υπεροξεύδια αλκοολών, υπεροξεύδια αιθϋρων, υπεροξεύδια κετονών, καθοριςμϋνησ 
ό μη χημικόσ ςϑςταςησ, και τα αλογονωμϋνα, ςουλφονωμϋνα, νιτρωμϋνα ό 
νιτροδωμϋνα παρϊγωγϊ τουσ 

266,747 75,225 

8436' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ, π.δ.κ.α., για τη γεωργύα, τη δαςοκομύα ό την κηπουρικό, την 
πτηνοτροφύα ό τη μελιςςοκομύα, ϐ. ςυμπ. οι ςυςκευϋσ για τη βλϊςτηςη των 
ςπϐρων με μηχανικϋσ ό θερμοτεχνικϋσ διατϊξεισ, καθώσ και οι εκκολαπτικϋσ 
μηχανϋσ και οι αναθρεπτ 

265,475 36,599 



 

33 

 

8443' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ εκτϑπωςησ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται και οι 
εκτυπωτικϋσ ςυςκευϋσ με εκτϐξευςη μελϊνησ (εκτϐσ απϐ πολυγρϊφουσ 
εκτογραφικοϑ τϑπου ό μεμβρανών, μηχανϋσ εκτϑπωςησ διευθϑνςεων και ϊλλεσ 
εκτυπωτικϋσ μηχανϋσ γραφεύου των κλϊςεων 8469ϋ 

262,569 10,320 

9019' υςκευϋσ μηχανοθεραπεύασ. υςκευϋσ μϊλαξησ (μαςϊζ). υςκευϋσ ψυχοτεχνικόσ. 
υςκευϋσ οζονοθεραπεύασ, οξυγονοθεραπεύασ ό ταυτϐχρονησ χορόγηςησ οξυγϐνου 
και φαρμϊκων, αναπνευςτικϋσ ςυςκευϋσ για την τεχνητό αναπνοό και ϊλλεσ 
ςυςκευϋσ για αναπνευςτικό θερ 

246,524 2,266 

7326' Σεχνουργόματα απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα, π.δ.κ.α. (εκτϐσ εκεύνων που ϋχουν χυτευθεύ) 222,584 64,104 

9013' Διατϊξεισ με υγροϑσ κρυςτϊλλουσ, που δεν αναφϋρονται ειδικϐτερα αλλοϑ ωσ εύδη. 
Λϋιζερ (εκτϐσ απϐ διϐδουσ λϋιζερ). Αλλα ϐργανα και ςυςκευϋσ οπτικόσ που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 90 

218,215 29 

7001' κϐνη απϐ γυαλύ και ϊλλα απορρύμματα και θραϑςματα απϐ γυαλύ, καθώσ και 
γυαλύ ςε μϊζα (εκτϐσ απϐ γυαλύ ςε μορφό ςκϐνησ, κϐκκων, λεπτών λεπύδων ό 
νιφϊδων) 

208,754 4,462,260 

6204' Κουςτοϑμια-ταγιϋρ, ςϑνολα, ζακϋτεσ, φορϋματα, φοϑςτεσ, φοϑςτεσ-παντελϐνια 
(ζιπ- κιλϐτ), παντελϐνια μακριϊ (ϐ. ςυμπ. τα παντελϐνια μϋχρι το γϐνατο και 
παρϐμοια παντελϐνια), φϐρμεσ με τιρϊντεσ (ςαλοπϋτ) και παντελϐνια κοντϊ 
(ςορτσ), για γυναύκεσ ό κορύ 

207,831 723 

9002' Υακού, πρύςματα, καθρϋπτεσ και ϊλλα ςτοιχεύα οπτικόσ, απϐ ϑλεσ παντϐσ τϑπου, 
για ϐργανα και ςυςκευϋσ, ςυναρμολογημϋνα (εκτϐσ εκεύνων που εύναι απϐ γυαλύ μη 
κατεργαςμϋνο οπτικϊ) 

204,621 43 

9401' Καθύςματα (εκτϐσ εκεύνων που προορύζονται για την ιατρικό, την οδοντιατρικό, 
την κτηνιατρικό ό τη χειρουργικό τησ κλϊςησ 9402), ϋςτω και αν μποροϑν να 
μετατρϋπονται ςε κρεβϊτια και τα μϋρη αυτών, π.δ.κ.α. 

198,349 60,576 

9506' υςκευϋσ και εξοπλιςμϐσ για τη γενικό φυςικό αγωγό, τη γυμναςτικό, τον ελαφρϑ 
ό βαρϑτερο αθλητιςμϐ και ϊλλα αθλόματα (ϐ. ςυμπ. η επιτραπϋζια αντιςφαύρηςη) 
ό υπαύθρια παιχνύδια, που δεν κατονομϊζονται οϑτε αναφϋρονται αλλοϑ ςτο 
κεφϊλαιο αυτϐ. Πιςύνεσπ 

195,192 47,910 

8501' Ηλεκτροκινητόρεσ και ηλεκτρογεννότριεσ (εκτϐσ απϐ τα ςυγκροτόματα 
παραγωγόσ ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ) 

192,594 167 

3401' αποϑνια. Προώϐντα και παραςκευϊςματα οργανικϊ που ενεργοϑν πϊνω ςτην 
επιφανειακό τϊςη, που χρηςιμοποιοϑνται αντύ ςαπουνιοϑ, ςε ρϊβδουσ, ςε ςχόμα 
ςτρογγυλοϑ ψωμιοϑ ςε τεμϊχια ό εύδη ϋκτυπα, ϋςτω και αν περιϋχουν ςαποϑνι. 
Φαρτύ, βϊτεσ, πιλόματα και μη 

192,342 84,616 

7307' ϑνδεςμοι, ςυμπλϋκτεσ και ζεϑκτεσ ςωληνώςεων (π.χ. καμπϑλεσ ό περιβλόματα), 
απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα 

189,603 13,298 

3402' Οργανικϋσ ουςύεσ επιφανειακόσ δρϊςησ (εκτϐσ απϐ ςαποϑνια). Παραςκευϊςματα 
που ενεργοϑν πϊνω ςτην επιφανειακό τϊςη, παραςκευϊςματα για πλϑςιμο 
(αλιςύβεσ), ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα βοηθητικϊ παραςκευϊςματα για το 
πλϑςιμο, και παραςκευϊςματα καθ 

182,176 38,844 

1702' Ζϊχαρα, ςτα οπούα περιλαμβϊνεται η λακτϐζη, η μαλτϐζη, η γλυκϐζη και η 
φρουκτϐζη (λεβυλϐζη), χημικώσ καθαρϊ, ςε ςτερεό κατϊςταςη, ςιρϐπια απϐ 
ζϊχαρα χωρύσ προςθόκη αρωματικών ό χρωςτικών ουςιών, υποκατϊςτατα του 
μελιοϑ, ϋςτω και αναμειγμϋνα με φυςικϐ 

178,597 125,580 

8483' Ωξονεσ μετϊδοςησ τησ κύνηςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των εκκεντροφϐρων 
και των ςτροφαλοφϐρων αξϐνων) και ςτρϐφαλοι. Περικαλϑμματα εδρϊνων με 
ενςωματωμϋνα κυλινδικϊ ϋδρανα κϑλιςησ, περικαλϑμματα εδρϊνων και χιτώνια 
τριβϋα, για μηχανϋσ. Mηχανιςμού μετ 

173,916 5,385 

7308' Καταςκευϋσ και μϋρη καταςκευών (π.χ. γϋφυρεσ και τμόματα γεφυρών, θυρύδεσ 
κλειςιϊδων, πϑργοι, πυλώνεσ, ςτϑλοι, κολώνεσ, ικριώματα, ςτϋγεσ, ζευκτϊ ςτϋγησ, 
πϑλεσ, πϐρτεσ, παρϊθυρα καθώσ και τα πλαύςια και οι περικαλϑψεισ αυτών, 
κατώφλια, πατζοϑρια, κιγ 

162,810 15,709 

3907' Πολυακετϊλεσ, ϊλλοι πολυαιθϋρεσ και ρητύνεσ-εποξεύδια, ςε αρχικϋσ μορφϋσ. 
Πολυανθρακικϊ ϊλατα, ρητύνεσ-αλκϑδια, πολυεςτϋρεσ αλλυλικού και ϊλλοι 
πολυεςτϋρεσ, ςε αρχικϋσ μορφϋσ 

159,405 58,805 

9028' Μετρητϋσ αερύων, υγρών ό ηλεκτριςμοϑ, ϐ. ςυμπ. οι μετρητϋσ για τη μϋτρηςη των 
μετρητών αυτών 

157,545 6,472 

8536' υςκευϋσ ηλεκτρικϋσ, για το κλεύςιμο, τη διακοπό, την προςταςύα ό τη ςϑνδεςη 
ηλεκτρικών κυκλωμϊτων (π.χ. διακϐπτεσ, ηλεκτρονϐμοι, αςφϊλειεσ, αντιςτϊςεισ 
ςτα κϑματα ηλεκτριςμοϑ, φισ και πρύζεσ, υποδοχϋσ λαμπτόρων ντουύ και κουτιϊ 
ςϑνδεςησ), για τϊςη < 

144,863 167 

2902' Τδρογονϊνθρακεσ κυκλικού 143,074 164,461 

8419' υςκευϋσ και διατϊξεισ, ϋςτω και ηλεκτρικϊ θερμαινϐμενεσ, για την επεξεργαςύα 
υλών με μεθϐδουσ που απαιτοϑν αλλαγό τησ θερμοκραςύασ, ϐπωσ η θϋρμανςη, το 

142,645 7,176 
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ψόςιμο, το καβοϑρδιςμα, η απϐςταξη, η διϑλιςη, η αποςτεύρωςη, η παςτερύωςη, ο 
κλιβανιςμϐσ, το ςτϋ 

1602' Παραςκευϊςματα και κονςϋρβεσ κρεϊτων, παραπροώϐντων ςφαγύων ό αύματοσ 
(εκτϐσ απϐ λουκϊνικα, ςαλϊμια και παρϐμοια προώϐντα, καθώσ και εκτϐσ απϐ 
εκχυλύςματα και χυμοϑσ κρϋατοσ) 

137,891 21,511 

3214' τϐκοσ υαλουργών, κονύεσ ρητύνησ και ϊλλεσ μαςτύχεσ (ςτϐκοι). ταρώματα που 
χρηςιμοποιοϑνται ςτο χρωμϊτιςμα. Επιχρύςματα μη πυρύμαχα των τϑπων που 
χρηςιμοποιοϑνται ςτη οικοδομικό 

136,725 101,311 

9406' Κτύρια προκαταςκευαςμϋνα, ϋςτω και ατελό ό μη ςυναρμολογημϋνα ακϐμα 131,219 34,504 

4823' Φαρτιϊ, χαρτϐνια, χαρτοβϊμβακασ και επύπεδεσ επιφϊνειεσ απϐ ύνεσ κυτταρύνησ, ςε 
ταινύεσ ό ςε κυλύνδρουσ πλϊτουσ <= 15 cm, ςε φϑλλα με ςχόμα τετρϊγωνο ό 
ορθογώνιο των οπούων καμμύα πλευρϊ δεν εύναι > 36 cm ϐταν εύναι ξεδιπλωμϋνα, 
και τεχνουργόματα απϐ 

128,951 56,218 

7616' Σεχνουργόματα απϐ αργύλιο, π.δ.κ.α. 126,071 10,132 

2901' Τδρογονϊνθρακεσ ϊκυκλοι 118,800 165,220 

8409' Μϋρη που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για 
εμβολοφϐρουσ κινητόρεσ εςωτερικόσ καϑςησ, π.δ.κ.α. 

118,791 13,353 

8413' Αντλύεσ για υγρϊ, ϋςτω και με μετρικό διϊταξη (εκτϐσ εκεύνων που εύναι απϐ 
κεραμευτικϋσ ϑλεσ, καθώσ και εκτϐσ απϐ ιατρικϋσ αντλύεσ απορρϐφηςησ εκκρύςεων 
ό ιατρικϋσ αντλύεσ που φϋρονται επύ του ςώματοσ ό εύναι εμφυτευμϋνεσ ςε αυτϐ). 
Ανυψωτϋσ υγρών (εκ 

115,193 201 

8431' Μϋρη που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κυρύωσ για τισ μηχανϋσ 
και ςυςκευϋσ των κλϊςεων 8425 ϋωσ 8430, π.δ.κ.α. 

113,619 10,905 

3208' Φρώματα επύχριςησ και βερνύκια με βϊςη ςυνθετικϊ πολυμερό ό τροποποιημϋνα 
φυςικϊ πολυμερό, διαςκορπιςμϋνα ό διαλυμϋνα ςε μη υδατώδεσ μϋςο. Διαλϑματα 
μϋςα ςε οργανικοϑσ πτητικοϑσ διαλϑτεσ, προώϐντων που αναφϋρονται ςτισ κλϊςεισ 
3901 ϋωσ 3913, με αναλο 

111,517 29,669 

4804' Φαρτύ και χαρτϐνια κραφτ, χωρύσ επύχριςη ό επϊλειψη, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα 
ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) ό 7β) του κεφαλαύου 48 (εκτϐσ απϐ εύδη των 
κλϊςεων 4802 ό 4803) 

107,783 233,104 

9703' Πρωτϐτυπα ϋργα αγαλματοποιύασ, απϐ ϑλεσ παντϐσ τϑπου 105,771 3,569 

8207' Εργαλεύα εναλλαςςϐμενα για εργαλεύα του χεριοϑ, μηχανικϊ ό μη ό για μηχανϋσ- 
εργαλεύα (π.χ. για κούλανςη, αποτϑπωςη, ςφρϊγιςη, καταςκευό εςωτερικών και 
εξωτερικών ςπειρωμϊτων, διϊτρηςη, εςωτερικό εξομϊλυνςη, ϊνοιγμα και 
διεϑρυνςη οπών, τϐρνευςη, βύδω 

104,565 1,404 

8529' Μϋρη που αναγνωρύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για ςυςκευϋσ εκπομπόσ και λόψησ 
για τη ραδιοτηλεφωνύα, τη ραδιοτηλεγραφύα, τη ραδιοφωνύα ό την τηλεϐραςη, για 
τηλεοπτικϋσ ςυςκευϋσ λόψησ (τηλεοπτικϋσ κϊμερεσ), για μαγνητοςκοπικϋσ 
ςυςκευϋσ λόψησ ακύνητησ ε 

101,375 1,197 

8518' Μικρϐφωνα και τα υποςτηρύγματα αυτών (εκτϐσ των αςυρμϊτων με 
ενςωματωμϋνο πομπϐ). Μεγϊφωνα, ϋςτω και ςε προςτατευτικϐ περύβλημα. 
Ακουςτικϊ, ϋςτω και ςυνδυαςμϋνα με μικρϐφωνο (εκτϐσ απϐ τηλεφωνικϋσ 
ςυςκευϋσ, ςυςκευϋσ διευκϐλυνςησ τησ ακοόσ των βαρυκϐω 

96,360 1,208 

9033' Μϋρη και εξαρτόματα για μηχανόματα, ςυςκευϋσ, ϐργανα ό ϊλλα εύδη του 
κεφαλαύου 90, που δεν κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο 
κεφϊλαιο 90 

90,435 343 

3910' ιλικϐνεσ ςε αρχικϋσ μορφϋσ 89,979 24,769 

5602' Πιλόματα, ϋςτω και εμποτιςμϋνα, επιχριςμϋνα, επικαλυμμϋνα ό με απανωτϋσ 
ςτρώςεισ, π.δ.κ.α. 

88,990 39,880 

8608' Τλικϐ ςιδηροδρομικών γραμμών, μϐνιμο (εκτϐσ απϐ ςτρωτόρεσ απϐ ξϑλο, 
ςκυρϐδεμα ό χϊλυβα, ςιδηροτροχιϋσ και ϊλλο υλικϐ ςιδηροδρομικών γραμμών, μη 
ςυναρμολογημϋνο ακϐμα, καθώσ και υλικϐ γραμμόσ). Μηχανικϋσ (ϋςτω και 
ηλεκτρομηχανικϋσ) ςυςκευϋσ ςηματοδϐτη 

84,782 7,960 

9503' Παιχνύδια για παιδιϊ (εκτϐσ απϐ τροχοφϐρα παιχνύδια, ςτα οπούα μποροϑν να 
επιβιβαςθοϑν και με τα οπούα μποροϑν να μετακινηθοϑν παιδιϊ, αμαξϊκια για 
κοϑκλεσ και κοϑκλεσ που απλώσ αναπαριςτοϑν ανθρώπουσ). Μικροκαταςκευϋσ για 
παιχνύδι ό διαςκϋδαςη, ϋςτω 

84,424 17,022 

5201' Βαμβϊκι, μη λαναριςμϋνο οϑτε χτενιςμϋνο 81,586 23,377 

8525' υςκευϋσ μετϊδοςησ (πομπού) για τη ραδιοτηλεφωνύα, τη ραδιοτηλεγραφύα, τη 
ραδιοφωνύα ό την τηλεϐραςη, εύτε ϋχουν ενςωματωμϋνη ςυςκευό λόψησ (δϋκτη) ό 
ςυςκευό εγγραφόσ ό αναπαραγωγόσ του όχου ό ϐχι. Σηλεοπτικϋσ ςυςκευϋσ λόψησ. 
Μαγνητοςκοπικϋσ ςυςκευϋσ 

80,966 169 

3822' Διαγνωςτικϊ ό εργαςτηριακϊ αντιδραςτόρια ςε υπϐθεμα και παραςκευαςμϋνα 
διαγνωςτικϊ ό εργαςτηριακϊ αντιδραςτόρια εύτε ςε υπϐθεμα ό ϐχι (εκτϐσ απϐ 

80,545 464 



 

35 

 

ςϑνθετα διαγνωςτικϊ αντιδραςτόρια που προορύζονται για χορόγηςη ςε αςθενεύσ, 
αντιδραςτόρια που προορύζοντ 

8473' Μϋρη και εξαρτόματα (εκτϐσ απϐ κιβώτια, προςτατευτικϊ καλϑμματα και 
παρϐμοια εύδη) που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για τισ 
μηχανϋσ ό ςυςκευϋσ των κλϊςεων 8469 ϋωσ 8472, π.δ.κ.α. 

77,989 535 

3903' Πολυμερό του ςτυρολύου ςε αρχικϋσ μορφϋσ 77,456 37,599 

6810' Σεχνουργόματα απϐ τςιμϋντο, απϐ ςκυρϐδεμα ό απϐ τεχνητό πϋτρα, ϋςτω και 
οπλιςμϋνα 

75,522 40,168 

8301' Λουκϋτα, κλειδαριϋσ και ςϑρτεσ αςφαλεύασ (που λειτουργοϑν με κλειδύ, με 
ςυνδυαςμϐ ό με ηλεκτριςμϐ), απϐ κοινϊ μϋταλλα. Κλεύςτρα και ςυναρμογϋσ 
κλεύςτρων, με κλειδαριϊ, απϐ κοινϊ μϋταλλα. Κλειδιϊ για τα εύδη αυτϊ, απϐ κοινϊ 
μϋταλλα 

74,450 1,049 

4002' Καουτςοϑκ ςυνθετικϐ και καουτςοϑκ τεχνητϐ που προϋρχεται απϐ λϊδια, ςε 
αρχικϋσ μορφϋσ ό ςε πλϊκεσ, φϑλλα ό ταινύεσ. Μεύγματα φυςικοϑ καουτςοϑκ, 
μπαλϊτασ, γουταπϋρκασ, guayule, chicle ό ανϊλογων φυςικών γομών με ςυνθετικϐ 
καουτςοϑκ ό τεχνητϐ καουτςοϑκ 

74,025 13,950 

9607' Κλεύςτρα (φερμουϊρ) και μϋρη αυτών 68,223 2,035 

2715' Μαςτύχεσ αςφαλτοϑχεσ, cut-backs και ϊλλα μεύγματα αςφαλτικϊ με βϊςη τη 
φυςικό ϊςφαλτο εν γϋνει, την πύςςα του πετρελαύου, την ορυκτό πύςςα ό το 
υπϐλειμμα αυτόσ 

67,148 19,900 

8523' υχνοδιαμορφωμϋνεσ φϋρουςεσ όχου και παρϐμοια μϋςα εγγραφόσ 
προπαραςκευαςμϋνα για εγγραφό, χωρύσ εγγραφό (εκτϐσ απϐ τα εύδη του 
κεφαλαύου 37) 

66,964 205 

9504' Παιχνύδια ςυντροφιϊσ, ϐ. ςυμπ. τα παιχνύδια που λειτουργοϑν με μηχανιςμϐ, τα 
ςφαιριςτόρια (μπιλιϊρδα), τα τραπϋζια για τυχερϊ παιχνύδια και τα αυτϐματα 
παιχνύδια τϑπου μπϐουλινγκ 

65,656 12,490 

3403' Παραςκευϊςματα λιπαντικϊ ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα λϊδια κοπόσ, τα 
παραςκευϊςματα για την απελευθϋρωςη του παξιμαδιοϑ τησ βύδασ, 
παραςκευϊςματα αντιςκωριακϊ ό αντιδιαβρωτικϊ και τα παραςκευϊςματα για το 
ξεκαλοϑπωμα, με βϊςη τα λιπαντικϊ καιπαρ 

65,359 38,176 

6203' Κουςτοϑμια, ςϑνολα, ςακϊκια, παντελϐνια μακριϊ (ϐ. ςυμπ. τα παντελϐνια μϋχρι το 
γϐνατο και παρϐμοια παντελϐνια), φϐρμεσ με τιρϊντεσ (ςαλοπϋτ) και παντελϐνια 
κοντϊ (ςορτσ), για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ των πλεκτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ 
αντιανεμικϊ και πα 

65,315 13,134 

8475' Μηχανϋσ για τη ςυναρμολϐγηςη των ηλεκτρικών λαμπτόρων που αποτελοϑνται 
απϐ γυϊλινη φϑςιγγα ό γυϊλινο ςωλόνα, των ηλεκτρονικών λυχνιών ό των 
λαμπτόρων για την παραγωγό αςτραπιαύου φωτϐσ (φλασ). Μηχανϋσ για την 
παραγωγό ό την κατεργαςύα ςε θερμό κατϊςτ 

65,089 280 

9403' Ϊπιπλα (εκτϐσ απϐ καθύςματα και ϋπιπλα για την ιατρικό, την οδοντιατρικό, την 
κτηνιατρικό ό τη χειρουργικό). Μϋρη αυτών, π.δ.κ.α. 

64,295 19,550 

8434' Μηχανϋσ αρμϋγματοσ και ϊλλεσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ γαλακτοκομύασ (εκτϐσ απϐ 
ψυκτικϋσ ςυςκευϋσ ό εγκαταςτϊςεισ θερμικόσ επεξεργαςύασ, ςυςκευϋσ για τον 
αποχωριςμϐ τησ κρϋμασ του γϊλακτοσ, φυγϐκεντρεσ μηχανϋσ καθαριςμοϑ, 
ηθμοπιεςτόρια και ϊλλεσ διηθητικϋ 

64,109 470 

3905' Πολυμερό του οξικοϑ βινυλύου ό ϊλλων εςτϋρων του βινυλύου, ςε αρχικϋσ μορφϋσ. 
Ωλλα πολυμερό του βινυλύου ςε αρχικϋσ μορφϋσ 

63,749 17,857 

7321' Θερμϊςτρεσ, λϋβητεσ με εςτύα, μαγειρεύα ( ϋςτω και εκεύνα που μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν βοηθητικϊ για την κεντρικό θϋρμανςη), ςχϊρεσ ψηςύματοσ, 
μαγκϊλια, καμινϊτα υγραερύου, θερμαντόρεσ φαγητών και παρϐμοιεσ μη 
ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ για οικιακό χρόςηκ 

63,581 5,251 

3215' Μελϊνια τυπογραφύασ, μελϊνια γραφόσ ό ςχεδύαςησ και ϊλλα μελϊνια, ϋςτω και 
ςυμπυκνωμϋνα ό ςε ςτερεϋσ μορφϋσ 

61,605 2,205 

9305' Μϋρη και εξαρτόματα για ϐπλα και παρϐμοια εύδη των κλϊςεων 9301 ϋωσ 9304, 
π.δ.κ.α. 

61,385 545 

9030' Σαλαντοςκϐπια, αναλυτϋσ φϊςματοσ και ϊλλα ϐργανα και ςυςκευϋσ για τη 
μϋτρηςη ό τον ϋλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Οργανα και ςυςκευϋσ για τη 
μϋτρηςη ό την ανύχνευςη των ακτινοβολιών ϊλφα, βότα, γϊμα, Φ, των κοςμικών 
ακτινοβολιών ό ϊλλων ιονιζουςών ακ 

59,954 94 

8456' Εργαλειομηχανϋσ για την αφαύρεςη υλών παντϐσ τϑπου, που λειτουργοϑν με 
ακτύνεσ λϋιζερ, δϋςμεσ φωτϐσ ό ϊλλων φωτονύων, υπερόχουσ, ηλεκτροδιϊβρωςη, 
ηλεκτροχημικϋσ μεθϐδουσ, δϋςμεσ ηλεκτρονύων ό ιϐντων ό εκτϐξευςη πλϊςματοσ 
(εκτϐσ απϐ ςυςκευϋσ καθαριςμο 

55,149 398 

4011' Επύςωτρα με πιεςμϋνο αϋρα, καινοϑργια, απϐ καουτςοϑκ 53,824 12,792 

3005' Βαμβϊκι, γϊζεσ, ταινύεσ και ανϊλογα εύδη π.χ. επύδεςμοι, τςιρϐτα, ςιναπιςμού, 
εμποτιςμϋνα ό καλυμμϋνα με ουςύεσ φαρμακευτικϋσ ό ςυςκευαςμϋνα για τη 

52,942 240 
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λιανικό πώληςη, για ιατρικοϑσ, χειρουργικοϑσ, οδοντιατρικοϑσ ό κτηνιατρικοϑσ 
ςκοποϑσ 

2915' Οξϋα μονοκαρβοξυλικϊ ϊκυκλα κορεςμϋνα και οι ανυδρύτεσ, τα αλογονύδια, 
υπεροξεύδια και υπεροξϋα τουσ. Σα αλογονωμϋνα, ςουλφονωμϋνα, νιτρωμϋνα ό 
νιτροδωμϋνα παρϊγωγϊ τουσ 

47,972 26,000 

5608' Δύχτυα με δεμϋνουσ κϐμπουσ, ςε τϐπια ό ςε τεμϊχια, που γύνονται απϐ ςπϊγκουσ, 
ςχοινιϊ ό χοντρϊ ςχοινιϊ και δύχτυα ϋτοιμα για την αλιεύα και ϊλλα δύχτυα ϋτοιμα, 
απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ (εκτϐσ απϐ δύχτυα και φιλϋδεσ για τα μαλλιϊ του κεφαλιοϑ, 
δύχτυα για τη 

47,045 12,194 

8537' Πύνακεσ, πλϊκεσ, αναλϐγια χειριςμοϑ, ϋδρανα, ερμϊρια και ϊλλεσ βϊςεισ, που εύναι 
εξοπλιςμϋνεσ με δϑο ό περιςςϐτερεσ ςυςκευϋσ των κλϊςεων 8535 ό 8536, ϐπου 
περιλαμβϊνονται και οι βϊςεισ που ϋχουν ενςωματωμϋνεσ ϐργανα ό ςυςκευϋσ του 
κεφαλαύου 90, για τ 

46,384 221 

7113' Κοςμόματα και μϋρη αυτών, απϐ πολϑτιμα μϋταλλα ό απϐ μϋταλλα επιςτρωμϋνα με 
πολϑτιμα μϋταλλα (εκτϐσ εκεύνων που ϋχουν ηλικύα > 100 ετών) 

45,203 22 

8418' Χυγεύα και καταψϑκτεσ τϑπου ντουλαπιοϑ, καταψϑκτεσ και ψυκτικϋσ ςυςκευϋσ 
βαθεύασ ψϑξεωσ τϑπου κιβωτύου και ϊλλο υλικϐ, μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την 
παραγωγό ψϑχουσ, με ηλεκτρικϐ ό ϊλλο εξοπλιςμϐ. Αντλύεσ θερμϐτητασ (εκτϐσ απϐ 
τισ ςυςκευϋσ τεχνητοϑ κλ 

44,612 1,438 

8504' Μεταςχηματιςτϋσ ηλεκτρικού, ηλεκτρικού μετατροπεύσ (π.χ. ανορθωτϋσ) καθώσ και 
πηνύα επαγωγικόσ αντύδραςησ και ϊλλα πηνύα επαγωγόσ. Μϋρη τουσ 

43,685 429 

8507' Ηλεκτρικού ςυςςωρευτϋσ, περιλαμβανομϋνων και των διαχωριςτών τουσ, εύτε 
ϋχουν τετρϊγωνη ό ορθογώνια μορφό εύτε ϐχι. Μϋρη τουσ (εκτϐσ των 
μεταχειριςμϋνων, καθώσ και εκτϐσ εκεύνων απϐ μη ςκληρυμϋνο ελαςτικϐ 
(καουτςοϑκ) ό απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ) 

42,368 1,856 

5903' Τφϊςματα εμποτιςμϋνα, επιχριςμϋνα ό επικαλυμμϋνα με πλαςτικό ϑλη ό με 
απανωτϋσ ςτρώςεισ απϐ πλαςτικό ϑλη (εκτϐσ των φϑλλων των υφαςμϋνων για 
επύςωτρα με πεπιεςμϋνο αϋρα, που λαμβϊνονται απϐ νόματα υψηλόσ αντοχόσ απϐ 
νϊυλον ό απϐ ϊλλα πολυαμύδια, πολυ 

40,408 3,684 

2501' Αλϊτι, ςτο οπούο περιλαμβϊνεται το επιτραπϋζιο και το μετουςιωμϋνο αλϊτι, και 
χλωριοϑχο νϊτριο καθαρϐ, ϋςτω και ςε υδατικϐ διϊλυμα ό με προςθόκη 
αντιςυςςωματικών ουςιών ό ουςιών που εξαςφαλύζουν καλό ρευςτϐτητα. 
Θαλϊςςιο νερϐ 

40,001 117,201 

3908' Πολυαμύδια ςε αρχικϋσ μορφϋσ 39,682 11,775 

7607' Υϑλλα και λεπτϋσ ταινύεσ, απϐ αργύλιο, ϋςτω και τυπωμϋνα ό επικολλημϋνα ςε 
χαρτύ, χαρτϐνι, πλαςτικό ϑλη ό παρϐμοια υποθϋματα), με πϊχοσ (χωρύσ το 
υπϐθεμα) <= 0,2 mm (εκτϐσ απϐ τα φϑλλα εκτϑπωςησ τησ κλϊςησ 3212 και τα 
ςτολύδια για χριςτουγεννιϊτικο δ 

39,279 5,983 

4009' ωλόνεσ κϊθε εύδουσ απϐ καουτςοϑκ μη ςκληρυμϋνο, ϋςτω και εφοδιαςμϋνοι με τα 
εξαρτόματϊ τουσ (π.χ. ςϑνδεςμοι, γωνύεσ, φλϊντζεσ) 

39,215 6,215 

5407' Τφϊςματα απϐ νόματα απϐ ςυνθετικϋσ ύνεσ ςυνεχεύσ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται 
και νόματα μονϐινα με >= 67 decitex των οπούων η μεγαλϑτερη διϊςταςη τησ 
εγκϊρςιασ τομόσ εύναι <= 1 mm 

39,115 8,159 

8509' Οικιακϋσ ςυςκευϋσ, ηλεκτρομηχανικϋσ, με ενςωματωμϋνο ηλεκτρικϐ κινητόρα 38,744 767 

3701' Πλϊκεσ και επύπεδεσ επιφϊνειεσ, φωτογραφικϋσ, ευαιςθητοποιημϋνεσ, που δεν 
ϋχουν εκτεθεύ ςτο φωσ (παρθϋνεσ), απϐ ϊλλεσ ϑλεσ εκτϐσ απϐ χαρτύ, χαρτϐνι ό 
υφαντικϊ. Επύπεδεσ φωτογραφικϋσ επιφϊνειεσ ςτιγμιαύασ εμφϊνιςησ και 
εκτϑπωςησ, ευαιςθητοποιημϋνεσ, π 

35,352 841 

4202' Μπαοϑλα, βαλύτςεσ και βαλιτςϊκια, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα βαλιτςϊκια 
για εύδη καλλωπιςμοϑ και τα βαλιτςϊκια για ϋγγραφα, οι χαρτοφϑλακεσ γενικϊ, 
θόκεσ για ματογυϊλια, για κυϊλια, για φωτογραφικϋσ και για κινηματογραφικϋσ 
μηχανϋσ, για μουςικϊ 

35,113 447 

8477' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την κατεργαςύα ό την επεξεργαςύα του καουτςοϑκ ό 
των πλαςτικών υλών ό για την καταςκευό προώϐντων απϐ τισ ϑλεσ αυτϋσ, που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 84 

33,133 324 

9402' Ϊπιπλα για την ιατρικό, την οδοντιατρικό, την κτηνιατρικό ό τη χειρουργικό (π.χ. 
χειρουργικϊ τραπϋζια, τραπϋζια εξϋταςησ, κρεβϊτια με μηχανιςμϐ για 
θεραπευτόρια και οδοντιατρικϋσ πολυθρϐνεσ). Πολυθρϐνεσ κομμωτηρύων, με 
μηχανιςμϐ περιςτροφόσ, ανατροπό 

32,119 2,500 

4911' Εντυπα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και οι εικϐνεσ, εικϐνεσ χαρακτικόσ και οι 
φωτογραφύεσ, π.δ.κ.α. 

31,170 14,439 

3302' Μεύγματα ευωδών ουςιών και μεύγματα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα 
αλκοολοϑχα διαλϑματα, με βϊςη μύα ό περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ τισ ουςύεσ, των 
τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται ωσ πρώτεσ ϑλεσ ςτη βιομηχανύα. Ωλλα 
παραςκευϊςματα που βαςύζονται ςε ευώδεισ ο 

31,008 590 
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9701' Ζωγραφικού πύνακεσ (π.χ. ελαιογραφύεσ, ακουαρϋλεσ, παςτϋλ) και ςχϋδια, που 
ϋχουν γύνει εξ ολοκλόρου με το χϋρι (εκτϐσ απϐ τα τεχνικϊ και παρϐμοια ςχϋδια τησ 
κλϊςησ 4906 και τα βιομηχανικϊ προώϐντα που εύναι ζωγραφιςμϋνα ό 
διακοςμημϋνα με το χϋρι). Κο 

30,495 122 

8708' Μϋρη και εξαρτόματα για ελκυςτόρεσ, αςτικϊ λεωφορεύα, επιβατικϊ αυτοκύνητα, 
αυτοκύνητα φορτηγϊ οχόματα και αυτοκύνητα οχόματα ειδικών χρόςεων των 
κλϊςεων 8701 ϋωσ 8705, π.δ.κ.α. 

29,768 2,421 

9026' Όργανα και ςυςκευϋσ για τη μϋτρηςη ό τον ϋλεγχο τησ παροχόσ, τησ ςτϊθμησ, τησ 
πύεςησ ό των ϊλλων μεταβλητών μεγεθών των υγρών ό των αερύων, π.χ. μετρητϋσ 
παροχόσ, δεύκτεσ ςτϊθμησ υγρών ό αερύων, μανϐμετρα, μετρητϋσ θερμϐτητασ 
(εκτϐσ απϐ ϐργανα και ςυ 

29,606 212 

8544' ϑρματα και καλώδια (ϐ. ςυμπ. τα ομοαξονικϊ καλώδια) για ηλεκτροτεχνικό 
χρόςη, μονωμϋνα (ϋςτω και μονωμϋνα με φωτοευαύςθητο βερνύκι ό οξειδωμϋνα 
ηλεκτρολυτικϊ) και ϊλλοι μονωμϋνοι ηλεκτρικού αγωγού, ϋςτω και με εξαρτόματα 
ςϑνδεςησ. Καλώδια απϐ οπτικϋ 

28,882 1,050 

5705' Σϊπητεσ και ϊλλεσ επενδϑςεισ δαπϋδου απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ϋςτω και ϋτοιμοι 
(εκτϐσ των υφαςμϋνων και των φουντωτών βελουδωτό καταςκευό με βελϐνα, 
καθώσ και εκτϐσ εκεύνων απϐ πύλημα) 

28,057 9,300 

8417' Κλύβανοι βιομηχανικού ό εργαςτηρύων, μη ηλεκτρικού, ϐ. ςυμπ. οι αποτεφρωτόρεσ 
(εκτϐσ απϐ ξηραντόρια και κλιβϊνουσ πυρϐλυςησ) 

28,003 480 

4407' Ξυλεύα πριονιςμϋνη ό πελεκημϋνη κατϊ μόκοσ, κομμϋνη εγκϊρςια ό ξετυλιγμϋνη, 
ϋςτω και πλανιςμϋνη, λειαςμϋνη με ελαφρϐπετρα ό κολλημϋνη με δακτυλικϐ αρμϐ, 
πϊχουσ > 6 mm 

27,686 38,100 

0810' Υρϊουλεσ, ςμϋουρα, βατϐμουρα, φραγκοςτϊφυλα κϊθε εύδουσ, λαγοκϋραςα και 
ϊλλοι καρπού και φροϑτα βρώςιμα, νωπϊ (εκτϐσ απϐ καρποϑσ με κϋλυφοσ, 
μπανϊνεσ, χουρμϊδεσ, ςϑκα, ανανϊδεσ, καρπού αβοκϊντο, γκουϊβεσ, καρπού μϊγγο, 
μαγγοϑςτεσ, καρπού παπϊγιασ, ες 

27,403 12,768 

3004' Υϊρμακα (εκτϐσ απϐ τα προώϐντα των κλϊςεων 3002, 3005 ό 3006) που 
αποτελοϑνται απϐ προώϐντα αναμειγμϋνα ό μη αναμειγμϋνα, παραςκευαςμϋνα για 
θεραπευτικοϑσ ό προφυλακτικοϑσ ςκοποϑσ, που παρουςιϊζονται με μορφό δϐςεων 
ό εύναι ςυςκευαςμϋνα για τη λιανικ 

26,310 119 

8534' Κυκλώματα τυπωμϋνα 26,113 42 

8438' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ που δεν κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται ςτο 
κεφϊλαιο 84, για τη βιομηχανικό προπαραςκευό, παραςκευό ό παραγωγό 
τροφύμων, ζωοτροφών ό ποτών (εκτϐσ απϐ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την εξαγωγό 
ό την προπαραςκευό ελαύων ό λιπών) 

25,895 718 

8447' Μηχανϋσ για πλϋξιμο, ρϊψιμο-πλϋξιμο, για την καταςκευό γκιποϑρ, τουλιών, 
δαντελών, κεντημϊτων, ςειρητιών, πλεξύδων, δικτϑων ό τουφών (εκτϐσ απϐ 
μηχανϋσ κεντόματοσ με ςτρϐφαλο) 

25,000 14,910 

1905' Προώϐντα αρτοποιύασ, ζαχαροπλαςτικόσ ό μπιςκοτοποιύασ, ϋςτω και με προςθόκη 
κακϊου, ϐςτιεσ, κϊψουλεσ κενϋσ των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για φϊρμακα, 
αζυμοςφραγύδεσ, ξεραμϋνεσ ζϑμεσ απϐ αλεϑρι ό ϊμυλο κϊθε εύδουσ ςε φϑλλα και 
παρϐμοια προώϐντα 

24,530 5,732 

9702' Πρωτϐτυπα ϋργα χαλκογραφύασ, χαρακτικόσ και λιθογραφύασ 24,173 103 

3006' Υαρμακευτικϊ παραςκευϊςματα και προώϐντα που αναφϋρονται ςτισ διακρύςεισ 
3006.10.10 ϋωσ 3006.60.90 

23,605 84 

3909' Ρητύνεσ αμινικϋσ, ρητύνεσ φαινολικϋσ και πολυουρεθϊνεσ, ςε αρχικϋσ μορφϋσ 23,565 5,500 

1515' Λύπη και λϊδια φυτικϊ, ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και το λϊδι jojoba, και τα 
κλϊςματϊ τουσ, ςταθερϊ,ϋςτω και εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη 
μεταςχηματιςμϋνα (εκτϐσ απϐ ςογιϋλαιο, αραχιδϋλαιο, ελαιϐλαδο, φοινικϋλαιο και 
λϊδι ηλιοτρϐπιου, κνόκου, βαμβακι 

23,535 4,950 

4803' Φαρτύ καθαριϐτητασ (υγεύασ), χαρτύ που χρηςιμοποιεύται για πετςϋτεσ χεριών, για 
πετςϋτεσ και παρϐμοια χαρτιϊ οικιακόσ χρόςησ, υγιεινόσ ό καθαριϐτητασ, 
χαρτοβϊμβακασ και επύπεδεσ επιφϊνειεσ απϐ ύνεσ κυτταρύνησ, ϋςτω και 
ρυτιδωμϋνα, πτυχωτϊ, ανϊγλυφα,δ 

22,678 47,462 

8476' Αυτϐματοι πωλητϋσ προώϐντων (π.χ. αυτϐματοι πωλητϋσ γραμματοςόμων, 
τςιγϊρων, τροφύμων ό ποτών), ϐ. ςυμπ. οι αυτϐματεσ μηχανϋσ μετατροπόσ 
ςυναλλϊγματοσ 

22,570 57 

0808' Μόλα, αχλϊδια και κυδώνια, νωπϊ 20,965 20,965 

2940' Ζϊχαρα χημικώσ καθαρϊ (εκτϐσ απϐ ζαχαρϐζη, λακτϐζη, μαλτϐζη, γλυκϐζη και 
φρουκτϐζη οπωροζϊχαρο). Αιθϋρεσ και εςτϋρεσ ζαχϊρων και τα ϊλατϊ τουσ (εκτϐσ 
απϐ φυςικϋσ ό αναπαραγμϋνεσ με ςϑνθεςη προβιταμύνεσ, βιταμύνεσ, ορμϐνεσ, 
ετερογλυκοζύτεσ, φυτικϊ αλκ 

20,469 6,250 

7612' Δεξαμενϋσ, βαρϋλια, τϑμπανα, μπιτϐνια, κουτιϊ και παρϐμοια δοχεύα (ϐ. ςυμπ. οι 
ςωληνωτϋσ θόκεσ και τα ςωληνϊρια), απϐ αργύλιο, για ϑλεσ παντϐσ εύδουσ (εκτϐσ 

20,465 793 
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απϐ ςυμπιεςμϋνα ό υγροποιημϋνα αϋρια), με χωρητικϐτητα <= 300 l, χωρύσ 
μηχανικϋσ ό θερμοτεχνι 

8423' Ζυγαριϋσ (ϐ. ςυμπ. οι πλϊςτιγγεσ και οι ζυγαριϋσ ελϋγχου), εκτϐσ απϐ τισ ζυγαριϋσ 
με ευαιςθηςύα 50 mg ό μεγαλϑτερη. ταθμϊ για ζυγαριϋσ παντϐσ τϑπου 

20,305 11,222 

2936' Προβιταμύνεσ και βιταμύνεσ, φυςικϋσ ό αναπαραγμϋνεσ με ςϑνθεςη, ςτισ οπούεσ 
περιλαμβϊνονται και τα φυςικϊ ςυμπυκνώματα, καθώσ και τα παρϊγωγϊ τουσ που 
χρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ ςαν βιταμύνεσ, αναμειγμϋνα ό μη μεταξϑ τουσ, ϋςτω και 
ςε οποιαδόποτε διαλϑμ 

19,739 209 

7508' Σεχνουργόματα απϐ νικϋλιο, π.δ.κ.α. (εκτϐσ απϐ ςκϐνεσ, ψόγματα, ρϊβδουσ, εύδη με 
καθοριςμϋνη μορφό, ςϑρματα, ελϊςματα, ταινύεσ, φϑλλα, ςωλόνεσ, καθώσ και 
ςυνδϋςμουσ, εξαρτόματα ςϑμπλεξησ και ζεϑκτεσ ςωληνώςεων) 

19,531 788 

7324' Εύδη υγιεινόσ ό ευπρεπιςμοϑ και τα μϋρη αυτών, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ απϐ 
μπιτϐνια, κουτιϊ και παρϐμοια δοχεύα τησ κλϊςησ 7310, ντουλαπϊκια-φαρμακεύα, 
ντουλϊπεσ με κρεμϊςτρεσ και ϊλλα ϋπιπλα του κεφαλαύου 94, καθώσ και εύδη 
κρουνοποιύασ) 

19,159 360 

3916' Μονϐκλωςτα νόματα ςτα οπούα η μεγαλϑτερη διϊςταςη τησ εγκϊρςιασ τομόσ εύναι 
> 1 mm (μονϐινα), χοντρϊ ςχοινιϊ, ραβδιϊ και εύδη καθοριςμϋνησ μορφόσ, ϋςτω και 
κατεργαςμϋνα ςτην επιφϊνεια αλλϊ ϐχι αλλιώσ κατεργαςμϋνα, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 

19,154 3,074 

9603' κοϑπεσ, ψόκτρεσ και πινϋλα (ϐ. ςυμπ. εκεύνα που αποτελοϑν μϋρη μηχανών, 
ςυςκευών ό οχημϊτων), μηχανικϋσ ςκοϑπεσ για χρόςη με το χϋρι, χωρύσ κινητόρα, 
ςφουγγαρϐπανα και ξεςκονιςτόρια απϐ φτερϊ. Κεφαλϋσ πινϋλων. Βϑςματα και 
κϑλινδροι για βϊψιμο. Καθαρ 

19,102 626 

8203' Λύμεσ, ρϊςπεσ, τανϊλιεσ και ϊλλεσ λαβύδεσ (ϋςτω και για κϐψιμο), μη ιατρικϋσ 
λαβύδεσ με ελατόριο, ψαλύδεσ για την κοπό μετϊλλων, κοπτόρεσ ςωλόνων και 
βιδών, τρυπητόρια, διατρητόρεσ και παρϐμοια εργαλεύα, απϐ κοινϊ μϋταλλα 

18,978 248 

4818' Φαρτύ καθαριϐτητασ (υγεύασ) και παρϐμοιο χαρτύ, χαρτοβϊμβακασ και ιςτού 
κυτταρινικών ινών, των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για οικιακό χρόςη ό για 
χρόςεισ υγειινόσ, ςε κυλύνδρουσ πλϊτουσ <= 36 cm, ό κομμϋνα ςε ςυγκεκριμϋνα 
μεγϋθη ό ςχόματα. Φαρτομϊνδη 

18,241 22,801 

2204' Κραςιϊ απϐ νωπϊ ςταφϑλια, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα εμπλουτιςμϋνα με 
αλκοϐλη κραςιϊ. Μοϑςτοσ ςταφυλιών, που ϋχει υποςτεύ μερικό ζϑμωςη και που 
ϋχει αποκτημϋνο αλκοολικϐ τύτλο > 0,5% vol ό που ϋχει πρϐςθετο αποκτημϋνο 
αλκοολικϐ τύτλο > 0,5% vol 

18,067 1,839 

8412' Κινητόρεσ και κινητόριεσ μηχανϋσ (εκτϐσ απϐ ατμοςτροβύλουσ, εμβολοφϐρουσ 
κινητόρεσ εςωτερικόσ καϑςησ, υδραυλικοϑσ ςτροβύλουσ, υδραυλικοϑσ τροχοϑσ, 
ςτροβύλουσ δι'αερύου και ηλεκτρικοϑσ κινητόρεσ) 

17,758 325 

7005' Ταλοπύνακεσ απϐ πυρολειαςμϋνο γυαλύ επύπλευςησ και υαλοπύνακεσ απϐ γυαλύ που 
εύναι λειαςμϋνο ό αποςτιλπνωμϋνο ςτη μύα ό και ςτισ δϑο πλευρϋσ, εύτε ϋχει 
απορροφητικό, αντανακλαςτικό ό μη αντανακλαςτικό ςτρώςη ό ϐχι, το οπούο 
ϐμωσ δεν ϋχει υποςτεύ ϊλλη 

16,414 42,762 

8542' Ολοκληρωμϋνα κυκλώματα και ηλεκτρονικϋσ μικροςυναρμολογόςεισ 15,291 9 

9405' υςκευϋσ φωτιςμοϑ (ϐ. ςυμπ. οι προβολεύσ) και τα μϋρη αυτών, που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ. Λϊμπεσ-ρεκλϊμεσ, φωτεινού πύνακεσ, 
φωτεινϋσ επιγραφϋσ και παρϐμοια εύδη, με μϐνιμη πηγό φωτιςμοϑ, καθώσ και τα 
μϋρη αυτών, που δεν κατονομ 

15,091 86 

2007' Γλυκϊ κουταλιοϑ, ζελϋδεσ, μαρμελϊδεσ, πολτού και πϊςτεσ καρπών και φροϑτων, 
που παύρνονται απϐ βρϊςιμο, με ό χωρύσ προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών 

14,540 8,101 

8907' χεδύεσ, πλωτϋσ δεξαμενϋσ, ςτεγανϊ κιβώτια, προςδετόρεσ πλούων, ςημαντόρεσ, 
πλωτού υφαλοδεύκτεσ και ϊλλεσ πλωτϋσ διατϊξεισ (εκτϐσ απϐ τα ςκϊφη των 
κλϊςεων 8901 ϋωσ 8906 και τισ πλωτϋσ διατϊξεισ προσ διϊλυςη) 

14,262 176 

2005' Λαχανικϊ παραςκευαςμϋνα ό διατηρημϋνα χωρύσ ξύδι, μη κατεψυγμϋνα (εκτϐσ απϐ 
τα διατηρημϋνα με ζϊχαρη και εκτϐσ απϐ ντομϊτεσ, μανιτϊρια και τροϑφεσ) 

14,171 7,085 

3203' Φρωςτικϋσ ϑλεσ φυτικόσ ό ζωώκόσ προϋλευςησ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται και τα 
βαφικϊ εκχυλύςματα (εκτϐσ απϐ τουσ ϊνθρακεσ ζωώκόσ προϋλευςησ), ϋςτω και 
καθοριςμϋνησ χημικόσ ςϑςταςησ. Παραςκευϊςματα με βϊςη χρωςτικϋσ ϑλεσ 
φυτικόσ ό ζωώκόσ προϋλευςησ,τ 

13,775 369 

9001' Ίνεσ οπτικϋσ και δϋςμεσ οπτικών ινών. Καλώδια απϐ οπτικϋσ ύνεσ (εκτϐσ εκεύνων 
τησ κλϊςησ 8544 που αποτελοϑνται απϐ ύνεσ επενδυμϋνεσ η καθεμύα χωριςτϊ). 
Τλεσ πϐλωςησ ςε φϑλλα ό πλϊκεσ. Υακού (ϐ. ςυμπ. οι φακού επαφόσ), πρύςματα, 
καθρϋπτεσ και ϊλλα ςτο 

13,565 63 

3925' Εύδη εξοπλιςμοϑ για καταςκευϋσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ, π.δ.κ.α. 13,221 1,552 

8467' Εργαλεύα χειρωνακτικοϑ χειριςμοϑ, λειτουργύασ με πεπιεςμϋνο αϋρα, υδραυλικόσ 
λειτουργύασ ό με αυτοδϑναμο μη ηλεκτρικϐ κινητόρα, καθώσ και τα εξαρτόματϊ 
τουσ 

13,208 27 

8514' Κλύβανοι βιομηχανικού ό εργαςτηρύων, ηλεκτρικού, ϐ. ςυμπ. οι κλύβανοι που 12,203 75 
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λειτουργοϑν με επαγωγό ό με διηλεκτρικό θϋρμανςη (εκτϐσ των ξηραντόριων). 
Αλλεσ ςυςκευϋσ βιομηχανικϋσ ό εργαςτηρύων για τη θερμικό επεξεργαςύα υλών με 
επαγωγό ό διηλεκτρικό θϋρ 

4821' Ετικϋτεσ κϊθε εύδουσ, απϐ χαρτύ ό χαρτϐνι, τυπωμϋνεσ ό μη 12,054 464 

2923' Ωλατα και υδροξεύδια του τεταρτοταγοϑσ αμμωνύου. Λεκιθύνεσ και ϊλλα 
φωςφοροαμινολιπύδια 

12,030 100 

8532' Πυκνωτϋσ ςταθερού, πυκνωτϋσ μεταβλητού και ϊλλοι ρυθμιζϐμενοι πυκνωτϋσ, 
ηλεκτρικού 

11,963 18 

0603' Ωνθη και μπουμποϑκια ανθϋων, κομμϋνα, για ανθοδϋςμεσ ό διακοςμόςεισ, νωπϊ, 
αποξεραμϋνα, λευκαςμϋνα, βαμμϋνα, διαβρεγμϋνα ό αλλιώσ παραςκευαςμϋνα 

11,962 993 

4016' Σεχνουργόματα απϐ καουτςοϑκ μη ςκληρυμϋνο, π.δ.κ.α. 11,807 667 

3812' Παραςκευϊςματα με την ονομαςύα επιταχυντϋσ βουλκανιςμοϑ. ϑνθετα προώϐντα 
για την πλαςτικοπούηςη του καουτςοϑκ, ό των πλαςτικών υλών, π.δ.κ.α. 
Παραςκευϊςματα κατϊ τησ οξεύδωςησ και ϊλλα ςϑνθετα προώϐντα για τη 
ςτερεοπούηςη του καουτςοϑκ ό των πλαςτικ 

11,620 2,025 

4420' Ξυλεύα με ενςωματωμϋνεσ ψηφύδεσ και ξυλεύα με κολλημϋνα διακοςμητικϊ 
ςτοιχεύα. Μικρϊ κιβώτια, θόκεσ για τιμαλφό και θόκεσ για κοςμόματα ό χρυςαφικϊ 
και παρϐμοια τεχνουργόματα, απϐ ξϑλο. Αγαλματϊκια και ϊλλα εύδη ςτολιςμοϑ, 
απϐ ξϑλο. Εύδη επιπλώςεωσ α 

11,570 2,919 

8716' Ρυμουλκοϑμενα οχόματα, ϐ. ςυμπ. τα ημιρυμουλκοϑμενα, για οχόματα παντϐσ 
τϑπου, και ϊλλα μη αυτοκινοϑμενα οχόματα (εκτϐσ εκεύνων που προορύζονται για 
ςιδηροτροχιϋσ). Μϋρη αυτών, π.δ.κ.α. 

11,520 3,200 

0306' Μαλακϐςτρακα, κατϊλληλα για τη διατροφό του ανθρώπου, ϋςτω και χωρύσ το 
ϐςτρακϐ τουσ, ζωντανϊ, νωπϊ, διατηρημϋνα ςε απλό ψϑξη, κατεψυγμϋνα, 
αποξεραμϋνα, αλατιςμϋνα ό ςε ϊρμη, και μαλακϐςτρακα με το ϐςτρακϐ τουσ, 
βραςμϋνα ςε νερϐ ό ατμϐ. Αλεϑρια, ςκϐν 

11,377 270 

8528' Σηλεοπτικού δϋκτεσ, εύτε ϋχουν ενςωματωμϋνουσ δϋκτεσ ραδιοφωνικών εκπομπών 
ό ςυςκευϋσ εγγραφόσ όχου ό εικϐνων ό ςυςκευϋσ αναπαραγωγόσ εικϐνων, εύτε ϐχι. 
Οθϐνεσ βύντεο και οι ςυςκευϋσ προβολόσ εικϐνασ απϐ βύντεο 

11,209 16 

2827' Φλωριοϑχα, οξυχλωριοϑχα και υδροξυχλωριοϑχα. Βρωμιοϑχα και οξυβρωμιοϑχα. 
Ιωδιοϑχα και οξυώωδιοϑχα 

10,891 55,075 

8533' Αντιςτϊςεισ ηλεκτρικϋσ, ϐ. ςυμπ. οι ρεοςτϊτεσ και τα ποτενςιϐμετρα (εκτϐσ απϐ 
θερμαντικϋσ αντιςτϊςεισ) 

10,490 15 

8408' Εμβολοφϐροι κινητόρεσ εςωτερικόσ καϑςησ, με αυτανϊφλεξη (κινητόρεσ ντόζελ ό 
ημι- ντόζελ)              εξη κινητόρεσ ντόζελ ό ημι- ντόζελ 

10,376 1,520 

7103' Πολϑτιμεσ και ημιπολϑτιμεσ πϋτρεσ, ϋςτω και κατεργαςμϋνεσ ό ταιριαςμϋνεσ, αλλϊ 
ϐχι ςε αρμαθιϋσ, οϑτε δεμϋνεσ ςε κϐςμημα, καθώσ και πολϑτιμεσ και ημιπολϑτιμεσ 
πϋτρεσ, ϐχι ταιριαςμϋνεσ, προςωρινϊ ςε αρμαθιϋσ για τη διευκϐλυνςη τησ 
μεταφορϊσ (εκτϐσ απϐδ 

9,786 4 

2914' Κετϐνεσ και κινϐνεσ, ϋςτω και αν περιϋχουν ϊλλεσ οξυγονοϑχεσ ομϊδεσ, και τα 
αλογονωμϋνα, ςουλφονωμϋνα, νιτρωμϋνα ό νιτροδωμϋνα παρϊγωγϊ τουσ 

9,690 16 

4808' Φαρτιϊ και χαρτϐνια κυματοειδό, εύτε ϋχουν ςυγκολλημϋνη επικϊλυψη εύτε ϐχι, 
ρυτιδωμϋνα, πτυχωτϊ, ανϊγλυφα ό διϊτρητα δια πύεςησ ό δι'ανϊγλυφησ 
εκτϑπωςησ, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) ό 7β) του 
παρϐντοσ κεφαλαύου (εκτϐσ απϐ τα ε 

9,648 22,437 

9020' Αναπνευςτικϋσ ςυςκευϋσ και μϊςκεσ αερύου (εκτϐσ απϐ προςτατευτικϋσ μϊςκεσ 
χωρύσ μηχανικϊ μϋρη και χωρύσ κινητϐ ςτοιχεύο φιλτραρύςματοσ, καθώσ και εκτϐσ 
απϐ αναπνευςτικϋσ ςυςκευϋσ για την τεχνητό αναπνοό και ϊλλεσ ςυςκευϋσ για 
αναπνευςτικό θεραπεύα) 

9,545 67 

5701' Σϊπητεσ απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, με κϐμπουσ ό με περιτϑλιξη ςτα νόματα του 
ςτημονιοϑ, ϋςτω και ϋτοιμοι 

9,291 30 

4201' Εύδη ςελοποιύασ και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ για ϐλα τα ζώα ςτα οπούα περιλαμβϊνονται 
και τα ζυγολοϑρια, λουριϊ για τη ςυγκρϊτηςη (λυτϊρια), επιγονατύδεσ, φύμωτρα, 
υποςϊγματα, ςακύδια για ςϋλεσ, προςτατευτικϊ παλτϊ για ςκϑλουσ και παρϐμοια 
εύδη, απϐ κϊθεϑλη 

8,856 175 

2932' Ενώςεισ ετεροκυκλικϋσ μϐνο με ετεροϊτομοα οξυγϐνου 8,375 25 

8714' Μϋρη και εξαρτόματα για μοτοςυκλϋτεσ, ποδόλατα, αναπηρικϊ καροτςϊκια και 
ϊλλα οχόματα για αςθενεύσ και ςωματικϊ αναπόρουσ, π.δ.κ.α. 

7,702 107 

99SS' λοιπϊ προύϐντα 7,255 108 

7104' Ημιπολϑτιμεσ και παρϐμοιεσ πϋτρεσ, ςυνθετικϋσ ό αναςχηματιςμϋνεσ, ϋςτω και 
κατεργαςμϋνεσ ό ταιριαςμϋνεσ, αλλϊ ϐχι ςε αρμαθιϋσ, οϑτε δεμϋνεσ ςε κϐςμημα, 
καθώσ και ςυνθετικϋσ ό αναςχηματιςμϋνεσ ημιπολϑτιμεσ και παρϐμοιεσ πϋτρεσ, ϐχι 
ταιριαςμϋνεσ, προςω 

6,802 1 

6307' Τφαντουργικϊ εύδη, ϋτοιμα, ϐ. ςυμπ. τα αχνϊρια για την καταςκευό ενδυμϊτων 6,366 383 
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(πατρϐν), π.δ.κ.α. 

9005' Διϐπτρεσ με δϑο οπτικϊ πεδύα, διϐπτρεσ με ϋνα οπτικϐ πεδύο, αςτρονομικϋσ 
διϐπτρεσ, οπτικϊ τηλεςκϐπια και οι βϊςεισ αυτών. Αλλα αςτρονομικϊ ϐργανα και οι 
βϊςεισ αυτών (εκτϐσ απϐ ϐργανα ραδιοαςτρονομύασ και ϊλλα ϐργανα και ςυςκευϋσ 
που δεν κατονομϊζοντ 

6,313 3 

2844' τοιχεύα και ιςϐτοπα, χημικϊ, ραδιενεργϊ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα 
χημικϊ ςτοιχεύα και ιςϐτοπα ςχϊςιμα και γϐνιμα, και οιενώςεισ τουσ. Μεύγματα και 
κατϊλοιπα που περιϋχουν τα προώϐντα αυτϊ 

5,740 6 

9615' Φτϋνεσ για χτϋνιςμα, χτϋνεσ για κϐμμωςη, πιαςτρϊκια για τα μαλλιϊ και παρϐμοια 
εύδη. Υουρκϋτεσ, τςιμπιδϊκια, ρϐλοι κατςαρώματοσ, μπικουτύ και παρϐμοια εύδη 
(εκτϐσ απϐτισ ηλεκτροθερμικϋσ ςυςκευϋσ τησ κλϊςησ 8516), και τα μϋρη αυτών 
π.δ.κ.α. 

5,714 100 

8516' Θερμαντόρεσ νεροϑ και θερμοςυςκευϋσ που βυθύζονται ςτο νερϐ, ηλεκτρικού. 
Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ για τη θϋρμανςη του χώρου ό για παρϐμοιεσ χρόςεισ. 
Ηλεκτροθερμικϋσ ςυςκευϋσ για την περιπούηςη των μαλλιών (π.χ. ςυςκευϋσ 
ςτεγνώματοσ, ηλεκτρικϊ μπιγκουτύ κα 

5,540 302 

9025' Πυκνϐμετρα (αραιϐμετρα, μετρητϋσ οξϑτητασ) και παρϐμοια επιπλϋοντα ϐργανα, 
θερμϐμετρα, πυρϐμετρα, βαρϐμετρα, υγρϐμετρα και ψυχρϐμετρα, ϋςτω και με 
διϊταξη καταγραφόσ τησ ϋνδειξησ, ακϐμα και ςυνδυαςμϋνα μεταξϑ τουσ 

5,083 12 

8474' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τη διαλογό, το κοςκύνιςμα, το διαχωριςμϐ, το πλϑςιμο, 
τη ςϑνθλιψη, την ϊλεςη, την ανϊμειξη ό τη μϊλαξη χώματοσ, μεταλλευμϊτων, λύθων 
ό ϊλλων ςτερεών (ϋςτω και υπϐ μορφό ςκϐνησ ό πολτοϑ) ορυκτών υλών. Μηχανϋσ 
για τη ςυμπύεςη ό 

5,000 6,840 

9004' Ματογυϊλια (διορθωτικϊ, προςτατευτικϊ ό ϊλλα) και παρϐμοια εύδη (εκτϐσ απϐ 
ματογυϊλια για τον ϋλεγχο τησ οπτικόσ ικανϐτητασ, φακοϑσ επαφόσ και φακοϑσ ό 
ςκελετοϑσ για ματογυϊλια) 

4,855 5 

3204' Φρωςτικϋσ ϑλεσ ςυνθετικϋσ οργανικϋσ, ϋςτω και καθοριςμϋνησ χημικόσ ςϑςταςησ. 
Παραςκευϊςματα των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για το χρωματιςμϐ κϊθε ϑλησ 
ό που προορύζονται να μπουν ςαν ςυςτατικϊ ςτην παραςκευό χρωςτικών 
παραςκευαςμϊτων με βϊςη ςυνθετικ 

4,841 112 

6211' Υϐρμεσ αθλητικϋσ (προπϐνηςησ), κουςτοϑμια και ςϑνολα του ςκι, μαγιϐ και ςλιπ 
μπϊνιου καθώσ και ϊλλα ενδϑματα, π.δ.κ.α. (εκτϐσ των πλεκτών) 

4,840 24 

8538' Μϋρη που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για ςυςκευϋσ 
τησ κλϊςησ 8535, 8536 ό 8537, π.δ.κ.α. 

4,678 15 

6914' Σεχνουργόματα απϐ κεραμευτικϋσ ϑλεσ, π.δ.κ.α. 4,653 74 

9404' ομιϋδεσ (εκτϐσ απϐ ςπειρώματα για καθύςματα). Εύδη κλινοςτρωμνόσ και 
παρϐμοια προώϐντα (π.χ. ςτρώματα, παπλώματα, μαξιλϊρια, παραγεμιςμϋνα 
χαμηλϊ καθύςματα πουφ και προςκεφϊλια), που φϋρουν ελατόρια ό που εύναι 
παραγεμιςμϋνα ό επενδυμϋνα εςωτερικϊ μ 

4,460 1,156 

9611' φραγύδεσ αναγραφόσ ημερομηνύασ, ςφραγύδεσ για τη ςφρϊγιςη με ιςπανικϐ κερύ, 
ςφραγύδεσ αρύθμηςησ και παρϐμοια εύδη, για χρόςη με το χϋρι. φραγύδεσ με 
ςταθερϋσ και μεταβαλλϐμενεσ ενδεύξεισ και ςυςκευϋσ εκτϑπωςησ που φϋρουν 
ςφραγύδεσ, για χρόςη με τοχ 

4,428 10 

7211' Πλατϋα προώϐντα ϋλαςησ απϐ ςύδηρο ό απϐ ϐχι ςε κρϊμα χϊλυβα, με πλϊτοσ < 600 
mm, που ϋχουν ελαθεύ ςε θερμό ό ςε ψυχρό κατϊςταςη, μη επιςτρωμϋνα με ϊλλο 
μϋταλλο, οϑτε επενδυμϋνα 

4,425 914 

3307' Παραςκευϊςματα για πριν το ξϑριςμα, για το ξϑριςμα και για μετϊ το ξϑριςμα, 
αποςμητικϊ ςώματοσ, παραςκευϊςματα για λουτρϊ, αποτριχωτικϊ, ϊλλα προώϐντα 
αρωματοποιύασ ό καλλωπιςμοϑ παραςκευαςμϋνα και ϊλλα καλλυντικϊ 
παραςκευϊςματα, που δεν κατονομϊζοντ 

4,313 446 

8302' ιδηρικϊ και παρϐμοια εύδη, απϐ κοινϊ μϋταλλα, για ϋπιπλα, πϐρτεσ, ςκϊλεσ, 
παρϊθυρα, παντζοϑρια, αμαξώματα, ιπποςκευό, βαλύτςεσ, κιβώτια ταξιδύων ό ϊλλα 
παρϐμοια εύδη. Κρεμϊςτρεσ τούχου για ενδϑματα, κρεμϊςτρεσ για καπϋλα, 
κονςϐλεσ, υποςτηρύγματα και 

4,058 49 

4010' Ιμϊντεσ μεταφορικού ό μετϊδοςησ κύνηςησ, απϐ βουλκανιςμϋνο καουτςοϑκ 3,747 5 

9617' Θερμομονωτικϋσ φιϊλεσ κενοϑ και ϊλλα ιςοθερμικϊ δοχεύα κενοϑ. Μϋρη αυτών 
(εκτϐσ απϐ γυϊλινεσ φϑςιγγεσ) 

3,746 4 

2525' Μαρμαρυγύασ, ςτον οπούο περιλαμβϊνεται και ο μαρμαρυγύασ ο ςχιςμϋνοσ ςε 
ακανϐνιςτα φϑλλα ό φυλλύδια (splittings). Απορρύμματα μαρμαρυγύα 

3,505 6,000 

8522' Μϋρη και εξαρτόματα, που ςαφώσ προορύζονται για αποκλειςτικό ό κϑρια χρόςη 
ςτισ ςυςκευϋσ αναπαραγωγόσ και εγγραφόσ του όχου, καθώσ και ςτα 
μαγνητοςκϐπια εγγραφόσ εικϐνασ και όχου ό αναπαραγωγόσ του όχου π.δ.κ.α. 

3,481 4 

8521' Μαγνητοςκϐπια (βύντεο) εγγραφόσ εικϐνασ και όχου ό αναπαραγωγόσ του όχου, 
εύτε ϋχουν ενςωματωμϋνο δϋκτη βιντεοφωνικών ςημϊτων ό ϐχι (εκτϐσ απϐ τισ 
μαγνητοςκοπικϋσ ςυςκευϋσ λόψησ βιντεοκϊμερεσ) 

3,402 12 
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1302' Φυμού και εκχυλύςματα φυτικϊ, πηκτικϋσ ϑλεσ, πηκτινικϋσ και πηκτικϋσ ενώςεισ, 
ϊγαρ και ϊλλα βλεννώδη και πηκτικϊ φυτικϊ παρϊγωγα, ϋςτω και τροποποιημϋνα 

3,346 255 

7114' Εύδη χρυςοχούασ και μϋρη αυτών, απϐ πολϑτιμα μϋταλλα ό απϐ κοινϊ μϋταλλα 
επιςτρωμϋνα με πολϑτιμα μϋταλλα (εκτϐσ απϐ κοςμόματα, εύδη ωρολογοποιύασ, 
μουςικϊ ϐργανα, ϐπλα, ψεκαςτόρεσ αρωμϊτων και κεφαλϋσ αυτών, πρωτϐτυπα 
ϋργα αγαλματοποιύασ, αντικεύμενα 

3,208 2 

3407' Πϊςτεσ για προπλϊςματα, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται και εκεύνεσ που 
παρουςιϊζονται για τη διαςκϋδαςη των παιδιών. υνθϋςεισ με την ονομαςύα κεριϊ 
για την οδοντοτεχνικό, που παρουςιϊζονται ςε ςυνδυαςμοϑσ, ςε ςυςκευαςύεσ για 
τη λιανικό πώληςη ό ςε πλακ 

3,054 17 

6206' Μπλοϑζεσ και μπλοϑζεσ-πουκϊμιςα ςεμιζιϋ, για γυναύκεσ ό κορύτςια (εκτϐσ των 
πλεκτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ φανελϊκια) 

3,015 32 

6210' Ενδϑματα απϐ πύλημα ό απϐ ϑφαςμα μη υφαςμϋνο, ϋςτω και εμποτιςμϋνα, 
επιχριςμϋνα, επικαλυμμϋνα ό με απανωτϋσ ςτρώςεισ, καθώσ και ενδϑματα απϐ 
υφϊςματα, ϊλλα απϐ πλεκτϊ, ςυνδυαςμϋνα με καουτςοϑκ ό εμποτιςμϋνα, 
επιχριςμϋνα ό επικαλυμμϋνα με πλαςτικό ϑλη 

2,892 30 

6109' Σι-ςερτ και φανελϊκια, πλεκτϊ 2,636 55 

4421' Σεχνουργόματα απϐ ξϑλο, π.δ.κ.α. 2,494 132 

3404' Κεριϊ τεχνητϊ και κεριϊ παραςκευαςμϋνα 2,403 400 

9014' Πυξύδεσ, ϐ. ςυμπ. οι πυξύδεσ ναυςιπλούασ. Αλλα ϐργανα και ςυςκευϋσ ναυςιπλούασ 
(εκτϐσ απϐ ςυςκευϋσ ραδιοναυςιπλούασ) 

2,366 17 

9015' Όργανα και ςυςκευϋσ γεοδαιςύασ, τοπογραφύασ, εικονομετρύασ, υδρογραφύασ, 
ωκεανογραφύασ, υδρολογύασ, μετεωρολογύασ ό γεοφυςικόσ (εκτϐσ απϐ πυξύδεσ). 
Σηλϋμετρα 

2,173 10 

5801' Βελοϑδα και πλοϑςεσ υφαςμϋνα και υφϊςματα απϐ ςενύλλη (εκτϐσ των φλοκωτών 
υφαςμϊτων ςπογγώδουσ μορφόσ, των φουντωτών υφαντουργικών προώϐντων 
καθώσ και των ειδών κορδελοποιύασ τησ κλϊςησ 5806) 

2,102 61 

0106' Ζώα ζωντανϊ (εκτϐσ απϐ ϊλογα, γαώδοϑρια, μουλϊρια, βοοειδό, χοιροειδό, 
προβατοειδό, αιγοειδό, πουλερικϊ κατοικύδια, ψϊρια, μαλακϐςτρακα, μαλϊκια και 
ϊλλα αςπϐνδυλα υδρϐβια, καθώσ και εκτϐσ απϐ καλλιϋργειεσ μικροοργανιςμών και 
παρϐμοια) 

2,076 48 

4707' Φαρτύ ό χαρτϐνι για ανακϑκλωςη (απορρύμματα και αποκϐμματα) (εκτϐσ απϐ 
χαροβϊμβακα) 

2,030 25,240 

3506' Κϐλλεσ και ϊλλα παραςκευαςμϋνα ςυγκολλητικϊ, π.δ.κ.α. Προώϐντα κϊθε εύδουσ 
που προορύζονται για να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ κϐλλεσ ό ωσ ςυγκολλητικϊ, 
ςυςκευαςμϋνα για τη λιανικό πώληςη, καθαροϑ βϊρουσ <= 1 kg 

2,008 96 

99SS' λοιπϊ προύϐντα 2,000 4,000 

6402' Τποδόματα που ϋχουν τα εξωτερικϊ πϋλματα και το ϊνω μϋροσ απϐ καουτςοϑκ ό 
απϐ πλαςτικό ϑλη (εκτϐσ απϐ τα αδιϊβροχα υποδόματα τησ κλϊςησ 6401, 
ορθοπεδικϊ υποδόματα, υποδόματα ςτα οπούα προςαρμϐζονται παγοπϋδιλα ό 
τροχοπϋδιλα και υποδόματα που ϋχουν χα 

1,771 42 

6911' Επιτραπϋζια ςκεϑη και ϊλλα εύδη οικιακόσ χρόςησ, υγιεινόσ και ευπρεπιςμοϑ, απϐ 
πορςελϊνη (εκτϐσ απϐ μπανιϋρεσ, μπιντϋδεσ, νεροχϑτεσ και παρϐμοια μϐνιμα εύδη 
υγιεινόσ, αγαλματύδια και ϊλλα αντικεύμενα διακϐςμηςησ, ςτϊμνεσ, νταμιτζϊνεσ και 
παρϐμοια δοχ 

1,755 145 

8311' ϑρματα, ρϊβδοι, ςωλόνεσ, πλϊκεσ, ηλεκτρϐδια και παρϐμοια εύδη, απϐ κοινϊ 
μϋταλλα ό απϐ μεταλλικϊ καρβύδια, επενδυμϋνα ό παραγεμιςμϋνα με υλικϊ κατϊ 
τησ ςκουριϊσ ό υλικϊ που διευκολϑνουν το λιώςιμο, για ςυγκϐλληςη, ςυγκϐλληςη 
με καςςύτερο ό χαλκϐ ό γ 

1,753 1,152 

4910' Ημερολϐγια κϊθε εύδουσ, τυπωμϋνα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα μπλοκ 
ημερολογύων των οπούων αφαιροϑνται τα φϑλλα 

1,732 150 

8526' υςκευϋσ ραδιοανύχνευςησ και ραδιοβϐληςησ (ραντϊρ), ςυςκευϋσ 
ραδιοναυςιπλούασ και ςυςκευϋσ ραδιοτηλεχειριςμοϑ                                           
ςυςκευϋσ ραδιοναυςιπλούασ και ςυςκευϋσ ραδιοτηλεχειριςμοϑ 

1,712 2 

9022' υςκευϋσ ακτύνων Φ και ςυςκευϋσ που χρηςιμοποιοϑν τισ ακτινοβολύεσ ϊλφα, βότα 
και γϊμα, ϋςτω και για ιατρικό, χειρουργικό, οδοντιατρικό ό κτηνιατρικό χρόςη, ϐ. 
ςυμπ. οι ςυςκευϋσ ακτινογραφύασ ό ακτινοθεραπεύασ, οι ςωλόνεσ ακτύνων Φ και 
ϊλλεσ διατϊξει 

1,704 2 

8539' Λαμπτόρεσ πυρϊκτωςησ και εκκϋνωςησ, ϐ. ςυμπ. τα εύδη με την ονομαςύα φϊροι 
και προβολεύσ ςφραγιςμϋνοι, λαμπτόρεσ υπεριωδών ό υπϋρυθρων ακτύνων και 
λαμπτόρεσ τϐξου, ηλεκτρικού 

1,627 96 

2934' Νουκλεώνικϊ οξϋα και τα ϊλατϊ τουσ· ενώςεισ ετεροκυκλικϋσ (εκτϐσ απϐ ενώςεισ 
μϐνο με ετεροϊτομο(ετεοϊτομα) οξυγϐνου ό αζώτου) 

1,577 1 

8515' Ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για μαλακό ςυγκϐλληςη (καςςιτεροκϐλληςη), 
για ςκληρό ςυγκϐλληςη (μπρουντζοκϐλληςη) ό για απλό αυτογενό ςυγκϐλληςη, 

1,506 51 
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ςυμπεριλαμβανομϋνων και εκεύνων που λειτουργοϑν με ηλεκτρικϊ θερμαινϐμενο 
αϋριο, με λϋιζερ ό με ϊλλεσ δ 

8214' Εύδη μαχαιροποιύασ, π.δ.κ.α. (π.χ. μηχανϋσ κουρϋματοσ και ψαλιδύςματοσ των 
μαλλιών, ςχιςτόρια, ςκαπτικϋσ λεπύδεσ, μαχαύρια λιανύςματοσ για κρεοπώλεσ ό την 
κουζύνα και χαρτοκϐπτεσ), απϐ κοινϊ μϋταλλα. Οργανα και ςυλλογϋσ για την 
περιπούηςη των χεριώνό 

1,504 13 

8519' Πικϊπ, ηλεκτρϐφωνα, ςυςκευϋσ ανϊγνωςησ καςετών και ϊλλεσ ςυςκευϋσ 
αναπαραγωγόσ του όχου, χωρύσ ενςωματωμϋνη διϊταξη ηχοληψύασ (εκτϐσ εκεύνων 
που εύναι ςυνδυαςμϋνεσ με ςυςκευϋσ λόψησ για τη ραδιοφωνύα ό την τηλεϐραςη) 

1,439 5 

6309' Μεταχειριςμϋνα ενδϑματα, ςυμπληρώματα του ενδϑματοσ, καλϑμματα, πανικϊ για 
οικιακό χρόςη και εύδη επύπλωςησ, απϐ υφαντουργικϊ προώϐντα παντϐσ τϑπου, ϐ. 
ςυμπ. τα υποδόματα και τα καλϑμματα κεφαλόσ κϊθε εύδουσ, που εύναι καταφανώσ 
χρηςιμοποιημϋνα και π 

1,200 245 

6506' Καπϋλα και ϊλλα καλϑμματα τησ κεφαλόσ, ϋςτω και ςτολιςμϋνα, π.δ.κ.α. 1,182 14 

8487' Μϋρη μηχανών ό ςυςκευών, που δεν κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ 
ςτο κεφϊλαιο αυτϐ και δεν ϋχουν ηλεκτρικϋσ ςυνδϋςεισ, μϋρη με ηλεκτρικό 
μϐνωςη, διατϊξεισ πηνύων, επαφϋσ, οϑτε ϊλλα ηλεκτρικϊ χαρακτηριςτικϊ 

1,143 8 

7318' Βύδεσ, μπουλϐνια, περικϐχλια (παξιμϊδια), καρφιϊ μακριϊ με ςπεύρωμα 
(ςτριφϐνια), ϊγκιςτρα με ςπεύρωμα, καζανϐκαρφα (πριτςύνια), κοπύλιεσ, ςφόνεσ, 
ροδϋλεσ (ϐ. ςυμπ. τα γκρϐβερ και οι αςφαλειοδακτϑλιοι) και παρϐμοια εύδη, απϐ 
ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ απϐ 

1,134 601 

8109' Ζιρκϐνιο και τεχνουργόματα απϐ ζιρκϐνιο, π.δ.κ.α. Απορρύμματα και θραϑςματα, 
απϐ ζιρκϐνιο (εκτϐσ απϐ τϋφρεσ και υπολεύμματα, που περιϋχουν ζιρκϐνιο) 

1,107 20 

6912' Επιτραπϋζια ςκεϑη και ϊλλα εύδη οικιακόσ χρόςησ, υγιεινόσ και ευπρεπιςμοϑ, απϐ 
κεραμευτικϋσ ϑλεσ ϊλλεσ απϐ πορςελϊνη (εκτϐσ απϐ μπανιϋρεσ, μπιντϋδεσ, 
νεροχϑτεσ και παρϐμοια μϐνιμα εύδη υγιεινόσ, αγαλματύδια και ϊλλα αντικεύμενα 
διακϐςμηςησ, ςτϊμνεσ,ν 

1,079 46 

1904' Σρϐφιμα που λαμβϊνονται απϐ τη διϐγκωςη ό φρϑξη δημητριακών ό προώϐντων 
δημητριακών, ϐπωσ π.χ. καλαμπϐκι ςε νιφϊδεσ κορν-φλϋώκσ, καθώσ και δημητριακϊ 
(εκτϐσ απϐ καλαμπϐκι) ςε κϐκκουσ, ό υπϐ μορφό νιφϊδων ό ϊλλων 
επεξεργαςμϋνων κϐκκων (εκτϐσ απϐ αλεϑρ 

997 63 

9012' Ηλεκτρονικϊ μικροςκϐπια και μικροςκϐπια φωτονύων καθώσ και ςυςκευϋσ 
ςημεύωςησ τησ διϊθλαςησ του φωτϐσ 

917 25 

8530' υςκευϋσ ςηματοδϐτηςησ, αςφαλεύασ, ελϋγχου και χειριςμοϑ τησ κυκλοφορύασ, 
ηλεκτρικϋσ, για ςιδηροδρομικϋσ ό παρϐμοιεσ γραμμϋσ, δρϐμουσ, ποτϊμιεσ οδοϑσ, 
χώρουσ και κτύρια ςτϊθμευςησ, λιμενικϋσ εγκαταςτϊςεισ ό αεροδρϐμια (εκτϐσ απϐ 
τισ μηχανικϋσ ό ηλεκτ 

887 3 

0703' Κρεμμϑδια, αςκαλώνια, ςκϐρδα, πρϊςα και ϊλλα λαχανικϊ του γϋνουσ Allium, νωπϊ 
ό διατηρημϋνα με απλό ψϑξη 

864 96 

6111' Ενδϑματα και ςυμπληρώματα ϋνδυςησ, πλεκτϊ, για βρϋφη (εκτϐσ απϐ ςκοϑφουσ) 860 60 

1601' Λουκϊνικα, ςαλϊμια και παρϐμοια προώϐντα, απϐ κρϋασ, παραπροώϐντα ςφαγύων ό 
αύμα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και παραςκευϊςματα διατροφόσ με βϊςη τα 
προώϐντα αυτϊ 

808 176 

2102' Ζϑμεσ, ενεργϋσ ό αδρανεύσ. Αλλοι αδρανεύσ μονοκϑτταροι μικροοργανιςμού. κϐνεσ 
για το φοϑςκωμα τησ ζϑμησ, παραςκευαςμϋνεσ (εκτϐσ απϐ μονοκϑτταρουσ 
μικροοργανιςμοϑσ που εύναι ςυςκευαςμϋνοι ωσ φϊρμακα) 

740 160 

2920' Εςτϋρεσ των ανοργϊνων οξϋων και τα ϊλατϊ τουσ. Σα αλογονωμϋνα, 
ςουλφονωμϋνα, νιτρωμϋνα ό νιτροδωμϋνα παρϊγωγϊ τουσ (εκτϐσ απϐ τουσ 
εςτϋρεσ των αλογονιδύων του υδρογϐνου) 

680 35 

8306' Καμπϊνεσ, κουδοϑνια, γκονγκ και παρϐμοια εύδη, μη ηλεκτρικϊ, απϐ κοινϊ μϋταλλα 
(εκτϐσ απϐ μουςικϊ ϐργανα). Αλγαματύδια και ϊλλα εύδη διακϐςμηςησ, απϐ κοινϊ 
μϋταλλα (εκτϐσ απϐ ϋργα τϋχνησ, αντικεύμενα ςυλλογών ό αρχαιϐτητεσ). Κορνύζεσ 
για φωτογραφύεσ, 

650 26 

8506' Ηλεκτρικϊ πρωτογενό ςτοιχεύα και ςυςτοιχύεσ (μπαταρύεσ) (εκτϐσ των 
μεταχειριςμϋνων). Μϋρη τουσ 

640 1 

8208' Μαχαύρια και κοφτερϋσ λεπύδεσ, απϐ κοινϊ μϋταλλα, για μηχανϋσ ό μηχανικϋσ 
ςυςκευϋσ 

637 3 

6406' Μϋρη υποδημϊτων (ϐ. ςυμπ. τα ϊνω τμόματα ϋςτω και προςαρμοςμϋνα ςε 
πϋλματα, αλλϊ ϐχι ςε εξωτερικϊ πϋλματα). Εςωτερικϊ κινητϊ πϋλματα, υποφτϋρνια 
και παρϐμοια κινητϊ εύδη. Γκϋτεσ και παρϐμοια εύδη, καθώσ και μϋρη αυτών (εκτϐσ 
των ειδών απϐ αμύαντο) 

630 66 

7323' Εύδη οικιακόσ χρόςησ ό οικιακόσ οικονομύασ και μϋρη αυτών, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα: 
Μαλλύ απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα. πϐγγοι, πατςαβοϑρεσ, γϊντια και παρϐμοια εύδη για 
τον καθαριςμϐ, τη ςτύλβωςη και παρϐμοιεσ χρόςεισ, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ 
απϐ μπιτϐνια, κ 

608 2 
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6208' Υανελϊκια, κομπινεζϐν ό μεςοφϐρια, μιςϊ μεςοφϐρια, ςλιπ και ϊλλεσ κιλϐτεσ, 
νυχτικϊ, πιτζϊμεσ, ελαφρϋσ ρϐμπεσ για το ςπύτι (νεγκλιζϋ), ρϐμπεσ και ςακϊκια 
μπϊνιου, ρϐμπεσ δωματύου και παρϐμοια εύδη, για γυναύκεσ ό κορύτςια ( εκτϐσ των 
πλεκτών, καθώσ κα 

580 9 

8541' Δύοδοι, τρανζύςτορ και παρϐμοιεσ διατϊξεισ με ημιαγωγϐ. Υωτοευαύςθητεσ 
διατϊξεισ με ημιαγωγϐ, ϐ. ςυμπ. τα φωτοςτοιχεύα ϋςτω και ςυναρμολογημϋνα ςε 
αυτοτελεύσ μονϊδεσ ό με μορφό πύνακα (εκτϐσ απϐ φωτοβολταώκϋσ γεννότριεσ). 
Δύοδοι εκπομπόσ φωτϐσ. Δεμϋν 

580 2 

9007' Κινηματογραφικϋσ μηχανϋσ λόψησ και μηχανϋσ προβολόσ ταινιών, ϋςτω και με 
ενςωματωμϋνεσ ςυςκευϋσ εγγραφόσ ό αναπαραγωγόσ του όχου (εκτϐσ απϐ 
ςυςκευϋσ βιντεοτεχνικόσ) 

525 4 

3212' Φρωςτικϊ (pigments), ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και οι μεταλλικϋσ ςκϐνεσ και 
νιφϊδεσ, διαςκορπιςμϋνα ςε μη υδατώδεσ μϋςο, με μορφό υγροϑ ό πϊςτασ των 
τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για την παραςκευό χρωμϊτων επύχριςησ. Υϑλλα για 
την επιςόμανςη με ςύδηρο τ 

500 140 

5807' Ετικϋτεσ, εμβλόματα και παρϐμοια εύδη απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ςε τϐπια, ςε ταινύεσ ό 
κομμϋνα ςε τεμϊχια, μη κεντημϋνα 

490 28 

2905' Αλκοϐλεσ ϊκυκλεσ και τα αλογονωμϋνα, ςουλφονωμϋνα, νιτρωμϋνα ό νιτροδωμϋνα 
παρϊγωγϊ τουσ 

461 25 

5209' Τφϊςματα απϐ βαμβϊκι, περιεκτικϐτητασ κατϊ βϊροσ ςε βαμβϊκι >= 85%, με 
βϊροσ κατϊ τ.μ. > 200 g 

447 53 

2520' Γϑψοσ. Ανυδρύτησ. Γϑψοσ ψημϋνοσ, ϋςτω και χρωματιςμϋνοσ ό αναμειγμϋνοσ με 
μικρϋσ ποςϐτητεσ ουςιών με ςκοπϐ την επιτϊχυνςη ό επιβρϊδυνςη του πηξύματϐσ 
του 

431 100 

8609' Εμπορευματοκιβώτια (containers), ϐ. ςυμπ. εκεύνα που προορύζονται για υγρϊ ό 
αϋρια, ειδικϊ καταςκευαςμϋνα και εξοπλιςμϋνα για ϋναν ό περιςςϐτερουσ τρϐπουσ 
μεταφορϊσ 

431 360 

7610' Καταςκευϋσ και μϋρη καταςκευών (π.χ. γϋφυρεσ και τμόματα γεφυρών, πϑργοι, 
πυλώνεσ, ςτϑλοι, κολϐνεσ, ικριώματα, ςτϋγεσ, ζευκτϊ ςτϋγησ, πϑλεσ, πϐρτεσ, 
παρϊθυρα, καθώσ και τα πλαύςια και οι περικαλϑψεισ αυτών, κατώφλια, 
κιγκλιδώματα), απϐ αργύλιο (εκτϐσ 

380 44 

8484' Μεταλλοπλαςτικϊ ςτεγανωτικϊ παρεμβϑςματα. υλλογϋσ ό ςυνδυαςμού 
ςτεγανωτικών παρεμβυςμϊτων ανϐμοιων ωσ προσ τη ςϑνθεςη, ςε ςακουλϊκια, 
θόκεσ ό παρϐμοιεσ ςυςκευαςύεσ. Μηχανικϊ ςτεγανωτικϊ παρεμβϑςματα 

352 4 

3906' Πολυμερό ακρυλικϊ ςε αρχικϋσ μορφϋσ 337 1 

3904' Πολυμερό του χλωριοϑχου βινυλύου ό ϊλλων αλογονωμϋνων ολεφινών, ςε αρχικϋσ 
μορφϋσ 

311 20 

2202' Νερϊ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα μεταλλικϊ και τα αεριοϑχα νερϊ, με 
προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών ό αρωματιςμϋνα, και ϊλλα μη 
αλκοολοϑχα ποτϊ (εκτϐσ απϐ τουσ χυμοϑσ φροϑτων ό λαχανικών και το γϊλα) 

300 2 

8450' Μηχανϋσ για το πλϑςιμο των ροϑχων, ϋςτω και με διϊταξη ςτεγνώματοσ                                    
ξη ςτεγνώματοσ. Μϋρη των προαναφερθϋντων 

300 140 

8510' Ηλεκτρικϋσ ξυριςτικϋσ μηχανϋσ, κουρευτικϋσ μηχανϋσ, μηχανϋσ ψαλιδύςματοσ των 
μαλλιών και αποτριχωτικϋσ ςυςκευϋσ, με ενςωματωμϋνο ηλεκτρικϐ κινητόρα, 
καθώσ και μϋρη τουσ 

291 11 

8482' Ρουλεμϊν (με ςφαιρύδια, κυλύνδρουσ ό βελϐνεσ), εκτϐσ απϐ τα ςφαιρύδια απϐ 
χϊλυβα τησ κλϊςησ 7326 

268 18 

7412' ϑνδεςμοι, εξαρτόματα ςϑμπλεξησ και ζεϑκτεσ ςωληνώςεων (π.χ. καμπϑλεσ ό 
περιβλόματα), απϐ χαλκϐ 

266 2 

5309' Τφϊςματα απϐ λινϊρι 245 120 

5806' Εύδη κορδελοποιύασ απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, υφαςμϋνα, ϐ. ςυμπ. ταινύεσ χωρύσ υφϊδι, 
π.δ.κ.α. 

242 15 

2942' Αμιγεύσ οργανικϋσ ενώςεισ καθοριςμϋνησ χημικόσ ςϑςταςησ, π.δ.κ.α. 226 1 

7301' Πϊςςαλοι πλατυςμϋνοι απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα, ϋςτω και διϊτρητοι ό που 
λαμβϊνονται απϐ ςυναρμολογημϋνα ςτοιχεύα. Εύδη με καθοριςμϋνη μορφό που 
λαμβϊνονται με ςυγκϐλληςη, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα 

216 18 

5808' Σαινιοπλϋγματα απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ςε τϐπια. Εύδη ταινιοπλεκτικόσ και ανϊλογα 
εύδη διακοςμητικϊ απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ςε τϐπια, χωρύσ κϋντημα, ϊλλα απϐ τα 
πλεκτϊ. Κϐμποι ςε ςχόμα βελανιδιοϑ, θϑςανοι, κϐμποι ςε ςχόμα ελιϊσ, καρυδιοϑ, 
θϑςανοι ςφαιρικού ( 

212 23 

2918' Οξϋα καρβοξυλικϊ που περιϋχουν ςυμπληρωματικϋσ οξυγονοϑχεσ ομϊδεσ και οι 
ανυδρύτεσ, τα αλογονύδια, υπεροξεύδια, υπεροξϋα τουσ. Σα αλογονωμϋνα, 
ςουλφονωμϋνα, νιτρωμϋνα ό νιτροδωμϋνα παρϊγωγϊ τουσ 

208 100 

9106' υςκευϋσ ελϋγχου του χρϐνου και χρονϐμετρα, με ωρολογιακϐ μηχανιςμϐ ό 
ςϑγχρονο κινητόρα, π.χ. ρολϐγια καταγραφόσ του χρϐνου εργαςύασ και ρολϐγια 

199 5 
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αποτϑπωςησ ώρασ και ημερομηνύασ (εκτϐσ απϐ τα ρολϐγια των κλϊςεων 9101 ϋωσ 
9105) 

3002' Αύμα ανθρώπου. Αύμα ζώων παραςκευαςμϋνο για θεραπευτικϋσ, προφυλακτικϋσ ό 
διαγνωςτικϋσ χρόςεισ. Αντιορού και ϊλλα κλϊςματα του αύματοσ και 
τροποποιημϋνα ανοςολογικϊ προώϐντα, εύτε λαμβϊνονται μϋςω 
βιολογικώντεχνολογικών διαδικαςιών εύτε ϐχι. Εμβϐλια, 

196 1 

8441' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την επεξεργαςύα ό την κατεργαςύα χαρτϐμαζασ, χαρτιοϑ 
ό χαρτονιοϑ, ϐ. ςυμπ. οι μηχανϋσ κοπόσ παντϐσ τϑπου, π.δ.κ.α. 

187 9 

1106' Αλεϑρι, ςιμιγδϊλι και ςκϐνη απϐ μπιζϋλια, φαςϐλια, φακϋσ και απϐ τα ϊλλα ξερϊ 
ϐςπρια τησ κλϊςησ 0713, απϐ ςϊγο και απϐ ρύζεσ ό απϐ κονδϑλουσ μανιϐκασ, 
αραροϑτησ και ςαλεπιοϑ, κονδϑλουσ ηλύανθου (ψευδοκολοκϊςια), γλυκοπατϊτεσ 
και παρϐμοιεσ ρύζεσ και κ 

172 40 

5203' Βαμβϊκι, λαναριςμϋνο ό χτενιςμϋνο 159 12 

1517' Μαργαρύνη και μεύγματα ό παραςκευϊςματα βρώςιμα απϐ λύπη ό λϊδια ζωώκϊ ό 
φυτικϊ ό απϐ τα βρώςιμα κλϊςματα διαφϐρων λιπών ό λαδιών (εκτϐσ απϐ λύπη 
και λϊδια και τα κλϊςματϊ τουσ, μερικώσ ό ολικώσ υδρογονωμϋνα, 
διεςτεροποιημϋνα, επανεςτεροποιημϋνα ό ελ 

148 75 

3001' Αδϋνεσ και ϊλλα ϐργανα για οποθεραπεύα, αποξεραμϋνα, ϋςτω και ςε ςκϐνη. 
Εκχυλύςματα αδϋνων ό ϊλλων οργϊνων ό των εκκρύςεων τουσ, για οποθεραπεύα. 
Ηπαρύνη και τα ϊλατϊ τησ. Ωλλεσ ουςύεσ ανθρώπινησ ό ζωώκόσ προϋλευςησ, 
παραςκευαςμϋνεσ για ςκοποϑσ θεραπ 

136 1 

2709' Λϊδια ακατϋργαςτα, απϐ πετρϋλαιο ό απϐ αςφαλτοϑχα ορυκτϊ (ακατϋργαςτο 
πετρϋλαιο) 

125 25 

9111' Πλαύςια για ρολϐγια χεριοϑ, τςϋπησ και παρϐμοια ρολϐγια (ϐ. ςυμπ. τα χρονϐμετρα 
του αυτοϑ τϑπου) τησ κλϊςησ 9101 ό 9102 και τα μϋρη αυτών, π.δ.κ.α. 

123 6 

1510' Λϊδια και τα κλϊςματϊ τουσ, που λαμβϊνονται αποκλειςτικϊ απϐ ελιϋσ και με 
μεθϐδουσ ϊλλεσ απϐ αυτϋσ που αναφϋρονται ςτην κλϊςη 1509, ϋςτω και 
εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη μεταςχηματιςμϋνα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται 
και μεύγματα απϐ αυτϊ τα λϊδια και 

107 5 

1509' Ελαιϐλαδο και τα κλϊςματϊ του, που λαμβϊνονται αποκλειςτικϊ απϐ ελιϋσ με τη 
χρόςη μηχανικών ό φυςικών μϋςων υπϐ ςυνθόκεσ που δεν προκαλοϑν αλλούωςη 
του ελαύου, ϋςτω και εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη μεταςχηματιςμϋνα 

100 2 

9017' Όργανα και ςυςκευϋσ ςχεδύαςησ, χϊραξησ ό υπολογιςμοϑ (π.χ. μηχανϋσ ςχεδύαςησ, 
παντογρϊφοι, μοιρογνωμϐνια, μαθηματικϊ εργαλεύα, λογαριθμικού κανϐνεσ και 
κϑκλοι). Οργανα και ςυςκευϋσ μϋτρηςησ του μόκουσ, για χρόςη με το χϋρι (π.χ. 
χϊρακεσ, μϋτρα ςε ται 

100 4 

0910' Ζιγγύβερι, κρϐκοσ (ζαφορϊ), curcuma, θυμϊρι, φϑλλα δϊφνησ, curry και ϊλλα 
μπαχαρικϊ (εκτϐσ απϐ πιπϋρι του εύδουσ piper, πιπϋρια του γϋνουσ Capsicum ό του 
γϋνουσ Pimenta, βανύλια, κανϋλα, ϊνθη κανελϐδενδρου, γαρύφαλα (καρπού, ϊνθη και 
μύςχοι), μοςχοκϊ 

86 7 

9006' Υωτογραφικϋσ μηχανϋσ. υςκευϋσ και διατϊξεισ για την παραγωγό αςτραπιαύου 
φωτϐσ (φλασ) για φωτογραφικό χρόςη και λυχνύεσ ςτιγμιαύου φωτϐσ (εκτϐσ απϐ 
τουσ λαμπτόρεσ εκκϋνωςησ τησ κλϊςησ 8539) 

85 2 

0813' Βερύκοκα, δαμϊςκηνα, μόλα, ροδϊκινα, αχλϊδια, καρπού παπϊγιασ, καρπού 
οξυφούνικα και ϊλλοι καρπού και φροϑτα βρώςιμα, αποξεραμϋνα, καθώσ και 
μεύγματα βρώςιμων, αποξεραμϋνων καρπών και φροϑτων ό καρπών με κϋλυφοσ 
(εκτϐσ απϐ καρποϑσ με κϋλυφοσ, μπανϊνε 

80 1 

6207' Υανελϊκια, ςλιπ και ϊλλα ςώβρακα, νυχτικϊ, πιτζϊμεσ, ρϐμπεσ και ςακϊκια 
μπϊνιου, ρϐμπεσ δωματύου και παρϐμοια εύδη, για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ των 
πλεκτών) 

74 1 

4302' Γουνοδϋρματα δεψαςμϋνα ό κατεργαςμϋνα ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα 
κεφϊλια, ουρϋσ, πϐδια και ϊλλα κομμϊτια, αποκϐμματα και απορρύμματα, που δεν 
ϋχουν ςυναρμολογηθεύ ό ϋχουν ςυναρμολογηθεύ, χωρύσ προςθόκη ϊλλων υλών 
(εκτϐσ απϐ ενδϑματα, εξαρτόματα 

70 9 

9608' τυλογρϊφοι με ςφαιρύδιο. τυλογρϊφοι και μαρκαδϐροι με μϑτη απϐ πύλημα ό με 
ϊλλεσ πορώδεισ μϑτεσ. τυλογρϊφοι με πϋνα και παρϐμοιοι ςτυλογρϊφοι. 
Μεταλλικϋσ αιχμϋσ για αντύγραφα. Μηχανικϊ μολϑβια. Κονδυλοφϐροι, θόκεσ για 
μολϑβια και παρϐμοια εύδη. Μϋ 

70 9 

8309' Πώματα (ϐ. ςυμπ. τα πώματα-ςτεφϊνια, τα ελικοτομημϋνα πώματα και τα πώματα 
για τη ρϑθμιςη τησ ροόσ), καψοϑλια επιπωμϊτιςησ φιαλών, βιδωτϊ πώματα, 
πλϊκεσ πωμϊτων, μολυβδοςφραγύδεσ και ϊλλα εξαρτόματα για τη ςυςκευαςύα, 
απϐ κοινϊ μϋταλλα 

67 1 

1901' Εκχυλύςματα βϑνησ, καθώσ και παραςκευϊςματα διατροφόσ απϐ αλεϑρια, 
ςιμιγδϊλια, ϊμυλα κϊθε εύδουσ ό εκχυλύςματα βϑνησ, που δεν περιϋχουν ςκϐνη 
κακϊου ό περιϋχουν ςε αναλογύα < 40% κατϊ βϊροσ υπολογιζϐμενο με βϊςη την 
πλόρη απολύπανςη, π.δ.κ.α.· παραςκ 

53 2 
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8415' υςκευϋσ τεχνητοϑ κλύματοσ, που αποτελοϑνται απϐ ανεμιςτόρα με κινητόρα και 
διατϊξεισ για τη μεταβολό τησ θερμοκραςύασ και τησ περιεκτικϐτητασ του αϋρα ςε 
υγραςύα, ϐ. ςυμπ. εκεύνεσ ςτισ οπούεσ ο υγρομετρικϐσ βαθμϐσ δεν μπορεύ να 
ρυθμιςτεύ ανεξϊρτηταα 

51 2 

2103' Παραςκευϊςματα για ςϊλτςεσ και ςϊλτςεσ παραςκευαςμϋνεσ. Αρτϑματα και 
καρυκεϑματα, ςϑνθετα. Αλεϑρι απϐ ςινϊπι, ϋςτω και παραςκευαςμϋνο, και 
μουςτϊρδα 

44 1 

2402' Ποϑρα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και εκεύνα με κομμϋνα τα ϊκρα, πουρϊκια και 
τςιγϊρα, απϐ καπνϐ ό υποκατϊςτατα του καπνοϑ 

43 1 

3823' Βιομηχανικϊ μονοκαρβοξυλικϊ λιπαρϊ οξϋα. Όξινα ϋλαια απϐ εξευγενιςμϐ. 
Βιομηχανικϋσ λιπαρϋσ αλκοϐλεσ.   απϐεξευγενιςμϐ ραφινϊριςμα. Λιπαρϋσ 
βιομηχανικϋσ αλκοϐλεσ 

42 1 

4811' Φαρτιϊ, χαρτϐνια, χαρτοβϊμβακασ και ιςτού κυτταρινικών ινών, επιςτρωμϋνα, 
επιχριςμϋνα, εμποτιςμϋνα, επιφανειακώσ χρωματιςμϋνα, διακοςμημϋνα ό 
τυπωμϋνα, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) ό 7β) του 
κεφαλαύου 48 (εκτϐσ απϐ τα εύδη τωνκ 

40 1 

7117' Απομιμόςεισ κοςμημϊτων 40 1 

6006' Ωλλα πλεκτϊ υφϊςματα 30 14 

6212' τηθϐδεςμοι, ζώνεσ-κορςϋδεσ, κορςϋδεσ, τιρϊντεσ, καλτςοδϋτεσ, ζαρτιϋρεσ και 
παρϐμοια εύδη, καθώσ και μϋρη αυτών, απϐ υφαντουργικϊ προώϐντα υλών παντϐσ 
τϑπου, ϋςτω και ελαςτικϊ, ϐ. ςυμπ. τα πλεκτϊ (εκτϐσ απϐ ζώνεσ και λαςτϋξ εξ 
ολοκλόρου απϐ καουτςοϑκ 

27 1 

0403' Βουτυρϐγαλα, πηγμϋνο γϊλα και πηγμϋνη κρϋμα, γιαοϑρτι, κεφύρ και ϊλλα γϊλατα 
και κρϋμεσ που ϋχουν υποςτεύ ζϑμωςη ό ϋχουν καταςτεύ ϐξινα, ϋςτω και 
ςυμπυκνωμϋνα ό αρωματιςμϋνα, ϋςτω και με προςθόκη ζϊχαρησ, ϊλλων 
γλυκαντικών, φροϑτων, καρυδιών ό κακϊου 

25 2 

3303' Αρώματα και κολώνιεσ (εκτϐσ απϐ λοςιϐν ξυρύςματοσ λοςιϐν after shave και 
αποςμητικϊ ςώματοσ, καθώσ και εκτϐσ απϐ λοςιϐν για τα μαλλιϊ) 

25 2 

7013' Γυϊλινα αντικεύμενα που προορύζονται για το τραπϋζι, την κουζύνα, τον 
καλλωπιςμϐ, το γραφεύο, την εςωτερικό διακϐςμηςη ό παρϐμοιεσ χρόςεισ (εκτϐσ 
απϐ τα εύδη τησ κλϊςησ 7018, καθώσ και βϊζα για τη ςυντόρηςη τροφύμων, 
καθρϋφτεσ, βιτρϐ, ςυςκευϋσ φωτιςμ 

21 1 

6103' Κουςτοϑμια, ςϑνολα, ςακϊκια, παντελϐνια μακριϊ (ϐ. ςυμπ. και τα παντελϐνια 
μϋχρι το γϐνατο καθώσ και παρϐμοια παντελϐνια), φϐρμεσ με τιρϊντεσ (ςαλοπϋτ) 
και παντελϐνια κοντϊ (ςορτσ), πλεκτϊ, για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ απϐ αντιανεμικϊ 
και παρϐμοια εύδη 

18 1 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ  

Εξαγωγϋσ Ελλϊδοσ προσ Ιςραόλ 2021 

Κωδικόσ Περιγραφό προώόντοσ Αξύα ςε εκ. € Ποςότητα 
ςε κιλϊ 

2710' Λϊδια απϐ πετρϋλαιο ό απϐ αςφαλτοϑχα ορυκτϊ (εκτϐσ απϐ ακατϋργαςτα λϊδια). 
Παραςκευϊςματα περιεκτικϐτητασ κατϊ βϊροσ >= 70% ςε λϊδια απϐ πετρϋλαιο ό 
ςε αςφαλτοϑχα ορυκτϊ και ςτα οπούα τα λϊδια αυτϊ αποτελοϑν το βαςικϐ 
ςυςτατικϐ, π.δ.κ.α. 

107,908,717 191,124,219 

8544' ϑρματα και καλώδια (ϐ. ςυμπ. τα ομοαξονικϊ καλώδια) για ηλεκτροτεχνικό 
χρόςη, μονωμϋνα (ϋςτω και μονωμϋνα με φωτοευαύςθητο βερνύκι ό οξειδωμϋνα 
ηλεκτρολυτικϊ) και ϊλλοι μονωμϋνοι ηλεκτρικού αγωγού, ϋςτω και με εξαρτόματα 
ςϑνδεςησ. Καλώδια απϐ οπτικϋ 

66,414,918 11,281,423 

7213' Φοντρϐςυρμα απϐ ςύδηρο ό απϐ ϐχι ςε κρϊμα χϊλυβα, ακανϐνιςτα περιελιγμϋνο 62,487,207 107,731,120 

7604' Ρϊβδοι και εύδη με καθοριςμϋνη μορφό, απϐ αργύλιο, π.δ.κ.α. 23,359,922 6,593,160 

7411' ωλόνεσ απϐ χαλκϐ 21,972,810 2,693,910 

7612' Δεξαμενϋσ, βαρϋλια, τϑμπανα, μπιτϐνια, κουτιϊ και παρϐμοια δοχεύα (ϐ. ςυμπ. οι 
ςωληνωτϋσ θόκεσ και τα ςωληνϊρια), απϐ αργύλιο, για ϑλεσ παντϐσ εύδουσ (εκτϐσ 
απϐ ςυμπιεςμϋνα ό υγροποιημϋνα αϋρια), με χωρητικϐτητα <= 300 l, χωρύσ 
μηχανικϋσ ό θερμοτεχνι 

19,762,647 3,172,714 

2523' Σςιμϋντα υδραυλικϊ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και εκεύνα που δεν εύναι ςε 
ςκϐνη, με την ονομαςύα clinkers, ϋςτω και χρωματιςμϋνα 

14,000,561 497,822,160 

3923' Εύδη μεταφορϊσ ό ςυςκευαςύασ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ. Πώματα, καπϊκια, καψοϑλια 
και ϊλλεσ διατϊξεισ κλειςύματοσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 

11,125,528 4,610,951 

2005' Λαχανικϊ παραςκευαςμϋνα ό διατηρημϋνα χωρύσ ξύδι, μη κατεψυγμϋνα (εκτϐσ απϐ 
τα διατηρημϋνα με ζϊχαρη και εκτϐσ απϐ ντομϊτεσ, μανιτϊρια και τροϑφεσ) 

11,075,413 4,761,755 
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8703' Επιβατικϊ αυτοκύνητα και ϊλλα αυτοκύνητα οχόματα καταςκευαςμϋνα κυρύωσ για 
τη μεταφορϊ προςώπων (εκτϐσ απϐ τα αςτικϊ λεωφορεύα τησ κλϊςησ 8702), ϐ. 
ςυμπ. τα αυτοκύνητα εμπορικόσ χρόςησ και τα αγωνιςτικϊ αυτοκύνητα 

8,522,035 489,963 

3924' Πιατικϊ, ϊλλα εύδη νοικοκυριοϑ ό οικιακόσ οικονομύασ, εύδη υγιεινόσ και 
καλλωπιςμοϑ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ (εκτϐσ απϐ μπανιϋρεσ, ντουςιϋρεσ, νιπτόρεσ, 
μπιντϋδεσ, λεκϊνεσ αποχωρητηρύου και τα καθύςματα και τα καλϑμματϊ τουσ, 
καζανϊκια αποχωρητηρύου και π 

7,749,995 3,361,498 

8309' Πώματα (ϐ. ςυμπ. τα πώματα-ςτεφϊνια, τα ελικοτομημϋνα πώματα και τα πώματα 
για τη ρϑθμιςη τησ ροόσ), καψοϑλια επιπωμϊτιςησ φιαλών, βιδωτϊ πώματα, 
πλϊκεσ πωμϊτων, μολυβδοςφραγύδεσ και ϊλλα εξαρτόματα για τη ςυςκευαςύα, 
απϐ κοινϊ μϋταλλα 

7,178,661 1,288,274 

7606' Ελϊςματα και ταινύεσ, απϐ αργύλιο, με πϊχοσ > 0,2 mm (εκτϐσ απϐ ανεπτυγμϋνα 
ελϊςματα και ταινύεσ) 

5,592,781 1,784,873 

8419' υςκευϋσ και διατϊξεισ, ϋςτω και ηλεκτρικϊ θερμαινϐμενεσ, για την επεξεργαςύα 
υλών με μεθϐδουσ που απαιτοϑν αλλαγό τησ θερμοκραςύασ, ϐπωσ η θϋρμανςη, το 
ψόςιμο, το καβοϑρδιςμα, η απϐςταξη, η διϑλιςη, η αποςτεύρωςη, η παςτερύωςη, ο 
κλιβανιςμϐσ, το ςτϋ 

5,183,325 1,007,048 

3208' Φρώματα επύχριςησ και βερνύκια με βϊςη ςυνθετικϊ πολυμερό ό τροποποιημϋνα 
φυςικϊ πολυμερό, διαςκορπιςμϋνα ό διαλυμϋνα ςε μη υδατώδεσ μϋςο. Διαλϑματα 
μϋςα ςε οργανικοϑσ πτητικοϑσ διαλϑτεσ, προώϐντων που αναφϋρονται ςτισ κλϊςεισ 
3901 ϋωσ 3913, με αναλο 

5,176,505 2,198,233 

9619' ερβιϋτεσ και ταμπϐν υγεύασ, πϊνεσ για βρϋφη και παρϐμοια εύδη υγιεινόσ, απϐ 
οποιοδόποτε υλικϐ 

4,915,006 717,020 

2503' Θεύο κϊθε εύδουσ (εκτϐσ απϐ αυτϐ που παρϊγεται με εξϊχνωςη, με κατακρόμνιςη 
και το κολλοειδϋσ) 

4,807,635 40,553,396 

8418' Χυγεύα και καταψϑκτεσ τϑπου ντουλαπιοϑ, καταψϑκτεσ και ψυκτικϋσ ςυςκευϋσ 
βαθεύασ ψϑξεωσ τϑπου κιβωτύου και ϊλλο υλικϐ, μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την 
παραγωγό ψϑχουσ, με ηλεκτρικϐ ό ϊλλο εξοπλιςμϐ. Αντλύεσ θερμϐτητασ (εκτϐσ απϐ 
τισ ςυςκευϋσ τεχνητοϑ κλ 

4,761,155 691,326 

3920' Πλϊκεσ, φϑλλα, μεμβρϊνεσ, ταινύεσ και λουρύδεσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ μη 
κυψελώδεισ, μη ενιςχυμϋνα οϑτε με απανωτϋσ ςτρώςεισ, οϑτε ϐμοια ςυνδυαςμϋνα 
με ϊλλεσ ϑλεσ, χωρύσ υπϐθεμα, μη κατεργαςμϋνα ό κατεργαςμϋνα μϐνο ςτην 
επιφϊνεια ό κομμϋνα μϐνο ςε ςχόμα 

4,605,195 1,629,889 

1517' Μαργαρύνη και μεύγματα ό παραςκευϊςματα βρώςιμα απϐ λύπη ό λϊδια ζωώκϊ ό 
φυτικϊ ό απϐ τα βρώςιμα κλϊςματα διαφϐρων λιπών ό λαδιών (εκτϐσ απϐ λύπη 
και λϊδια και τα κλϊςματϊ τουσ, μερικώσ ό ολικώσ υδρογονωμϋνα, 
διεςτεροποιημϋνα, επανεςτεροποιημϋνα ό ελ 

4,484,663 1,428,578 

3902' Πολυμερό του προπυλενύου ό ϊλλων ολεφινών, ςε αρχικϋσ μορφϋσ 4,425,293 6,174,916 

7305' ωλόνεσ, κυκλικόσ διατομόσ και εξωτερικόσ διαμϋτρου < 406,4 mm, που 
παρϊγονται απϐ πλατϋα προώϐντα ϋλαςησ απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (π.χ. 
ςυγκολλημϋνοι ό καρφωμϋνοι)                                           > 406,4 mm, που παρϊγονται 
απϐ πλατϋα προώϐντα ϋ 

3,864,555 3,163,840 

8507' Ηλεκτρικού ςυςςωρευτϋσ, περιλαμβανομϋνων και των διαχωριςτών τουσ, εύτε 
ϋχουν τετρϊγωνη ό ορθογώνια μορφό εύτε ϐχι. Μϋρη τουσ (εκτϐσ των 
μεταχειριςμϋνων, καθώσ και εκτϐσ εκεύνων απϐ μη ςκληρυμϋνο ελαςτικϐ 
(καουτςοϑκ) ό απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ) 

3,851,657 1,153,489 

3402' Οργανικϋσ ουςύεσ επιφανειακόσ δρϊςησ (εκτϐσ απϐ ςαποϑνια). Παραςκευϊςματα 
που ενεργοϑν πϊνω ςτην επιφανειακό τϊςη, παραςκευϊςματα για πλϑςιμο 
(αλιςύβεσ), ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα βοηθητικϊ παραςκευϊςματα για το 
πλϑςιμο, και παραςκευϊςματα καθ 

3,787,337 6,543,255 

3214' τϐκοσ υαλουργών, κονύεσ ρητύνησ και ϊλλεσ μαςτύχεσ (ςτϐκοι). ταρώματα που 
χρηςιμοποιοϑνται ςτο χρωμϊτιςμα. Επιχρύςματα μη πυρύμαχα των τϑπων που 
χρηςιμοποιοϑνται ςτη οικοδομικό 

3,517,370 2,073,253 

3204' Φρωςτικϋσ ϑλεσ ςυνθετικϋσ οργανικϋσ, ϋςτω και καθοριςμϋνησ χημικόσ ςϑςταςησ. 
Παραςκευϊςματα των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για το χρωματιςμϐ κϊθε ϑλησ 
ό που προορύζονται να μπουν ςαν ςυςτατικϊ ςτην παραςκευό χρωςτικών 
παραςκευαςμϊτων με βϊςη ςυνθετικ 

3,386,067 1,586,292 

3004' Υϊρμακα (εκτϐσ απϐ τα προώϐντα των κλϊςεων 3002, 3005 ό 3006) που 
αποτελοϑνται απϐ προώϐντα αναμειγμϋνα ό μη αναμειγμϋνα, παραςκευαςμϋνα για 
θεραπευτικοϑσ ό προφυλακτικοϑσ ςκοποϑσ, που παρουςιϊζονται με μορφό δϐςεων 
ό εύναι ςυςκευαςμϋνα για τη λιανικ 

3,174,339 324,247 

2203' Μπύρα απϐ βϑνη 3,138,627 6,641,862 

7308' Καταςκευϋσ και μϋρη καταςκευών (π.χ. γϋφυρεσ και τμόματα γεφυρών, θυρύδεσ 
κλειςιϊδων, πϑργοι, πυλώνεσ, ςτϑλοι, κολώνεσ, ικριώματα, ςτϋγεσ, ζευκτϊ ςτϋγησ, 
πϑλεσ, πϐρτεσ, παρϊθυρα καθώσ και τα πλαύςια και οι περικαλϑψεισ αυτών, 

3,039,206 1,187,681 
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κατώφλια, πατζοϑρια, κιγ 

1514' Λϊδια αγριογογγϑλησ, αγριοκρϊμβησ ό ςιναπιοϑ και τα κλϊςματϊ τουσ, ϋςτω και 
εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη μεταςχηματιςμϋνα 

3,025,868 2,191,787 

3921' Πλϊκεσ, φϑλλα, μεμβρϊνεσ, ταινύεσ και λουρύδεσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ, ενιςχυμϋνα, 
με απανωτϋσ ςτρώςεισ, με υπϐθεμα ό ϐμοια ςυνδυαςμϋνα με ϊλλεσ ϑλεσ, ό απϐ 
κυψελώδη προώϐντα, μη κατεργαςμϋνα ό κατεργαςμϋνα μϐνο ςτην επιφϊνεια ό 
κομμϋνα μϐνο ςε ςχόμα τε 

2,889,016 761,382 

7610' Καταςκευϋσ και μϋρη καταςκευών (π.χ. γϋφυρεσ και τμόματα γεφυρών, πϑργοι, 
πυλώνεσ, ςτϑλοι, κολϐνεσ, ικριώματα, ςτϋγεσ, ζευκτϊ ςτϋγησ, πϑλεσ, πϐρτεσ, 
παρϊθυρα, καθώσ και τα πλαύςια και οι περικαλϑψεισ αυτών, κατώφλια, 
κιγκλιδώματα), απϐ αργύλιο (εκτϐσ 

2,818,848 288,845 

1512' Λϊδια ηλιοτρϐπιου, κνόκου ό βαμβακιοϑ και τα κλϊςματϊ τουσ, ϋςτω και 
εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη μεταςχηματιςμϋνα 

2,741,395 1,877,765 

3909' Ρητύνεσ αμινικϋσ, ρητύνεσ φαινολικϋσ και πολυουρεθϊνεσ, ςε αρχικϋσ μορφϋσ 2,637,093 1,104,244 

2106' Παραςκευϊςματα διατροφόσ π.δ.κ.α. 2,509,837 822,115 

4819' Κουτιϊ, κιβώτια, ςϊκοι, ςακύδια, χωνιϊ και ϊλλεσ ςυςκευαςύεσ απϐ χαρτύ, χαρτϐνι, 
χαρτοβϊμβακα ό επύπεδεσ επιφϊνειεσ απϐ ύνεσ κυτταρύνησ, που δεν κατονομϊζοναι 
αλλοϑ. Εύδη απϐ χαρτϐνι με μορφό ςκληρόσ θόκησ ό δοχεύου, των τϑπων που 
χρηςιμοποιοϑνται ςε 

2,459,234 1,733,045 

0403' Βουτυρϐγαλα, πηγμϋνο γϊλα και πηγμϋνη κρϋμα, γιαοϑρτι, κεφύρ και ϊλλα γϊλατα 
και κρϋμεσ που ϋχουν υποςτεύ ζϑμωςη ό ϋχουν καταςτεύ ϐξινα, ϋςτω και 
ςυμπυκνωμϋνα ό αρωματιςμϋνα, ϋςτω και με προςθόκη ζϊχαρησ, ϊλλων 
γλυκαντικών, φροϑτων, καρυδιών ό κακϊου 

2,274,589 953,669 

1704' Ζαχαρώδη προώϐντα χωρύσ κακϊο, ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και η λευκό 
ςοκολϊτα 

2,258,313 880,054 

3307' Παραςκευϊςματα για πριν το ξϑριςμα, για το ξϑριςμα και για μετϊ το ξϑριςμα, 
αποςμητικϊ ςώματοσ, παραςκευϊςματα για λουτρϊ, αποτριχωτικϊ, ϊλλα προώϐντα 
αρωματοποιύασ ό καλλωπιςμοϑ παραςκευαςμϋνα και ϊλλα καλλυντικϊ 
παραςκευϊςματα, που δεν κατονομϊζοντ 

2,199,007 569,259 

1905' Προώϐντα αρτοποιύασ, ζαχαροπλαςτικόσ ό μπιςκοτοποιύασ, ϋςτω και με προςθόκη 
κακϊου, ϐςτιεσ, κϊψουλεσ κενϋσ των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για φϊρμακα, 
αζυμοςφραγύδεσ, ξεραμϋνεσ ζϑμεσ απϐ αλεϑρι ό ϊμυλο κϊθε εύδουσ ςε φϑλλα και 
παρϐμοια προώϐντα 

2,186,255 753,131 

2513' Ελαφρϐπετρα. μϑριδα. Κοροϑνδιο φυςικϐ, γρανύτησ φυςικϐσ και ϊλλεσ φυςικϋσ 
λειαντικϋσ ϑλεσ, ϋςτω και θερμικϊ επεξεργαςμϋνεσ 

2,172,520 182,735,000 

6807' Σεχνουργόματα απϐ ϊςφαλτο ό απϐ παρϐμοιεσ ϑλεσ (π.χ. πύςςα πετρελαύου, 
ςκληρϐπιςςα) 

2,149,505 4,488,042 

1509' Ελαιϐλαδο και τα κλϊςματϊ του, που λαμβϊνονται αποκλειςτικϊ απϐ ελιϋσ με τη 
χρόςη μηχανικών ό φυςικών μϋςων υπϐ ςυνθόκεσ που δεν προκαλοϑν αλλούωςη 
του ελαύου, ϋςτω και εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη μεταςχηματιςμϋνα 

2,139,575 598,326 

0808' Μόλα, αχλϊδια και κυδώνια, νωπϊ 2,070,449 2,143,607 

6802' Πϋτρεσ κατϊλληλεσ για λϊξευςη ό για την οικοδομικό, φυςικϋσ, ϊλλεσ απϐ 
ςχιςτϐλιθο, επεξεργαςμϋνεσ και τεχνουργόματα απϐ αυτϋσ. Κϑβοι, ψηφύδεσ και 
παρϐμοια εύδη για μωςαώκϊ απϐ φυςικϋσ πϋτρεσ (ϐ. ςυμπ. ο ςχιςτϐλιθοσ), ϋςτω και 
πϊνω ςε υπϐθεμα. Κϐκκοι, 

2,060,335 2,267,766 

1507' ογιϋλαιο και τα κλϊςματϊ του, ϋςτω και εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη 
μεταςχηματιςμϋνα 

2,041,513 1,688,831 

1806' οκολϊτα και ϊλλα παραςκευϊςματα διατροφόσ που περιϋχουν κακϊο 2,033,162 424,647 

3808' Εντομοκτϐνα, ποντικοφϊρμακα, μυκητοκτϐνα, ζιζανιοκτϐνα, αναςχετικϊ τησ 
βλϊςτηςησ και ρυθμιςτικϊ τησ ανϊπτυξησ των φυτών, απολυμαντικϊ και παρϐμοια 
προώϐντα που παρουςιϊζονται ςε μορφϋσ ό ςυςκευαςύεσ για τη λιανικό πώληςη ό 
ωσ παραςκευϊςματα ό με μορφ 

1,900,770 78,101 

3304' Προώϐντα ομορφιϊσ ό φτιαςιδώματοσ (μακιγιϊζ) παραςκευαςμϋνα και 
παραςκευϊςματα για τη ςυντόρηςη ό τη φροντύδα του δϋρματοσ (εκτϐσ απϐ τα 
φϊρμακα), ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα αντιηλιακϊ παραςκευϊςματα και τα 
παραςκευϊςματα για το μαϑριςμα. Παρας 

1,883,577 273,874 

4016' Σεχνουργόματα απϐ καουτςοϑκ μη ςκληρυμϋνο, π.δ.κ.α. 1,779,655 338,977 

2530' Βερμικουλύτησ, περλύτησ και ϊλλεσ ορυκτϋσ ϑλεσ π.δ.κ.α. 1,654,771 80,489,390 

8428' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την ανϑψωςη, τη φϐρτωςη, την εκφϐρτωςη ό τη 
μετακύνηςη, π.χ. ανελκυςτόρεσ, κυλιϐμενεσ ςκϊλεσ, ιμϊντεσ ςυνεχοϑσ μεταφορϊσ 
και εναϋριοι ςιδηρϐδρομοι (εκτϐσ απϐ πολϑςπαςτα, βαροϑλκα και εργϊτεσ, 
γρϑλουσ, γερανοϑσ κϊθε εύδουσ, κι 

1,648,399 299,605 

4411' Πλϊκεσ-διαφρϊγματα απϐ ύνεσ ξϑλου ό ϊλλεσ ξυλώδεισ ϑλεσ, ϋςτω και 
ςυςςωματωμϋνεσ με ρητύνεσ ό ϊλλα οργανικϊ ςυνδετικϊ (εκτϐσ απϐ πλϊκεσ-

1,512,293 3,772,120 
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διαφρϊγματα απϐ μικρϊ τεμϊχια, ϋςτω και ςυνδυαςμϋνεσ με μύα ό περιςςϐτερεσ 
πλϊκεσ-διαφρϊγματα απϐ ύνεσ. Ξυλεύα ςεα 

8431' Μϋρη που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κυρύωσ για τισ μηχανϋσ 
και ςυςκευϋσ των κλϊςεων 8425 ϋωσ 8430, π.δ.κ.α. 

1,426,436 244,500 

8716' Ρυμουλκοϑμενα οχόματα, ϐ. ςυμπ. τα ημιρυμουλκοϑμενα, για οχόματα παντϐσ 
τϑπου, και ϊλλα μη αυτοκινοϑμενα οχόματα (εκτϐσ εκεύνων που προορύζονται για 
ςιδηροτροχιϋσ). Μϋρη αυτών, π.δ.κ.α. 

1,402,692 247,722 

3919' Πλϊκεσ, φϑλλα, μεμβρϊνεσ, ταινύεσ, λουρύδεσ και ϊλλεσ επύπεδεσ μορφϋσ, 
αυτοκϐλλητα, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ, ϋςτω και ςε κυλύνδρουσ (εκτϐσ απϐ επενδϑςεισ 
δαπϋδων, τούχων και οροφών τησ κλϊςησ 3918) 

1,290,270 323,892 

8422' Πλυντόρια πιϊτων. Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τον καθαριςμϐ ό το ςτϋγνωμα 
φιαλών ό ϊλλων δοχεύων. Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την πλόρωςη, την πωμϊτιςη 
και τη ςφρϊγιςη φιαλών, κουτιών, ςϊκων ό ϊλλων δοχεύων ό για την επικϐλληςη 
ετικετών ς'ϊυτϊ. Μηχανϋσ και 

1,273,224 18,814 

2008' Καρπού και φροϑτα και ϊλλα βρώςιμα μϋρη φυτών, παραςκευαςμϋνα ό 
διατηρημϋνα, με ό χωρύσ προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών ό αλκοϐλησ 
(εκτϐσ απϐ εκεύνα που εύναι παραςκευαςμϋνα ό διατηρημϋνα με ξύδι, διατηρημϋνα 
με ζϊχαρη, χωρύσ ϐμωσ να ϋχουν ειςαχ 

1,273,214 1,551,897 

99SS' λοιπϊ προύϐντα 1,188,052 267,231 

8903' Θαλαμηγού (γιωτ) και ϊλλα ςκϊφη αναψυχόσ ό αθλητιςμοϑ. Κωπόλατοι λϋμβοι και 
μονϐξυλα (κανώ) 

1,070,446 19,170 

3824' υνδετικϊ παραςκευαςμϋνα για καλοϑπια ό πυρόνεσ χυτηρύου. Φημικϊ προώϐντα 
και παραςκευϊςματα των χημικών ό ςυναφών βιομηχανιών, ςτα οπούα 
περιλαμβϊνονται και εκεύνα που αποτελοϑνται απϐ μεύγματα φυςικών προώϐντων, 
π.δ.κ.α. Προώϐντα που εύναι υπολεύμμ 

986,969 3,962,597 

8708' Μϋρη και εξαρτόματα για ελκυςτόρεσ, αςτικϊ λεωφορεύα, επιβατικϊ αυτοκύνητα, 
αυτοκύνητα φορτηγϊ οχόματα και αυτοκύνητα οχόματα ειδικών χρόςεων των 
κλϊςεων 8701 ϋωσ 8705, π.δ.κ.α. 

972,425 237,705 

2208' Αιθυλικό αλκοϐλη μη μετουςιωμϋνη, με κατ' ϐγκο αλκοολικϐ τύτλο < 80% vol· 
αποςτϊγματα, ηδϑποτα (λικϋρ) και ϊλλα οινοπνευματώδη ποτϊ (εκτϐσ απϐ 
ςϑνθετα αλκοολοϑχαπαραςκευϊςματα των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για την 
παραςκευό ποτών) 

956,740 315,449 

2309' Παραςκευϊςματα των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για τη διατροφό των ζώων 929,694 606,796 

8515' Ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για μαλακό ςυγκϐλληςη (καςςιτεροκϐλληςη), 
για ςκληρό ςυγκϐλληςη (μπρουντζοκϐλληςη) ό για απλό αυτογενό ςυγκϐλληςη, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και εκεύνων που λειτουργοϑν με ηλεκτρικϊ θερμαινϐμενο 
αϋριο, με λϋιζερ ό με ϊλλεσ δ 

920,910 12,939 

2517' Φαλύκια, αμμοχϊλικα, πϋτρεσ χοντροθρυμματιςμϋνεσ, των τϑπων που 
χρηςιμοποιοϑνται ςυνόθωσ ςτην παραςκευό ςκυροκονιϊματοσ ό για το ςτρώςιμο 
των δρϐμων, των ςιδηροδρομικών γραμμών ό ϊλλεσ ανϊλογεσ χρόςεισ, κροκϊλεσ 
και πυρύτησ λύθοσ, ϋςτω και θερμικϊ επ 

911,807 18,185,120 

4707' Φαρτύ ό χαρτϐνι για ανακϑκλωςη (απορρύμματα και αποκϐμματα) (εκτϐσ απϐ 
χαροβϊμβακα) 

902,832 4,935,259 

1901' Εκχυλύςματα βϑνησ, καθώσ και παραςκευϊςματα διατροφόσ απϐ αλεϑρια, 
ςιμιγδϊλια, ϊμυλα κϊθε εύδουσ ό εκχυλύςματα βϑνησ, που δεν περιϋχουν ςκϐνη 
κακϊου ό περιϋχουν ςε αναλογύα < 40% κατϊ βϊροσ υπολογιζϐμενο με βϊςη την 
πλόρη απολύπανςη, π.δ.κ.α.· παραςκ 

883,313 299,523 

3907' Πολυακετϊλεσ, ϊλλοι πολυαιθϋρεσ και ρητύνεσ-εποξεύδια, ςε αρχικϋσ μορφϋσ. 
Πολυανθρακικϊ ϊλατα, ρητύνεσ-αλκϑδια, πολυεςτϋρεσ αλλυλικού και ϊλλοι 
πολυεςτϋρεσ, ςε αρχικϋσ μορφϋσ 

877,898 421,496 

2703' Σϑρφη, ςτην οπούα περιλαμβϊνεται και η τϑρφη για επύςτρωςη ςτϊβλων, ϋςτω και 
ςυςςωματωμϋνη 

875,554 3,919,660 

4421' Σεχνουργόματα απϐ ξϑλο, π.δ.κ.α. 842,507 804,050 

4811' Φαρτιϊ, χαρτϐνια, χαρτοβϊμβακασ και ιςτού κυτταρινικών ινών, επιςτρωμϋνα, 
επιχριςμϋνα, εμποτιςμϋνα, επιφανειακώσ χρωματιςμϋνα, διακοςμημϋνα ό 
τυπωμϋνα, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) ό 7β) του 
κεφαλαύου 48 (εκτϐσ απϐ τα εύδη τωνκ 

823,602 183,889 

2007' Γλυκϊ κουταλιοϑ, ζελϋδεσ, μαρμελϊδεσ, πολτού και πϊςτεσ καρπών και φροϑτων, 
που παύρνονται απϐ βρϊςιμο, με ό χωρύσ προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών 

822,302 747,683 

3102' Λιπϊςματα ορυκτϊ ό χημικϊ αζωτοϑχα (εκτϐσ απϐ αυτϊ που παρουςιϊζονται εύτε 
ςε διςκύα ό παρϐμοια ςχόματα, εύτε ςε ςυςκευαςύεσ με μεικτϐ βϊροσ <= 10 kg) 

806,036 2,083,600 

4818' Φαρτύ καθαριϐτητασ (υγεύασ) και παρϐμοιο χαρτύ, χαρτοβϊμβακασ και ιςτού 
κυτταρινικών ινών, των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για οικιακό χρόςη ό για 
χρόςεισ υγειινόσ, ςε κυλύνδρουσ πλϊτουσ <= 36 cm, ό κομμϋνα ςε ςυγκεκριμϋνα 
μεγϋθη ό ςχόματα. Φαρτομϊνδη 

769,670 354,365 
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0406' Συριϊ και πηγμϋνο γϊλα για τυρύ 759,139 115,317 

2402' Ποϑρα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και εκεύνα με κομμϋνα τα ϊκρα, πουρϊκια και 
τςιγϊρα, απϐ καπνϐ ό υποκατϊςτατα του καπνοϑ 

758,217 33,810 

2715' Μαςτύχεσ αςφαλτοϑχεσ, cut-backs και ϊλλα μεύγματα αςφαλτικϊ με βϊςη τη 
φυςικό ϊςφαλτο εν γϋνει, την πύςςα του πετρελαύου, την ορυκτό πύςςα ό το 
υπϐλειμμα αυτόσ 

744,611 1,355,671 

6810' Σεχνουργόματα απϐ τςιμϋντο, απϐ ςκυρϐδεμα ό απϐ τεχνητό πϋτρα, ϋςτω και 
οπλιςμϋνα 

733,014 1,405,142 

0302' Χϊρια, βρώςιμα, νωπϊ ό διατηρημϋνα με απλό ψϑξη (εκτϐσ απϐ φιλϋτα και ϊλλη 
ςϊρκα ψαριών τησ κλϊςησ 0304) 

720,728 88,234 

5601' Βϊτεσ απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ και εύδη απϐ τισ βϊτεσ αυτϋσ, υφαντικϋσ ύνεσ με μόκοσ <= 
5 mm χνοϑδι απϐ την επεξεργαςύα των υφαςμϊτων, κϐμποι και ςφαιρύδια απϐ 
υφαντικϋσ ϑλεσ (εκτϐσ απϐ βϊτεσ και εύδη απϐ βϊτεσ, εμποτιςμϋνα ό καλυμμϋνα με 
ουςύεσ φαρμακευτι 

714,002 138,144 

8438' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ που δεν κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται ςτο 
κεφϊλαιο 84, για τη βιομηχανικό προπαραςκευό, παραςκευό ό παραγωγό 
τροφύμων, ζωοτροφών ό ποτών (εκτϐσ απϐ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την εξαγωγό 
ό την προπαραςκευό ελαύων ό λιπών) 

666,729 23,807 

9403' Ϊπιπλα (εκτϐσ απϐ καθύςματα και ϋπιπλα για την ιατρικό, την οδοντιατρικό, την 
κτηνιατρικό ό τη χειρουργικό). Μϋρη αυτών, π.δ.κ.α. 

635,452 432,513 

7407' Ρϊβδοι και εύδη με καθοριςμϋνη μορφό, απϐ χαλκϐ, π.δ.κ.α. 623,256 104,306 

3926' Σεχνουργόματα απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ ό απϐ ϊλλεσ ϑλεσ των κλϊςεων 3901 ϋωσ 
3914, π.δ.κ.α. 

622,140 206,838 

3925' Εύδη εξοπλιςμοϑ για καταςκευϋσ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ, π.δ.κ.α. 621,379 226,690 

3306' Παραςκευϊςματα για την υγιεινό του ςτϐματοσ και των δοντιών, ςτα οπούα 
περιλαμβϊνονται και οι ςκϐνεσ και κρϋμεσ για τη διευκϐλυνςη τησ ςτερϋωςησ των 
οδοντοςτοιχιών. Νόματα που χρηςιμοποιοϑνται για τον καθαριςμϐ των 
μεςοδοντύων διαςτημϊτων (οδοντικϊ ν 

604,411 176,019 

8434' Μηχανϋσ αρμϋγματοσ και ϊλλεσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ γαλακτοκομύασ (εκτϐσ απϐ 
ψυκτικϋσ ςυςκευϋσ ό εγκαταςτϊςεισ θερμικόσ επεξεργαςύασ, ςυςκευϋσ για τον 
αποχωριςμϐ τησ κρϋμασ του γϊλακτοσ, φυγϐκεντρεσ μηχανϋσ καθαριςμοϑ, 
ηθμοπιεςτόρια και ϊλλεσ διηθητικϋ 

602,642 11,549 

7607' Υϑλλα και λεπτϋσ ταινύεσ, απϐ αργύλιο, ϋςτω και τυπωμϋνα ό επικολλημϋνα ςε 
χαρτύ, χαρτϐνι, πλαςτικό ϑλη ό παρϐμοια υποθϋματα), με πϊχοσ (χωρύσ το 
υπϐθεμα) <= 0,2 mm (εκτϐσ απϐ τα φϑλλα εκτϑπωςησ τησ κλϊςησ 3212 και τα 
ςτολύδια για χριςτουγεννιϊτικο δ 

589,495 165,028 

8433' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τη ςυγκομιδό ό τον αλωνιςμϐ γεωργικών προώϐντων, ϐ. 
ςυμπ. οι μηχανϋσ για το μπαλϊριςμα αχϑρου ό ςανοϑ. Κουρευτικϋσ μηχανϋσ χϐρτου 
και ϊλλεσ θεριςτικϋσ μηχανϋσ. Μηχανϋσ για τον καθαριςμϐ ό τη διαλογό αυγών, 
φροϑτων και ϊλλων γ 

565,258 17,015 

2711' Αϋρια πετρελαύου και ϊλλοι αϋριοι υδρογονϊνθρακεσ 557,438 188,479 

2001' Λαχανικϊ, καρπού και φροϑτα και ϊλλα βρώςιμα μϋρη φυτών, παραςκευαςμϋνα ό 
διατηρημϋνα με ξύδι ό οξικϐ οξϑ 

535,394 276,859 

3305' Παραςκευϊςματα για τα μαλλιϊ 532,757 146,480 

7616' Σεχνουργόματα απϐ αργύλιο, π.δ.κ.α. 488,635 57,338 

1005' Καλαμπϐκι 463,581 4,635,810 

6203' Κουςτοϑμια, ςϑνολα, ςακϊκια, παντελϐνια μακριϊ (ϐ. ςυμπ. τα παντελϐνια μϋχρι το 
γϐνατο και παρϐμοια παντελϐνια), φϐρμεσ με τιρϊντεσ (ςαλοπϋτ) και παντελϐνια 
κοντϊ (ςορτσ), για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ των πλεκτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ 
αντιανεμικϊ και πα 

447,774 22,572 

8409' Μϋρη που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για 
εμβολοφϐρουσ κινητόρεσ εςωτερικόσ καϑςησ, π.δ.κ.α. 

435,102 30,800 

8523' υχνοδιαμορφωμϋνεσ φϋρουςεσ όχου και παρϐμοια μϋςα εγγραφόσ 
προπαραςκευαςμϋνα για εγγραφό, χωρύσ εγγραφό (εκτϐσ απϐ τα εύδη του 
κεφαλαύου 37) 

426,987 4,158 

4823' Φαρτιϊ, χαρτϐνια, χαρτοβϊμβακασ και επύπεδεσ επιφϊνειεσ απϐ ύνεσ κυτταρύνησ, ςε 
ταινύεσ ό ςε κυλύνδρουσ πλϊτουσ <= 15 cm, ςε φϑλλα με ςχόμα τετρϊγωνο ό 
ορθογώνιο των οπούων καμμύα πλευρϊ δεν εύναι > 36 cm ϐταν εύναι ξεδιπλωμϋνα, 
και τεχνουργόματα απϐ 

400,180 156,415 

8702' Αυτοκύνητα οχόματα για τη μεταφορϊ >= 10 προςώπων, ϐ. ςυμπ. ο οδηγϐσ 390,840 20,400 

3922' Μπανιϋρεσ, ντουςιϋρεσ, νιπτόρεσ, μπιντϋδεσ, λεκϊνεσ αποχωρητηρύου και τα 
καθύςματα και τα καλϑμματϊ τουσ, καζανϊκια αποχωρητηρύου και παρϐμοια εύδη 
υγιεινόσ και καθαριϐτητασ, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 

378,390 54,574 
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2618' κουριϋσ υψικαμύνων με μορφό ςπυρωτόσ ςκϐνησ ϊμμοσ υψικαμύνων, που 
προϋρχονται απϐ την κατεργαςύα ςιδόρου ό χϊλυβα 

365,874 6,117,000 

9401' Καθύςματα (εκτϐσ εκεύνων που προορύζονται για την ιατρικό, την οδοντιατρικό, 
την κτηνιατρικό ό τη χειρουργικό τησ κλϊςησ 9402), ϋςτω και αν μποροϑν να 
μετατρϋπονται ςε κρεβϊτια και τα μϋρη αυτών, π.δ.κ.α. 

362,545 28,729 

7212' Πλατϋα προώϐντα ϋλαςησ απϐ ςύδηρο ό απϐ ϐχι ςε κρϊμα χϊλυβα, με πλϊτοσ < 600 
mm, που ϋχουν ελαθεύ ςε θερμό ό ςε ψυχρό κατϊςταςη, επιςτρωμϋνα με ϊλλο 
μϋταλλο ό επενδυμϋνα 

360,928 301,952 

6403' Τποδόματα που ϋχουν τα εξωτερικϊ πϋλματα απϐ καουτςοϑκ, πλαςτικό ϑλη, δϋρμα 
φυςικϐ ό αναςχηματιςμϋνο και το ϊνω μϋροσ απϐ δϋρμα φυςικϐ (εκτϐσ απϐ 
ορθοπεδικϊ υποδόματα, υποδόματα ςτα οπούα προςαρμϐζονται παγοπϋδιλα ό 
τροχοπϋδιλα και υποδόματα που ϋχου 

353,728 9,232 

2204' Κραςιϊ απϐ νωπϊ ςταφϑλια, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα εμπλουτιςμϋνα με 
αλκοϐλη κραςιϊ. Μοϑςτοσ ςταφυλιών, που ϋχει υποςτεύ μερικό ζϑμωςη και που 
ϋχει αποκτημϋνο αλκοολικϐ τύτλο > 0,5% vol ό που ϋχει πρϐςθετο αποκτημϋνο 
αλκοολικϐ τύτλο > 0,5% vol 

346,133 53,721 

3506' Κϐλλεσ και ϊλλα παραςκευαςμϋνα ςυγκολλητικϊ, π.δ.κ.α. Προώϐντα κϊθε εύδουσ 
που προορύζονται για να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ κϐλλεσ ό ωσ ςυγκολλητικϊ, 
ςυςκευαςμϋνα για τη λιανικό πώληςη, καθαροϑ βϊρουσ <= 1 kg 

344,996 155,229 

2403' Καπνϊ και υποκατϊςτατα του καπνοϑ, που ϋχουν βιομηχανοποιηθεύ, καθώσ και 
ομογενοποιημϋνα ό αναςχηματιςμϋνα καπνϊ, εκχυλύςματα και βϊμματα καπνοϑ 
(εκτϐσ απϐ ποϑρα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και εκεύνα με κομμϋνα τα ϊκρα, 
καθώσ και εκτϐσ απϐ πουρϊκια κ 

340,173 12,522 

6305' ϊκοι και ςακοϑλεσ ςυςκευαςύασ, απϐ υφαντουργικϊ προώϐντα παντϐσ τϑπου 337,631 71,075 

7326' Σεχνουργόματα απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα, π.δ.κ.α. (εκτϐσ εκεύνων που ϋχουν χυτευθεύ) 335,545 58,901 

2515' Μϊρμαρα, τραβερτύνεσ, βελγικού αςβεςτϐλιθοι και ϊλλοι αςβεςτϐλιθοι για 
πελϋκημα ό χτύςιμο, φαινομενικόσ πυκνϐτητασ >= 2,5, και αλϊβαςτρο, ϋςτω και 
χοντρικϊ κατεργαςμϋνα ό απλϊ κομμϋνα, με πριϐνι ό ϊλλο τρϐπο, ςε ϐγκουσ ό 
πλϊκεσ ςχόματοσ τετραγώνου όο 

332,720 343,224 

8471' Μηχανϋσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων, αυτϐματεσ, και μονϊδεσ αυτών. Μαγνητικϋσ ό 
οπτικϋσ διατϊξεισ ανϊγνωςησ, μηχανϋσ εγγραφόσ των δεδομϋνων ςε υπϐθεμα με 
κωδικοποιημϋνη μορφό και μηχανϋσ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων αυτών, π.δ.κ.α. 

322,304 3,083 

2526' τεατύτησ φυςικϐσ, ϋςτω και χονδρικϊ κατεργαςμϋνοσ ό απλϊ κομμϋνοσ, με πριϐνι 
ό ϊλλο τρϐπο, ςε ϐγκουσ ό πλϊκεσ ςχόματοσ τετραγώνου ό ορθογωνύου. Σϊλκησ 

309,291 1,878,600 

2836' Ανθρακικϊ, υπεροξοανθρακικϊ υπερανθρακικϊ. Ανθρακικϐ του αμμωνύου του 
εμπορύου που περιϋχει καρβαμιδικϐ του αμμωνύου 

303,718 4,096,025 

9405' υςκευϋσ φωτιςμοϑ (ϐ. ςυμπ. οι προβολεύσ) και τα μϋρη αυτών, που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ. Λϊμπεσ-ρεκλϊμεσ, φωτεινού πύνακεσ, 
φωτεινϋσ επιγραφϋσ και παρϐμοια εύδη, με μϐνιμη πηγό φωτιςμοϑ, καθώσ και τα 
μϋρη αυτών, που δεν κατονομ 

299,588 19,902 

8470' Τπολογιςτικϋσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ μεγϋθουσ τςϋπησ (διαςτϊςεων <= 170 mm x 
100 mm x 45 mm), με υπολογιςτικϋσ λειτουργύεσ, για την καταγραφό, 
αναπαραγωγό και επύδειξη δεδομϋνων. Λογιςτικϋσ μηχανϋσ, μηχανϋσ 
γραμματοςόμανςησ, μηχανϋσ ϋκδοςησ ειςιτηρύωνκ 

299,568 1,058 

1301' Γομολϊκκα καθώσ και φυςικϊ κϐμμεα, ρητύνεσ, κομμεορητύνεσ, βϊλςαμα, και ϊλλεσ 
ελαιορητύνεσ 

299,134 3,229 

8415' υςκευϋσ τεχνητοϑ κλύματοσ, που αποτελοϑνται απϐ ανεμιςτόρα με κινητόρα και 
διατϊξεισ για τη μεταβολό τησ θερμοκραςύασ και τησ περιεκτικϐτητασ του αϋρα ςε 
υγραςύα, ϐ. ςυμπ. εκεύνεσ ςτισ οπούεσ ο υγρομετρικϐσ βαθμϐσ δεν μπορεύ να 
ρυθμιςτεύ ανεξϊρτηταα 

298,243 27,216 

0802' Καρπού με κϋλυφοσ, νωπού ό ξερού, ϋςτω και χωρύσ το κϋλυφοσ ό τη φλοϑδα τουσ 
(εκτϐσ απϐ καρϑδια κοκοφοινύκων, καρϑδια Βραζιλύασ και καρϑδια 
ανακαρδιοειδών) 

296,644 46,823 

1006' Ρϑζι 295,761 531,042 

8704' Αυτοκύνητα φορτηγϊ οχόματα, ϐ. ςυμπ. το ςαςύ με τον κινητόρα και ο θϊλαμοσ 
οδόγηςησ 

279,900 35,460 

3206' Φρωςτικϋσ ϑλεσ ανϐργανεσ ό ορυκτϋσ, που δεν κατονομϊζονται αλλοϑ. 
Παραςκευϊςματα των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για το χρωματιςμϐ κϊθε ϑλησ 
ό που προορύζονται να μπουν ςαν ςυςτατικϊ ςτην παραςκευό χρωςτικών 
παραςκευαςμϊτων με βϊςη ανϐργανεσ ό ορυκτϋσ 

264,329 100,480 

8414' Αεραντλύεσ ό αντλύεσ κενοϑ (εκτϐσ των ανυψωτών μειγμϊτων αερύων αντλύεσ 
γαλακτώματοσ, καθώσ και εκτϐσ απϐ τουσ ανελκυςτόρεσ και τουσ επιμόκεισ 
ανυψωτικοϑσ τϊπητεσ που λειτουργοϑν με ςυμπιεςμϋνο αϋρα), ςυμπιεςτϋσ αϋροσ ό 
ϊλλων αερύων και ανεμιςτόρεσ.  

257,918 31,582 

8424' Μηχανικϋσ ςυςκευϋσ, ϋςτω και χειροκύνητεσ, για τη διαςπορϊ, εκτϐξευςη ό 255,626 7,870 
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ψεκαςμϐ υγρών ό ςκϐνησ, π.δ.κ.α. Πυροςβεςτόρεσ, ϋςτω και γεμϊτοι (εκτϐσ απϐ 
πυροςβεςτικϋσ βϐμβεσ και φιϊλεσ). Πιςτϐλια εξακοντύςεωσ και παρϐμοιεσ 
ςυςκευϋσ (εκτϐσ απϐ τισ ηλεκτρικ 

7113' Κοςμόματα και μϋρη αυτών, απϐ πολϑτιμα μϋταλλα ό απϐ μϋταλλα επιςτρωμϋνα με 
πολϑτιμα μϋταλλα (εκτϐσ εκεύνων που ϋχουν ηλικύα > 100 ετών) 

255,272 160 

9504' Παιχνύδια ςυντροφιϊσ, ϐ. ςυμπ. τα παιχνύδια που λειτουργοϑν με μηχανιςμϐ, τα 
ςφαιριςτόρια (μπιλιϊρδα), τα τραπϋζια για τυχερϊ παιχνύδια και τα αυτϐματα 
παιχνύδια τϑπου μπϐουλινγκ 

252,922 6,344 

3105' Λιπϊςματα ορυκτϊ ό χημικϊ που περιϋχουν δϑο ό τρύα λιπαντικϊ ςτοιχεύα: ϊζωτο, 
φωςφϐρο και κϊλιο. Ωλλα λιπϊςματα (εκτϐσ απϐ λιπϊςματα καθαρόσ ζωώκόσ ό 
φυτικόσ προϋλευςησ, ό ορυκτϊ ό χημικϊ αζωτοϑχα, φωςφορικϊ ό καλιοϑχα 
λιπϊςματα). Ζωώκϊ, φυτικϊ, ορυκ 

247,103 376,250 

4808' Φαρτιϊ και χαρτϐνια κυματοειδό, εύτε ϋχουν ςυγκολλημϋνη επικϊλυψη εύτε ϐχι, 
ρυτιδωμϋνα, πτυχωτϊ, ανϊγλυφα ό διϊτρητα δια πύεςησ ό δι'ανϊγλυφησ 
εκτϑπωςησ, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) ό 7β) του 
παρϐντοσ κεφαλαύου (εκτϐσ απϐ τα ε 

246,741 333,082 

5407' Τφϊςματα απϐ νόματα απϐ ςυνθετικϋσ ύνεσ ςυνεχεύσ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται 
και νόματα μονϐινα με >= 67 decitex των οπούων η μεγαλϑτερη διϊςταςη τησ 
εγκϊρςιασ τομόσ εύναι <= 1 mm 

236,970 46,388 

2201' Νερϊ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα φυςικϊ ό τεχνητϊ μεταλλικϊ νερϊ και τα 
αεριοϑχα νερϊ, χωρύσ προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών οϑτε 
αρωματιςμϋνα. Πϊγοσ και χιϐνι 

228,275 1,010,797 

8450' Μηχανϋσ για το πλϑςιμο των ροϑχων, ϋςτω και με διϊταξη ςτεγνώματοσ                                    
ξη ςτεγνώματοσ. Μϋρη των προαναφερθϋντων 

221,271 47,611 

8212' Ξυρϊφια, μη ηλεκτρικϋσ ξυριςτικϋσ μηχανϋσ και λεπύδεσ ξυριςτικόσ μηχανόσ (ϐ. 
ςυμπ. οι ημιτελεύσ λεπύδεσ ςε ταινύεσ), απϐ κοινϊ μϋταλλα 

220,680 5,506 

7211' Πλατϋα προώϐντα ϋλαςησ απϐ ςύδηρο ό απϐ ϐχι ςε κρϊμα χϊλυβα, με πλϊτοσ < 600 
mm, που ϋχουν ελαθεύ ςε θερμό ό ςε ψυχρό κατϊςταςη, μη επιςτρωμϋνα με ϊλλο 
μϋταλλο, οϑτε επενδυμϋνα 

211,122 179,268 

8479' Μηχανϋσ, ςυςκευϋσ και μηχανόματα με ιδιαύτερη λειτουργύα, που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 84 

209,987 43,540 

4805' Φαρτιϊ και χαρτϐνια, για ανακϑκλωςη (απορρύμματα και αποκϐμματα), χωρύσ 
επύχριςη ό επϊλειψη, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) και 
7β) του κεφαλαύου 48, που δεν ϋχουν υποςτεύ καμμιϊ ϊλλη κατεργαςύα εκτϐσ απϐ 
εκεύνεσ που αναφϋρονταις 

209,518 428,636 

0806' ταφϑλια, νωπϊ ό ξερϊ 208,960 104,000 

7310' Δεξαμενϋσ, βαρϋλια, τϑμπανα, μπιτϐνια, κουτιϊ και παρϐμοια δοχεύα, απϐ ςύδηρο ό 
χϊλυβα, για ϑλεσ παντϐσ τϑπου (εκτϐσ των ςυμπιεςμϋνων ό υγροποιημϋνων 
αερύων), με χωρητικϐτητα <= 300 l, χωρύσ μηχανικϋσ ό θερμοτεχνικϋσ διατϊξεισ, 
ϋςτω και με εςωτερικόε 

208,703 64,231 

8441' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την επεξεργαςύα ό την κατεργαςύα χαρτϐμαζασ, χαρτιοϑ 
ό χαρτονιοϑ, ϐ. ςυμπ. οι μηχανϋσ κοπόσ παντϐσ τϑπου, π.δ.κ.α. 

202,493 7,543 

5603' Τφϊςματα μη υφαςμϋνα, επιχριςμϋνα ό επικαλυμμϋνα, π.δ.κ.α. 200,048 75,685 

7010' Υιϊλεσ, νταμιτζϊνεσ, φιαλύδια, κανϊτεσ, βϊζα, ςωληνοειδεύσ φιϊλεσ, φϑςιγγεσ και 
ϊλλα δοχεύα απϐ γυαλύ, για μεταφορϋσ ό ςυςκευαςύεσ εμπορικόσ φϑςησ, βϊζα 
ςυντόρηςησ τροφύμων, πώματα, επικαλϑμματα και ϊλλα εύδη πωματιςμοϑ απϐ 
γυαλύ (εκτϐσ απϐ φιϊλεσ κα 

199,283 331,256 

3917' ωλόνεσ κϊθε εύδουσ και τα εξαρτόματϊ τουσ ςυνδϋςεισ, γωνύεσ, αρμού, απϐ 
πλαςτικϋσ ϑλεσ 

198,977 77,401 

6108' Κομπινεζϐν ό μεςοφϐρια, μιςϊ μεςοφϐρια, ςλιπ και ϊλλεσ κιλϐτεσ, νυχτικϊ, 
πιτζϊμεσ, ελαφρϋσ ρϐμπεσ για το ςπύτι (νεγκλιζϋ), ρϐμπεσ και ςακϊκια μπϊνιου, 
ρϐμπεσ δωματύου και παρϐμοια εύδη, πλεκτϊ, για γυναύκεσ ό κορύτςια (εκτϐσ απϐ 
τι-ςερτ, φανελϊκια, ς 

198,393 3,891 

9406' Κτύρια προκαταςκευαςμϋνα, ϋςτω και ατελό ό μη ςυναρμολογημϋνα ακϐμα 197,586 80,543 

8462' Εργαλειομηχανϋσ (ϐ. ςυμπ. οι πρϋςεσ) για την απλό ςφυρηλϊτηςη, τη 
ςφυρηλϊτηςη με αποτϑπωςη ςε μότρα ό το ςφυροκϐπημα των μετϊλλων. 
Εργαλειομηχανϋσ (ϐ.ςυμπ. οι πρϋςεσ) για την κϊμψη, τη λοξοτϐμηςη, το ύςιωμα, το 
ψαλύδιςμα, τη διϊτρηςη με πύεςη ό το ρο 

195,060 35,020 

9505' Εύδη για γιορτϋσ, καρναβϊλι ό ϊλλεσ διαςκεδϊςεισ , ϐ. ςυμπ. τα εύδη για 
ταχυδακτυλουργύεσ ό για αςτεώςμϐ, π.δ.κ.α. 

192,238 26,237 

7306' ωλόνεσ και κούλα εύδη με καθοριςμϋνη μορφό (π.χ. ςυγκολλημϋνα, καρφωτϊ, 
θηλυκωμϋνα ό με απλώσ ςυνενωμϋνα ϊκρα), απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ απϐ 
ςωλόνεσ χωρύσ ςυγκϐλληςη, καθώσ και ςωλόνεσ με κυκλικό εςωτερικό και 
εξωτερικό εγκϊρςια τομό και με εξωτερ 

192,048 230,720 

8302' ιδηρικϊ και παρϐμοια εύδη, απϐ κοινϊ μϋταλλα, για ϋπιπλα, πϐρτεσ, ςκϊλεσ, 190,940 23,261 
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παρϊθυρα, παντζοϑρια, αμαξώματα, ιπποςκευό, βαλύτςεσ, κιβώτια ταξιδύων ό ϊλλα 
παρϐμοια εύδη. Κρεμϊςτρεσ τούχου για ενδϑματα, κρεμϊςτρεσ για καπϋλα, 
κονςϐλεσ, υποςτηρύγματα και 

6601' Ομπρϋλεσ για τη βροχό και τον όλιο, ϐ. ςυμπ. οι ομπρϋλεσ-ρϊβδοι, οι ομπρϋλεσ 
κόπου και παρϐμοια εύδη (εκτϐσ εκεύνων που αποτελοϑν παιδικϐ παιχνύδι, καθώσ 
και των ομπρελών για την παραλύα) 

190,406 50,095 

4403' Ξυλεύα ακατϋργαςτη, ϋςτω και ξεφλουδιςμϋνη, που τησ ϋχει αφαιρεθεύ ο ςομφϐσ ό 
ορθογωνιςμϋνη (εκτϐσ απϐ ξυλεύα χοντροπελεκημϋνη για ρϊβδουσ, ομπρϋλεσ, 
λαβϋσ εργαλεύων ό παρϐμοια. Ξυλεύα με μορφό ςτρωτόρων για ςιδηροτροχιϋσ. 
Ξυλεύα κομμϋνη ςε μορφό λεπ 

186,469 555,920 

7217' ϑρματα απϐ ςύδηρο ό απϐ ϐχι ςε κρϊμα χϊλυβα, περιελιγμϋνα ακανϐνιςτα ό ςε 
πηνύα 

186,121 165,875 

9018' Όργανα και ςυςκευϋσ για ιατρικό, χειρουργικό, οδοντιατρικό ό κτηνιατρικό χρόςη, 
ϐ. ςυμπ. οι ςπινθηρογρϊφοι και ϊλλεσ ςυςκευϋσ ηλεκτροθεραπεύασ, καθώσ και 
ςυςκευϋσ για τον ϋλεγχο τησ οξϑτητασ τησ ϐραςησ, π.δ.κ.α. 

185,844 870 

1904' Σρϐφιμα που λαμβϊνονται απϐ τη διϐγκωςη ό φρϑξη δημητριακών ό προώϐντων 
δημητριακών, ϐπωσ π.χ. καλαμπϐκι ςε νιφϊδεσ κορν-φλϋώκσ, καθώσ και δημητριακϊ 
(εκτϐσ απϐ καλαμπϐκι) ςε κϐκκουσ, ό υπϐ μορφό νιφϊδων ό ϊλλων 
επεξεργαςμϋνων κϐκκων (εκτϐσ απϐ αλεϑρ 

185,626 59,702 

3209' Φρώματα επύχριςησ και βερνύκια με βϊςη ςυνθετικϊ πολυμερό ό τροποποιημϋνα 
φυςικϊ πολυμερό, διαςκορπιςμϋνα ό διαλυμϋνα ςε υδατώδεσ μϋςο 

184,479 98,642 

3908' Πολυαμύδια ςε αρχικϋσ μορφϋσ 182,435 249,576 

3401' αποϑνια. Προώϐντα και παραςκευϊςματα οργανικϊ που ενεργοϑν πϊνω ςτην 
επιφανειακό τϊςη, που χρηςιμοποιοϑνται αντύ ςαπουνιοϑ, ςε ρϊβδουσ, ςε ςχόμα 
ςτρογγυλοϑ ψωμιοϑ ςε τεμϊχια ό εύδη ϋκτυπα, ϋςτω και αν περιϋχουν ςαποϑνι. 
Φαρτύ, βϊτεσ, πιλόματα και μη 

178,828 95,160 

9027' Όργανα και ςυςκευϋσ για φυςικϋσ ό χημικϋσ αναλϑςεισ (π.χ. πολωςύμετρα, 
διαθλαςύμετρα, φαςματϐμετρα και αναλυτϋσ αερύων ό καπνοϑ). Οργανα και 
ςυςκευϋσ για τον προςδιοριςμϐ του ιξώδουσ, του πορώδουσ, τησ διαςτολόσ, τησ 
επιφανειακόσ τϊςησ ό παρομούων χα 

177,733 187 

7311' Δοχεύα απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα, για ςυμπιεςμϋνα ό υγροποιημϋνα αϋρια (εκτϐσ των 
εμπορευματοκιβωτύων containers που εύναι ειδικϊ καταςκευαςμϋνα ό 
προπαραςκευαςμϋνα για μύα ό περιςςϐτερεσ μορφϋσ μεταφορϊσ) 

176,016 33,000 

7321' Θερμϊςτρεσ, λϋβητεσ με εςτύα, μαγειρεύα ( ϋςτω και εκεύνα που μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν βοηθητικϊ για την κεντρικό θϋρμανςη), ςχϊρεσ ψηςύματοσ, 
μαγκϊλια, καμινϊτα υγραερύου, θερμαντόρεσ φαγητών και παρϐμοιεσ μη 
ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ για οικιακό χρόςηκ 

175,378 46,983 

8301' Λουκϋτα, κλειδαριϋσ και ςϑρτεσ αςφαλεύασ (που λειτουργοϑν με κλειδύ, με 
ςυνδυαςμϐ ό με ηλεκτριςμϐ), απϐ κοινϊ μϋταλλα. Κλεύςτρα και ςυναρμογϋσ 
κλεύςτρων, με κλειδαριϊ, απϐ κοινϊ μϋταλλα. Κλειδιϊ για τα εύδη αυτϊ, απϐ κοινϊ 
μϋταλλα 

170,772 19,250 

3006' Υαρμακευτικϊ παραςκευϊςματα και προώϐντα που αναφϋρονται ςτισ διακρύςεισ 
3006.10.10 ϋωσ 3006.60.90 

167,234 1,384 

9013' Διατϊξεισ με υγροϑσ κρυςτϊλλουσ, που δεν αναφϋρονται ειδικϐτερα αλλοϑ ωσ εύδη. 
Λϋιζερ (εκτϐσ απϐ διϐδουσ λϋιζερ). Αλλα ϐργανα και ςυςκευϋσ οπτικόσ που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 90 

166,201 139 

0602' Υυτϊ ζωντανϊ ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και οι ζωντανϋσ ρύζεσ τουσ, 
μοςχεϑματα, μπϐλια και λευκϐ (φϑτρα) μανιταριών (εκτϐσ απϐ βολβοϑσ, 
κρεμμϑδια, κϐνδυλουσ, ρύζεσ βολβοειδεύσ και ριζώματα γενικϊ, καθώσ και εκτϐσ απϐ 
φυτϊ και ρύζεσ κιχωρύου) 

165,410 710,600 

2202' Νερϊ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα μεταλλικϊ και τα αεριοϑχα νερϊ, με 
προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών ό αρωματιςμϋνα, και ϊλλα μη 
αλκοολοϑχα ποτϊ (εκτϐσ απϐ τουσ χυμοϑσ φροϑτων ό λαχανικών και το γϊλα) 

165,236 154,846 

8421' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ φυγϐκεντρεσ, ϐ. ςυμπ. οι μηχανϋσ ςτιψύματοσ (εκτϐσ 
εκεύνων για το διαχωριςμϐ ιςοτϐπων). υςκευϋσ για τη διόθηςη ό το καθϊριςμα 
υγρών ό αερύων (εκτϐσ των τεχνητών νεφρών) 

161,098 5,888 

2833' Θειικϊ. τυπτηρύεσ. Τπεροξοθειικϊ υπερθειικϊ 161,078 331,800 

6803' χιςτϐλιθοσ φυςικϐσ, κατεργαςμϋνοσ και τεχνουργόματα απϐ φυςικϐ ό 
ςυςςωματωμϋνο ςχιςτϐλιθο (εκτϐσ απϐ κϐκκουσ, μικρϊ θραϑςματα και ςκϐνεσ 
απϐ ςχιςτϐλιθο, πϋτρεσ για μωςαiκϊ και παρϐμοια εύδη, κοντϑλια για πλϊκεσ, 
ϋτοιμεσ πλϊκεσ απϐ ςχιςτϐλιθο και πλϊ 

160,764 437,440 

8205' Εργαλεύα (ϐ. ςυμπ. οι γυαλοκϐπτεσ με διαμϊντι), απϐ κοινϊ μϋταλλα, π.δ.κ.α. 
Καμινϋτα για ςυγκϐλληςη των μετϊλλων με καςςύτερο ό χαλκϐ και παρϐμοια εύδη. 
Μϋγγενεσ, ρυθμιζϐμενοι ςφιγκτόρεσ και παρϐμοια εύδη, που δεν αποτελοϑν 
εξαρτόματα ό μϋρη εργαλειο 

160,205 12,041 
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6910' Νεροχϑτεσ, νιπτόρεσ, κολϐνεσ νιπτόρων, μπανιϋρεσ, λεκϊνεσ καθαριϐτητασ 
(μπιντϋδεσ), λεκϊνεσ αποχωρητηρύων, καζανϊκια, ουρητόρια και παρϐμοια μϐνιμα 
εύδη υγιεινόσ, απϐ κεραμευτικϋσ ϑλεσ (εκτϐσ απϐ ςαπουνοθόκεσ, ςπογγοθόκεσ, 
θόκεσ για οδοντϐβουρτςεσ, ϊ 

157,146 48,137 

7210' Πλατϋα προώϐντα ϋλαςησ απϐ ςύδηρο ό απϐ ϐχι ςε κρϊμα χϊλυβα, με πλϊτοσ >= 600 
mm, που ϋχουν ελαθεύ ςε θερμό ό ψυχρό κατϊςταςη, επιςτρωμϋνα με ϊλλο 
μϋταλλο ό επενδυμϋνα 

156,552 81,328 

3005' Βαμβϊκι, γϊζεσ, ταινύεσ και ανϊλογα εύδη π.χ. επύδεςμοι, τςιρϐτα, ςιναπιςμού, 
εμποτιςμϋνα ό καλυμμϋνα με ουςύεσ φαρμακευτικϋσ ό ςυςκευαςμϋνα για τη 
λιανικό πώληςη, για ιατρικοϑσ, χειρουργικοϑσ, οδοντιατρικοϑσ ό κτηνιατρικοϑσ 
ςκοποϑσ 

152,800 34,416 

2509' Κιμωλύα 152,099 1,700,700 

3403' Παραςκευϊςματα λιπαντικϊ ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα λϊδια κοπόσ, τα 
παραςκευϊςματα για την απελευθϋρωςη του παξιμαδιοϑ τησ βύδασ, 
παραςκευϊςματα αντιςκωριακϊ ό αντιδιαβρωτικϊ και τα παραςκευϊςματα για το 
ξεκαλοϑπωμα, με βϊςη τα λιπαντικϊ καιπαρ 

148,991 15,553 

5408' Τφϊςματα απϐ νόματα απϐ τεχνητϋσ ύνεσ ςυνεχεύσ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και 
νόματα μονϐινα με >= 67 decitex των οπούων η μεγαλϑτερη διϊςταςη τησ 
εγκϊρςιασ τομόσ εύναι <= 1 mm 

146,010 9,026 

2804' Τδρογϐνο, ευγενό αϋρια και ϊλλα ςτοιχεύα μη μεταλλικϊ 145,451 8,008 

1516' Λύπη και λϊδια ζωώκόσ ό φυτικόσ προϋλευςησ και τα κλϊςματϊ τουσ, μερικώσ ό 
ολικώσ υδρογονωμϋνα, διεςτεροποιημϋνα, επανεςτεροποιημϋνα ό ελαώδινιςμϋνα 
(με ιςομϋρεια λιπαρών οξϋων), ϋςτω και εξευγενιςμϋνα (εκτϐσ απϐ αλλιώσ 
παραςκευαςμϋνα λύπη και λϊδιακ 

141,687 83,380 

8516' Θερμαντόρεσ νεροϑ και θερμοςυςκευϋσ που βυθύζονται ςτο νερϐ, ηλεκτρικού. 
Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ για τη θϋρμανςη του χώρου ό για παρϐμοιεσ χρόςεισ. 
Ηλεκτροθερμικϋσ ςυςκευϋσ για την περιπούηςη των μαλλιών (π.χ. ςυςκευϋσ 
ςτεγνώματοσ, ηλεκτρικϊ μπιγκουτύ κα 

141,631 10,999 

7222' Ρϊβδοι και εύδη με καθοριςμϋνη μορφό, απϐ ανοξεύδωτο χϊλυβα, π.δ.κ.α. 139,477 88,413 

9028' Μετρητϋσ αερύων, υγρών ό ηλεκτριςμοϑ, ϐ. ςυμπ. οι μετρητϋσ για τη μϋτρηςη των 
μετρητών αυτών 

139,211 3,846 

3303' Αρώματα και κολώνιεσ (εκτϐσ απϐ λοςιϐν ξυρύςματοσ λοςιϐν after shave και 
αποςμητικϊ ςώματοσ, καθώσ και εκτϐσ απϐ λοςιϐν για τα μαλλιϊ) 

138,245 3,039 

8501' Ηλεκτροκινητόρεσ και ηλεκτρογεννότριεσ (εκτϐσ απϐ τα ςυγκροτόματα 
παραγωγόσ ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ) 

136,160 1,449 

3811' Αντικροτικϊ, αναςχετικϊ τησ οξεύδωςησ, προςθετικϊ εξουδετϋρωςησ καταλούπων, 
βελτιωτικϊ του ιξώδουσ των λιπαντικών λαδιών, προςθετικϊ κατϊ τησ διϊβρωςησ 
και ϊλλα παραςκευαςμϋνα προςθετικϊ για ορυκτϊ λϊδια, ςτα οπούα 
περιλαμβϊνεται και η βενζύνη, ό για 

131,398 23,872 

3915' Απορρύμματα, ξϋςματα και θραϑςματα, απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 131,368 320,830 

9703' Πρωτϐτυπα ϋργα αγαλματοποιύασ, απϐ ϑλεσ παντϐσ τϑπου 129,200 840 

9503' Παιχνύδια για παιδιϊ (εκτϐσ απϐ τροχοφϐρα παιχνύδια, ςτα οπούα μποροϑν να 
επιβιβαςθοϑν και με τα οπούα μποροϑν να μετακινηθοϑν παιδιϊ, αμαξϊκια για 
κοϑκλεσ και κοϑκλεσ που απλώσ αναπαριςτοϑν ανθρώπουσ). Μικροκαταςκευϋσ για 
παιχνύδι ό διαςκϋδαςη, ϋςτω 

123,079 14,378 

0811' Καρπού και φροϑτα, ϊψητα ό ψημϋνα ςτον ατμϐ ό βραςμϋνα ςτο νερϐ, 
κατεψυγμϋνα, ϋςτω και με προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών 

120,481 61,680 

7114' Εύδη χρυςοχούασ και μϋρη αυτών, απϐ πολϑτιμα μϋταλλα ό απϐ κοινϊ μϋταλλα 
επιςτρωμϋνα με πολϑτιμα μϋταλλα (εκτϐσ απϐ κοςμόματα, εύδη ωρολογοποιύασ, 
μουςικϊ ϐργανα, ϐπλα, ψεκαςτόρεσ αρωμϊτων και κεφαλϋσ αυτών, πρωτϐτυπα 
ϋργα αγαλματοποιύασ, αντικεύμενα 

120,359 4 

9506' υςκευϋσ και εξοπλιςμϐσ για τη γενικό φυςικό αγωγό, τη γυμναςτικό, τον ελαφρϑ 
ό βαρϑτερο αθλητιςμϐ και ϊλλα αθλόματα (ϐ. ςυμπ. η επιτραπϋζια αντιςφαύρηςη) 
ό υπαύθρια παιχνύδια, που δεν κατονομϊζονται οϑτε αναφϋρονται αλλοϑ ςτο 
κεφϊλαιο αυτϐ. Πιςύνεσπ 

114,797 9,520 

2514' χιςτϐλιθοσ, ϋςτω και χοντρικϊ κατεργαςμϋνοσ ό απλϊ κομμϋνοσ, με πριϐνι ό ϊλλο 
τρϐπο, ςε ϐγκουσ ό πλϊκεσ ςχόματοσ τετραγώνου ό ορθογωνύου. κϐνεσ και 
απορρύμματα ςχιςτϐλιθου 

114,089 574,470 

7307' ϑνδεςμοι, ςυμπλϋκτεσ και ζεϑκτεσ ςωληνώςεων (π.χ. καμπϑλεσ ό περιβλόματα), 
απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα 

110,800 21,319 

8467' Εργαλεύα χειρωνακτικοϑ χειριςμοϑ, λειτουργύασ με πεπιεςμϋνο αϋρα, υδραυλικόσ 
λειτουργύασ ό με αυτοδϑναμο μη ηλεκτρικϐ κινητόρα, καθώσ και τα εξαρτόματϊ 
τουσ 

110,685 3,654 

8413' Αντλύεσ για υγρϊ, ϋςτω και με μετρικό διϊταξη (εκτϐσ εκεύνων που εύναι απϐ 107,792 7,064 
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κεραμευτικϋσ ϑλεσ, καθώσ και εκτϐσ απϐ ιατρικϋσ αντλύεσ απορρϐφηςησ εκκρύςεων 
ό ιατρικϋσ αντλύεσ που φϋρονται επύ του ςώματοσ ό εύναι εμφυτευμϋνεσ ςε αυτϐ). 
Ανυψωτϋσ υγρών (εκ 

1604' Παραςκευϊςματα και κονςϋρβεσ ψαριών, καθώσ και χαβιϊρι και τα υποκατϊςτατα 
αυτοϑ που παραςκευϊζονται απϐ αυγϊ ψαριοϑ 

107,514 17,649 

4802' Φαρτύ και χαρτϐνια, χωρύσ επύχριςη ό επϊλειψη, των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται 
για το γρϊψιμο, την εκτϑπωςη ό για ϊλλουσ γραφικοϑσ ςκοποϑσ, και χαρτύ και 
χαρτϐνια για καρτϋλεσ ό ταινύεσ για διϊτρηςη, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα ςϑμφωνα 
με τη ςημεύωςη 7α) 

106,503 51,076 

8536' υςκευϋσ ηλεκτρικϋσ, για το κλεύςιμο, τη διακοπό, την προςταςύα ό τη ςϑνδεςη 
ηλεκτρικών κυκλωμϊτων (π.χ. διακϐπτεσ, ηλεκτρονϐμοι, αςφϊλειεσ, αντιςτϊςεισ 
ςτα κϑματα ηλεκτριςμοϑ, φισ και πρύζεσ, υποδοχϋσ λαμπτόρων ντουύ και κουτιϊ 
ςϑνδεςησ), για τϊςη < 

105,728 14,688 

2814' Αμμωνύα ϊνυδρη ό ςε υδατικϐ διϊλυμα (υγρό αμμωνύα) 105,223 102,780 

3603' Θρυαλλύδεσ αςφαλεύασ. Πυραγωγϊ ςχοινιϊ. Καψοϑλια, απλού πυροκροτητϋσ, εύδη 
ανϊφλεξησ, ηλεκτρικού πυροκροτητϋσ (εκτϐσ απϐ πυροκροτητϋσ χειροβομβύδων και 
κϊλυκεσ, με ό χωρύσ καψοϑλια) 

99,000 15,180 

3816' Σςιμϋντα, κονιϊματα, ςκυροδϋματα και παρϐμοιεσ πυρύμαχεσ ςυνθϋςεισ (εκτϐσ απϐ 
παραςκευϊςματα με βϊςη το γραφύτη ό ϊλλο ϊνθρακα) 

98,337 152,225 

5607' πϊγκοι, ςχοινιϊ και χοντρϊ ςχοινιϊ, πλεκτϊ ό ϐχι, ϋςτω και εμποτιςμϋνα, 
επιχριςμϋνα, επικαλυμμϋνα ό επενδυμϋνα με καουτςοϑκ ό πλαςτικό ϑλη 

97,912 31,329 

4001' Καουτςοϑκ φυςικϐ, μπαλϊτα, γουταπϋρκα, guayule, chicle και ανϊλογεσ φυςικϋσ 
γϐμεσ, ςε αρχικϋσ μορφϋσ ό ςε πλϊκεσ, φϑλλα ό ταινύεσ 

97,868 22,380 

2105' Παγωτϊ, ϋςτω και αν περιϋχουν κακϊο 97,091 40,986 

8481' Ρυθμιςτικού κρουνού και παρϐμοιεσ ςυςκευϋσ για ϊκαμπτουσ ό εϑκαμπτουσ 
ςωλόνεσ, ατμολϋβητεσ, δεξαμενϋσ, κϊδουσ ό παρϐμοια δοχεύα, ϐ. ςυμπ. οι 
υποβιβαςτϋσ πύεςησ και οι θερμοςτατικϊ χειριζϐμενεσ βαλβύδεσ 

96,697 6,255 

3405' τιλβώματα και κρϋμεσ για παποϑτςια, για πατώματα και ϋπιπλα, ςτιλβώματα για 
αμαξώματα, γυαλύ ό μϋταλλα, πϊςτεσ και ςκϐνεσ καθαριςμοϑ και παρϐμοια 
παραςκευϊςματα ϋςτω και με μορφό χαρτιοϑ, βϊτασ, πιλημϊτων μη υφαςμϋνων 
υφαςμϊτων, αφρώδουσ πλαςτικοϑ,  

94,305 99,449 

6204' Κουςτοϑμια-ταγιϋρ, ςϑνολα, ζακϋτεσ, φορϋματα, φοϑςτεσ, φοϑςτεσ-παντελϐνια 
(ζιπ- κιλϐτ), παντελϐνια μακριϊ (ϐ. ςυμπ. τα παντελϐνια μϋχρι το γϐνατο και 
παρϐμοια παντελϐνια), φϐρμεσ με τιρϊντεσ (ςαλοπϋτ) και παντελϐνια κοντϊ 
(ςορτσ), για γυναύκεσ ό κορύ 

92,971 871 

3906' Πολυμερό ακρυλικϊ ςε αρχικϋσ μορφϋσ 91,596 46,400 

8803' Μϋρη απϐ ιπτϊμενα και διαςτημικϊ οχόματα των κλϊςεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 91,542 52 

7324' Εύδη υγιεινόσ ό ευπρεπιςμοϑ και τα μϋρη αυτών, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ απϐ 
μπιτϐνια, κουτιϊ και παρϐμοια δοχεύα τησ κλϊςησ 7310, ντουλαπϊκια-φαρμακεύα, 
ντουλϊπεσ με κρεμϊςτρεσ και ϊλλα ϋπιπλα του κεφαλαύου 94, καθώσ και εύδη 
κρουνοποιύασ) 

88,724 8,030 

6110' Πουλϐβερ, πλεκτϋσ ζακϋτεσ, γιλϋκα και παρϐμοια εύδη (ϐ. ςυμπ. τα ςου-πουλ), 
πλεκτϊ (εκτϐσ των παραγεμιςμϋνων γιλϋκων) 

86,693 3,820 

2009' Φυμού φροϑτων, ςτουσ οπούουσ περιλαμβϊνεται και ο μοϑςτοσ ςταφυλιών, ό 
λαχανικών, που δεν ϋχουν υποςτεύ ζϑμωςη, χωρύσ προςθόκη αλκοϐλησ, με ό χωρύσ 
προςθόκη ζϊχαρησ ό ϊλλων γλυκαντικών 

85,650 187,186 

0409' Μϋλι φυςικϐ 85,442 34,566 

6106' Μπλοϑζεσ και μπλοϑζεσ-πουκϊμιςα ςεμιζιϋ, πλεκτϋσ, για γυναύκεσ ό κορύτςια (εκτϐσ 
απϐ τι-ςερτ και φανελϊκια) 

81,514 1,222 

3806' Κολοφώνια και ρητινικϊ οξϋα, καθώσ και τα παρϊγωγϊ τουσ. Αιθϋριο ϋλαιο 
κολοφωνύου και ϋλαια κολοφωνύου. Γϐμεσ λιωμϋνεσ 

81,002 49,000 

3820' Αντιψυκτικϊ παραςκευϊςματα και υγρϊ παραςκευαςμϋνα για την αφαύρεςη του 
πϊγου (εκτϐσ απϐ παραςκευαςμϋνα προςθετικϊ για ορυκτϊ λϊδια ό ϊλλα υγρϊ 
που χρηςιμοποιοϑνται για τουσ ύδιουσ ςκοποϑσ με τα ορυκτϊ λϊδια) 

79,565 31,080 

8464' Εργαλειομηχανϋσ για την κατεργαςύα τησ πϋτρασ, των κεραμευτικών προώϐντων, 
του ςκυροδϋματοσ, του αμιαντοτςιμϋντου ό παρϐμοιων ορυκτών υλών ό για την 
κατεργαςύα ςε ψυχρό κατϊςταςη του γυαλιοϑ (εκτϐσ απϐ μηχανϋσ του χεριοϑ) 

78,000 51,265 

4202' Μπαοϑλα, βαλύτςεσ και βαλιτςϊκια, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα βαλιτςϊκια 
για εύδη καλλωπιςμοϑ και τα βαλιτςϊκια για ϋγγραφα, οι χαρτοφϑλακεσ γενικϊ, 
θόκεσ για ματογυϊλια, για κυϊλια, για φωτογραφικϋσ και για κινηματογραφικϋσ 
μηχανϋσ, για μουςικϊ 

77,653 3,954 

8543' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ με δικό τουσ λειτουργύα, ηλεκτρικϋσ, που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 85 

76,215 656 

7007' Μονϐ γυαλύ αςφαλεύασ, ςκληρυμϋνο και γυαλύ αςφαλεύασ με πολλαπλϋσ επιφϊνειεσ 75,948 21,470 
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επικολλητϐ γυαλύ (εκτϐσ απϐ μονωτικϋσ πλϊκεσ απϐ γυαλύ με πολλαπλϋσ 
επιφϊνειεσ, γυαλιϊ για ματογυϊλια και γυαλιϊ ωρολογοποιύασ) 

7318' Βύδεσ, μπουλϐνια, περικϐχλια (παξιμϊδια), καρφιϊ μακριϊ με ςπεύρωμα 
(ςτριφϐνια), ϊγκιςτρα με ςπεύρωμα, καζανϐκαρφα (πριτςύνια), κοπύλιεσ, ςφόνεσ, 
ροδϋλεσ (ϐ. ςυμπ. τα γκρϐβερ και οι αςφαλειοδακτϑλιοι) και παρϐμοια εύδη, απϐ 
ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ απϐ 

73,520 22,418 

6212' τηθϐδεςμοι, ζώνεσ-κορςϋδεσ, κορςϋδεσ, τιρϊντεσ, καλτςοδϋτεσ, ζαρτιϋρεσ και 
παρϐμοια εύδη, καθώσ και μϋρη αυτών, απϐ υφαντουργικϊ προώϐντα υλών παντϐσ 
τϑπου, ϋςτω και ελαςτικϊ, ϐ. ςυμπ. τα πλεκτϊ (εκτϐσ απϐ ζώνεσ και λαςτϋξ εξ 
ολοκλόρου απϐ καουτςοϑκ 

73,227 411 

7314' Τφϊςματα (ϐ. ςυμπ. τα ατϋρμονα υφϊςματα), πλϋγματα και διχτυωτϊ, απϐ 
ςϑρματα απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ των υφαςμϊτων απϐ μεταλλικϊ νόματα των 
τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για ενδϑματα, υφϊςματα επιπλώςεων ό για 
παρϐμοιεσ χρόςεισ). Υϑλλα και ταινύεσ αν 

72,854 36,287 

5903' Τφϊςματα εμποτιςμϋνα, επιχριςμϋνα ό επικαλυμμϋνα με πλαςτικό ϑλη ό με 
απανωτϋσ ςτρώςεισ απϐ πλαςτικό ϑλη (εκτϐσ των φϑλλων των υφαςμϋνων για 
επύςωτρα με πεπιεςμϋνο αϋρα, που λαμβϊνονται απϐ νόματα υψηλόσ αντοχόσ απϐ 
νϊυλον ό απϐ ϊλλα πολυαμύδια, πολυ 

71,458 24,651 

6402' Τποδόματα που ϋχουν τα εξωτερικϊ πϋλματα και το ϊνω μϋροσ απϐ καουτςοϑκ ό 
απϐ πλαςτικό ϑλη (εκτϐσ απϐ τα αδιϊβροχα υποδόματα τησ κλϊςησ 6401, 
ορθοπεδικϊ υποδόματα, υποδόματα ςτα οπούα προςαρμϐζονται παγοπϋδιλα ό 
τροχοπϋδιλα και υποδόματα που ϋχουν χα 

69,973 2,619 

2714' Ωςφαλτοι εν γϋνει φυςικϋσ. χύςτεσ και ϊμμοσ, αςφαλτοϑχα. Αςφαλτύτεσ και 
πετρώματα αςφαλτοϑχα 

68,998 93,915 

6114' Ειδικϊ ενδϑματα για επαγγελματικϋσ, αθλητικϋσ ό ϊλλεσ χρόςεισ, π.δ.κ.α., απϐ 
πλεκτϊ υφϊςματα 

68,342 1,049 

6005' Τφϊςματα πλεκτϊ ςτημονιοϑ (ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και εκεύνα που γύνονται 
ςε μηχανϋσ καταςκευόσ ςειρητιών), ϊλλα απϐ εκεύνα των κλϊςεων 6001  
μϋχρι 6004 

68,281 16,323 

2006' Λαχανικϊ, φροϑτα, καρπού, φλοϑδεσ φροϑτων και ϊλλα μϋρη φυτών, ζαχαρϐπηκτα 
ςτραγγιςμϋνα, με ςτιλπνό ό κρυςταλλικό εμφϊνιςη 

66,732 29,900 

2519' Ανθρακικϐ μαγνόςιο φυςικϐ μαγνηςύτησ. Μαγνηςύα που αποκτόθηκε με τόξη με 
ηλεκτριςμϐ. Μαγνηςύα πυρωμϋνη αδρανόσ φρυγμϋνη, ϋςτω και αν περιϋχει 
ελϊχιςτεσ ποςϐτητεσ ϊλλων οξειδύων που προςτϋθηκαν πριν απϐ τη φρϑξη. Ωλλο 
οξεύδιο του μαγνηςύου ϋςτω και κα 

66,528 201,040 

8512' υςκευϋσ φωτιςμοϑ και ςηματοδϐτηςησ, ηλεκτρικϋσ (εκτϐσ απϐ τουσ λαμπτόρεσ 
τησ κλϊςησ 8539), ηλεκτρικού υαλοκαθαριςτόρεσ, διατϊξεισ αφαύρεςησ του πϊγου 
απϐ τα τζϊμια και διατϊξεισ κατϊ του θαμπώματοσ των τζαμιών, των τϑπων που 
χρηςιμοποιοϑνται για αυτ 

63,895 4,274 

8518' Μικρϐφωνα και τα υποςτηρύγματα αυτών (εκτϐσ των αςυρμϊτων με 
ενςωματωμϋνο πομπϐ). Μεγϊφωνα, ϋςτω και ςε προςτατευτικϐ περύβλημα. 
Ακουςτικϊ, ϋςτω και ςυνδυαςμϋνα με μικρϐφωνο (εκτϐσ απϐ τηλεφωνικϋσ 
ςυςκευϋσ, ςυςκευϋσ διευκϐλυνςησ τησ ακοόσ των βαρυκϐω 

62,186 1,268 

8541' Δύοδοι, τρανζύςτορ και παρϐμοιεσ διατϊξεισ με ημιαγωγϐ. Υωτοευαύςθητεσ 
διατϊξεισ με ημιαγωγϐ, ϐ. ςυμπ. τα φωτοςτοιχεύα ϋςτω και ςυναρμολογημϋνα ςε 
αυτοτελεύσ μονϊδεσ ό με μορφό πύνακα (εκτϐσ απϐ φωτοβολταώκϋσ γεννότριεσ). 
Δύοδοι εκπομπόσ φωτϐσ. Δεμϋν 

61,627 26 

8411' τροβιλοκινητόρεσ, ςτροβιλοπροωθητόρεσ και ϊλλοι ςτρϐβιλοι δι'αερύου 61,444 200 

8474' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τη διαλογό, το κοςκύνιςμα, το διαχωριςμϐ, το πλϑςιμο, 
τη ςϑνθλιψη, την ϊλεςη, την ανϊμειξη ό τη μϊλαξη χώματοσ, μεταλλευμϊτων, λύθων 
ό ϊλλων ςτερεών (ϋςτω και υπϐ μορφό ςκϐνησ ό πολτοϑ) ορυκτών υλών. Μηχανϋσ 
για τη ςυμπύεςη ό 

59,801 23,048 

7309' Δεξαμενϋσ, βαρϋλια, κϊδοι και παρϐμοια δοχεύα, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα, για ϑλεσ 
παντϐσ τϑπου (εκτϐσ των ςυμπιεςμϋνων ό υγροποιημϋνων αερύων), με 
χωρητικϐτητα > 300 l, χωρύσ μηχανικϋσ ό θερμοτεχνικϋσ διατϊξεισ, ϋςτω και με 
εςωτερικό επϋνδυςη ό θερμομϐνως 

58,390 22,110 

7907' Σεχνουργόματα απϐ ψευδϊργυρο, π.δ.κ.α. 58,360 16,172 

9603' κοϑπεσ, ψόκτρεσ και πινϋλα (ϐ. ςυμπ. εκεύνα που αποτελοϑν μϋρη μηχανών, 
ςυςκευών ό οχημϊτων), μηχανικϋσ ςκοϑπεσ για χρόςη με το χϋρι, χωρύσ κινητόρα, 
ςφουγγαρϐπανα και ξεςκονιςτόρια απϐ φτερϊ. Κεφαλϋσ πινϋλων. Βϑςματα και 
κϑλινδροι για βϊψιμο. Καθαρ 

57,687 19,269 

9102' Ρολϐγια του χεριοϑ, τησ τςϋπησ και παρϐμοια ρολϐγια, ϐ. ςυμπ. τα χρονϐμετρα του 
αυτοϑ τϑπου (εκτϐσ εκεύνων που εύναι απϐ πολϑτιμα μϋταλλα ό απϐ μϋταλλα 
επιςτρωμϋνα με πολϑτιμα μϋταλλα) 

57,050 5 

8454' Αναγωγεύσ, κουτϊλεσ χυτηρύου, μότρεσ για τη χϑτευςη πλινθωμϊτων, χελωνών ό 57,000 6,900 
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παρομούων μορφών, καθώσ και μηχανϋσ χϑτευςησ για χυτόρια, χαλυβουργεύα ό 
ϊλλεσ μεταλλουργικϋσ επιχειρόςεισ (εκτϐσ απϐ πιεςτόρια για ςκϐνεσ μετϊλλων) 

8514' Κλύβανοι βιομηχανικού ό εργαςτηρύων, ηλεκτρικού, ϐ. ςυμπ. οι κλύβανοι που 
λειτουργοϑν με επαγωγό ό με διηλεκτρικό θϋρμανςη (εκτϐσ των ξηραντόριων). 
Αλλεσ ςυςκευϋσ βιομηχανικϋσ ό εργαςτηρύων για τη θερμικό επεξεργαςύα υλών με 
επαγωγό ό διηλεκτρικό θϋρ 

54,740 17,300 

6806' Μαλλιϊ απϐ ςκουριϋσ υψικαμύνων, μαλλιϊ απϐ πετρώματα και παρϐμοια ορυκτϊ 
μαλλιϊ. Εκτονωμϋνοσ βερμικουλύτησ, εκτονωμϋνεσ ϊργιλοι, αφρϐσ απϐ ςκουριϋσ και 
παρϐμοια εκτονωμϋνα ορυκτϊ προiϐντα. Μεύγματα και τεχνουργόματα απϐ 
ορυκτϋσ ϑλεσ για θερμομονωτικϋ 

53,695 74,754 

6914' Σεχνουργόματα απϐ κεραμευτικϋσ ϑλεσ, π.δ.κ.α. 52,175 42,707 

8526' υςκευϋσ ραδιοανύχνευςησ και ραδιοβϐληςησ (ραντϊρ), ςυςκευϋσ 
ραδιοναυςιπλούασ και ςυςκευϋσ ραδιοτηλεχειριςμοϑ                                           
ςυςκευϋσ ραδιοναυςιπλούασ και ςυςκευϋσ ραδιοτηλεχειριςμοϑ 

49,441 264 

4821' Ετικϋτεσ κϊθε εύδουσ, απϐ χαρτύ ό χαρτϐνι, τυπωμϋνεσ ό μη 48,807 11,109 

6206' Μπλοϑζεσ και μπλοϑζεσ-πουκϊμιςα ςεμιζιϋ, για γυναύκεσ ό κορύτςια (εκτϐσ των 
πλεκτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ φανελϊκια) 

48,634 825 

4415' Κιβώτια κϊθε μεγϋθουσ, καφϊςια, κϑλινδροι και παρϐμοια εύδη ςυςκευαςύασ απϐ 
ξϑλο. Σϑμπανα (τροχύςκοι) για καλώδια απϐ ξϑλο.Επύπεδα πλαύςια ςτοιβαςύασ 
υλικών (παλϋτεσ), παλετοκιβώτια και ϊλλεσ φϋρουςεσ επιφϊνειεσ, απϐ ξϑλο. 
τεφϊνεσ παλετών απϐ ξϑλο ( 

47,718 167,145 

4911' Εντυπα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και οι εικϐνεσ, εικϐνεσ χαρακτικόσ και οι 
φωτογραφύεσ, π.δ.κ.α. 

47,502 1,740 

2932' Ενώςεισ ετεροκυκλικϋσ μϐνο με ετεροϊτομοα οξυγϐνου 47,326 150 

2002' Ντομϊτεσ παραςκευαςμϋνεσ ό διατηρημϋνεσ χωρύσ ξύδι ό οξικϐ οξϑ 45,685 11,301 

2501' Αλϊτι, ςτο οπούο περιλαμβϊνεται το επιτραπϋζιο και το μετουςιωμϋνο αλϊτι, και 
χλωριοϑχο νϊτριο καθαρϐ, ϋςτω και ςε υδατικϐ διϊλυμα ό με προςθόκη 
αντιςυςςωματικών ουςιών ό ουςιών που εξαςφαλύζουν καλό ρευςτϐτητα. 
Θαλϊςςιο νερϐ 

44,840 211,200 

3302' Μεύγματα ευωδών ουςιών και μεύγματα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα 
αλκοολοϑχα διαλϑματα, με βϊςη μύα ό περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ τισ ουςύεσ, των 
τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται ωσ πρώτεσ ϑλεσ ςτη βιομηχανύα. Ωλλα 
παραςκευϊςματα που βαςύζονται ςε ευώδεισ ο 

43,660 35,120 

6306' Καλϑμματα εμπορευμϊτων, οχημϊτων κλπ. και εξωτερικϊ προπετϊςματα (τϋντεσ), 
ςκηνϋσ, ιςτύα για ςκϊφη, ιςτιοςανύδεσ και οχόματα χερςαύων μεταφορών, καθώσ 
και εύδη καταςκόνωςησ, απϐ υφαντουργικϊ προiϐντα παντϐσ τϑπου (εκτϐσ απϐ 
επύπεδα προςτατευτικϊ καλϑ 

43,331 3,618 

7315' Αλυςύδεσ και μϋρη αυτών, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ απϐ αλυςύδεσ για ρολϐγια, 
αλυςύδεσ-κοςμόματα κλπ., αλυςύδεσ εκςκαφόσ και αλυςύδεσ για αλυςοπρύονο, 
ερπϑςτριεσ, αλυςύδεσ με ξϑςτρεσ για εγκαταςτϊςεισ εκμετϊλλευςησ, αλυςύδεσ με 
λαβύδεσ για κλωςτο φαν 

42,980 34,860 

8537' Πύνακεσ, πλϊκεσ, αναλϐγια χειριςμοϑ, ϋδρανα, ερμϊρια και ϊλλεσ βϊςεισ, που εύναι 
εξοπλιςμϋνεσ με δϑο ό περιςςϐτερεσ ςυςκευϋσ των κλϊςεων 8535 ό 8536, ϐπου 
περιλαμβϊνονται και οι βϊςεισ που ϋχουν ενςωματωμϋνεσ ϐργανα ό ςυςκευϋσ του 
κεφαλαύου 90, για τ 

42,232 107 

9001' Ίνεσ οπτικϋσ και δϋςμεσ οπτικών ινών. Καλώδια απϐ οπτικϋσ ύνεσ (εκτϐσ εκεύνων 
τησ κλϊςησ 8544 που αποτελοϑνται απϐ ύνεσ επενδυμϋνεσ η καθεμύα χωριςτϊ). 
Τλεσ πϐλωςησ ςε φϑλλα ό πλϊκεσ. Υακού (ϐ. ςυμπ. οι φακού επαφόσ), πρύςματα, 
καθρϋπτεσ και ϊλλα ςτο 

41,724 121 

8466' Μηχανϋσ και εξαρτόματα που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό 
κϑρια για τισ εργαλειομηχανϋσ των κλϊςεων 8456 ϋωσ 8465, ϐ. ςυμπ. οι διατϊξεισ 
που ςυγκρατοϑν τα προσ επεξεργαςύα τεμϊχια και τα εργαλεύα, οι κεφαλϋσ 
ελικοτομόσ αυτϐματησ ελευθ 

40,128 681 

6006' Ωλλα πλεκτϊ υφϊςματα 39,902 2,618 

8504' Μεταςχηματιςτϋσ ηλεκτρικού, ηλεκτρικού μετατροπεύσ (π.χ. ανορθωτϋσ) καθώσ και 
πηνύα επαγωγικόσ αντύδραςησ και ϊλλα πηνύα επαγωγόσ. Μϋρη τουσ 

39,846 1,510 

2522' Αςβϋςτησ μη ςβηςμϋνοσ, αςβϋςτησ ςβηςμϋνοσ και αςβϋςτησ υδραυλικϐσ (εκτϐσ 
απϐ καθαρϐ οξεύδιο και υδροξεύδιο του αςβεςτύου) 

39,532 346,020 

9701' Ζωγραφικού πύνακεσ (π.χ. ελαιογραφύεσ, ακουαρϋλεσ, παςτϋλ) και ςχϋδια, που 
ϋχουν γύνει εξ ολοκλόρου με το χϋρι (εκτϐσ απϐ τα τεχνικϊ και παρϐμοια ςχϋδια τησ 
κλϊςησ 4906 και τα βιομηχανικϊ προώϐντα που εύναι ζωγραφιςμϋνα ό 
διακοςμημϋνα με το χϋρι). Κο 

39,277 228 

5203' Βαμβϊκι, λαναριςμϋνο ό χτενιςμϋνο 39,250 10,200 

7615' Εύδη οικιακόσ χρόςησ ό οικιακόσ οικονομύασ, εύδη υγιεινόσ ό ευπρεπιςμοϑ, και μϋρη 38,931 2,407 
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αυτών, απϐ αργύλιο (εκτϐσ απϐ μπιτϐνια, κουτιϊ και παρϐμοια δοχεύα τησ κλϊςησ 
7612, εύδη που ϋχουν χαρακτόρα εργαλεύων, κουτϊλια, κουτϊλεσ, πηροϑνια και 
ϊλλα εύδη των κ 

3404' Κεριϊ τεχνητϊ και κεριϊ παραςκευαςμϋνα 38,461 18,579 

4810' Φαρτύ και χαρτϐνια επιχριςμϋνα με καολύνη ό με ϊλλεσ ανϐργανεσ ουςύεσ ςτη μύα ό 
και ςτισ δϑο επιφϊνειεσ, με ό χωρύσ ςυνδετικϊ, ϋςτω και χρωματιςμϋνα ςτην 
επιφϊνεια, διακοςμημϋνα ςτην επιφϊνεια ό τυπωμϋνα, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα 
ςϑμφωνα με τη ςημεύω 

38,383 69,375 

5516' Τφϊςματα απϐ τεχνητϋσ ύνεσ μη ςυνεχεύσ 38,015 1,499 

2508' Ωργιλοι, ανδαλουςύτησ, κυανύτησ, ςιλλιμανύτησ, ϋςτω και πυρωμϋνοι. Μουλλύτησ. 
Φώματα που παύρνονται ϑςτερα απϐ ϊλεςμα των θραυςμϊτων των ψημϋνων 
πυρύμαχων πλύνθων ό των ψημϋνων μειγμϊτων αργύλου και ϊλλων πυρύμαχων 
υλών, καθώσ και ϐςα αποτελοϑνται απ 

37,366 95,579 

9032' Όργανα και ςυςκευϋσ ρϑθμιςησ (εκτϐσ απϐ τισ βαλβύδεσ τησ κλϊςησ 8481) 36,899 290 

6104' Κουςτοϑμια-ταγιϋρ, ςϑνολα,ζακϋτεσ, φορϋματα, φοϑςτεσ, φοϑςτεσ-παντελϐνια 
(ζιπ- κιλϐτ), παντελϐνια μακριϊ (ϐ. ςυμπ. τα παντελϐνια μϋχρι το γϐνατο και 
παρϐμοια παντελϐνια), φϐρμεσ με τιρϊντεσ (ςαλοπϋτ) και παντελϐνια κοντϊ 
(ςορτσ), πλεκτϊ, για γυναύκεσ 

35,470 599 

9202' Εγχορδα ϐργανα, π.χ. κιθϊρεσ, βιολιϊ και ϊρπεσ (εκτϐσ εκεύνων που ϋχουν κλύμακα 
πλόκτρων) 

35,449 332 

5204' Νόματα για ρϊψιμο απϐ βαμβϊκι, ϋςτω και ςυςκευαςμϋνα για τη λιανικό πώληςη 35,073 1,995 

9021' Ορθοπεδικϋσ ςυςκευϋσ και ϊλλεσ ορθοπεδικϋσ διατϊξεισ, ϐ. ςυμπ. τα δεκανύκια, οι 
ιατροχειρουργικϋσ ζώνεσ και οι επύδεςμοι. Νϊρθηκεσ και ϊλλεσ διατϊξεισ για τη 
θεραπεύα καταγμϊτων. Προθϋςεισ και ϊλλα εύδη προθετικόσ. υςκευϋσ για τη 
διευκϐλυνςη τησ ακο 

34,904 1,478 

8711' Μοτοςυκλϋτεσ (ϐ. ςυμπ. τα μοτοποδόλατα) και ποδόλατα με βοηθητικϐ κινητόρα, 
ϋςτω και με καλϊθι ςτο πλϊι. Πλϊγια καλϊθια για μοτοςυκλϋτεσ 

33,930 2,309 

6109' Σι-ςερτ και φανελϊκια, πλεκτϊ 32,775 836 

8509' Οικιακϋσ ςυςκευϋσ, ηλεκτρομηχανικϋσ, με ενςωματωμϋνο ηλεκτρικϐ κινητόρα 32,642 1,160 

1511' Υοινικϋλαιο και τα κλϊςματϊ του, ϋςτω και εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη 
μεταςχηματιςμϋνα 

31,365 20,910 

6905' Κεραμύδια, μϋρη καπνοδϐχων, αγωγού καπνοϑ, αρχιτεκτονικϋσ διακοςμόςεισ και 
ϊλλα κεραμευτικϊ εύδη για την οικοδομικό (εκτϐσ εκεύνων που εύναι απϐ πυριτικϋσ 
ςκϐνεσ απολιθωμϊτων ό απϐ παρϐμοιεσ πυριτικϋσ γαύεσ, των πυρύμαχων 
κεραμευτικών ειδών για την ο 

30,523 301,069 

7019' Ίνεσ απϐ γυαλύ (ϐ. ςυμπ. ο υαλοβϊμβακασ) και τεχνουργόματα απϐ αυτϋσ (εκτϐσ 
απϐ ορυκτϊ μαλλιϊ και τεχνουργόματα απϐ αυτϊ, οπτικϋσ ύνεσ, δϋςμεσ ινών ό 
καλώδια, ηλεκτρικού μονωτόρεσ ό μονωτικϊ τεμϊχια, βοϑρτςεσ και πινϋλα απϐ ύνεσ 
απϐ γυαλύ και περοϑκε 

27,367 4,786 

8311' ϑρματα, ρϊβδοι, ςωλόνεσ, πλϊκεσ, ηλεκτρϐδια και παρϐμοια εύδη, απϐ κοινϊ 
μϋταλλα ό απϐ μεταλλικϊ καρβύδια, επενδυμϋνα ό παραγεμιςμϋνα με υλικϊ κατϊ 
τησ ςκουριϊσ ό υλικϊ που διευκολϑνουν το λιώςιμο, για ςυγκϐλληςη, ςυγκϐλληςη 
με καςςύτερο ό χαλκϐ ό γ 

27,074 1,284 

8902' Αλιευτικϊ ςκϊφη, πλούα-εργοςτϊςια και ϊλλα πλούα για την επεξεργαςύα ό την 
κονςερβοπούηςη των αλιευτικών προώϐντων (εκτϐσ των ςκαφών που προορύζονται 
για την εραςιτεχνικό αλιεύα) 

26,880 3,500 

6303' Παραπετϊςματα για πϐρτεσ και παρϊθυρα και εςωτερικϊ ρολϊ, καθώσ και 
υπερθϋματα παραπεταςμϊτων και γϑροι κρεβατιών, απϐ υφαντουργικϊ προiϐντα 
παντϐσ τϑπου (εκτϐσ απϐ εξωτερικϊ προπετϊςματα) 

26,464 666 

2827' Φλωριοϑχα, οξυχλωριοϑχα και υδροξυχλωριοϑχα. Βρωμιοϑχα και οξυβρωμιοϑχα. 
Ιωδιοϑχα και οξυώωδιοϑχα 

23,438 47,756 

6211' Υϐρμεσ αθλητικϋσ (προπϐνηςησ), κουςτοϑμια και ςϑνολα του ςκι, μαγιϐ και ςλιπ 
μπϊνιου καθώσ και ϊλλα ενδϑματα, π.δ.κ.α. (εκτϐσ των πλεκτών) 

23,157 233 

6307' Τφαντουργικϊ εύδη, ϋτοιμα, ϐ. ςυμπ. τα αχνϊρια για την καταςκευό ενδυμϊτων 
(πατρϐν), π.δ.κ.α. 

22,606 1,079 

7317' Περϐνεσ, καρφιϊ, πινϋζεσ, ςυνδετόρεσ μυτερού, ςυνδετόρεσ κυματοειδεύσ ό 
λοξϐτμητοι (εκτϐσ των ςυνδετόρων τησ κλϊςησ 8305) και παρϐμοια εύδη, απϐ 
ςύδηρο ό χϊλυβα, ϋςτω και με κεφϊλι απϐ ϊλλεσ ϑλεσ, εκτϐσ εκεύνων που ϋχουν 
κεφϊλι απϐ χαλκϐ 

22,315 12,640 

5608' Δύχτυα με δεμϋνουσ κϐμπουσ, ςε τϐπια ό ςε τεμϊχια, που γύνονται απϐ ςπϊγκουσ, 
ςχοινιϊ ό χοντρϊ ςχοινιϊ και δύχτυα ϋτοιμα για την αλιεύα και ϊλλα δύχτυα ϋτοιμα, 
απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ (εκτϐσ απϐ δύχτυα και φιλϋδεσ για τα μαλλιϊ του κεφαλιοϑ, 
δύχτυα για τη 

20,819 7,063 

5806' Εύδη κορδελοποιύασ απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, υφαςμϋνα, ϐ. ςυμπ. ταινύεσ χωρύσ υφϊδι, 20,456 3,894 
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π.δ.κ.α. 

8468' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για ςυγκϐλληςη με ορεύχαλκο ό καςςύτερο ό για απλό 
ςυγκϐλληςη, ϋςτω και εϊν μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για οξυγονοκοπό, αλλϊ 
εκτϐσ εκεύνων τησ κλϊςησ 8515. Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για αυτογενό επιφανειακό 
ςκλόρυνςη 

20,378 947 

2936' Προβιταμύνεσ και βιταμύνεσ, φυςικϋσ ό αναπαραγμϋνεσ με ςϑνθεςη, ςτισ οπούεσ 
περιλαμβϊνονται και τα φυςικϊ ςυμπυκνώματα, καθώσ και τα παρϊγωγϊ τουσ που 
χρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ ςαν βιταμύνεσ, αναμειγμϋνα ό μη μεταξϑ τουσ, ϋςτω και 
ςε οποιαδόποτε διαλϑμ 

20,276 313 

0511' Προώϐντα ζωώκόσ προϋλευςησ, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανϊ ϐλων των ειδών, 
ακατϊλληλα για τη διατροφό του ανθρώπου 

19,379 212 

6902' Σοϑβλα, πλϊκεσ, πλακϊκια και παρϐμοια κεραμευτικϊ εύδη για την οικοδομικό, 
πυρύμαχα (εκτϐσ εκεύνων που εύναι απϐ πυριτικϋσ ςκϐνεσ απολιθωμϊτων ό απϐ 
παρϐμοιεσ πυριτικϋσ γαύεσ) 

19,273 61,055 

9002' Υακού, πρύςματα, καθρϋπτεσ και ϊλλα ςτοιχεύα οπτικόσ, απϐ ϑλεσ παντϐσ τϑπου, 
για ϐργανα και ςυςκευϋσ, ςυναρμολογημϋνα (εκτϐσ εκεύνων που εύναι απϐ γυαλύ μη 
κατεργαςμϋνο οπτικϊ) 

19,189 4 

8473' Μϋρη και εξαρτόματα (εκτϐσ απϐ κιβώτια, προςτατευτικϊ καλϑμματα και 
παρϐμοια εύδη) που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για τισ 
μηχανϋσ ό ςυςκευϋσ των κλϊςεων 8469 ϋωσ 8472, π.δ.κ.α. 

19,042 178 

9026' Όργανα και ςυςκευϋσ για τη μϋτρηςη ό τον ϋλεγχο τησ παροχόσ, τησ ςτϊθμησ, τησ 
πύεςησ ό των ϊλλων μεταβλητών μεγεθών των υγρών ό των αερύων, π.χ. μετρητϋσ 
παροχόσ, δεύκτεσ ςτϊθμησ υγρών ό αερύων, μανϐμετρα, μετρητϋσ θερμϐτητασ 
(εκτϐσ απϐ ϐργανα και ςυ 

19,024 95 

4407' Ξυλεύα πριονιςμϋνη ό πελεκημϋνη κατϊ μόκοσ, κομμϋνη εγκϊρςια ό ξετυλιγμϋνη, 
ϋςτω και πλανιςμϋνη, λειαςμϋνη με ελαφρϐπετρα ό κολλημϋνη με δακτυλικϐ αρμϐ, 
πϊχουσ > 6 mm 

18,623 22,030 

4804' Φαρτύ και χαρτϐνια κραφτ, χωρύσ επύχριςη ό επϊλειψη, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα 
ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) ό 7β) του κεφαλαύου 48 (εκτϐσ απϐ εύδη των 
κλϊςεων 4802 ό 4803) 

17,812 23,619 

4901' Βιβλύα, φυλλϊδια και παρϐμοια ϋντυπα, ϋςτω και ςε ξεχωριςτϊ φϑλλα (εκτϐσ απϐ 
περιοδικϋσ εκδϐςεισ και εκδϐςεισ που αποβλϋπουν κυρύωσ ςτη διαφόμιςη) 

16,727 743 

4303' Ενδϑματα, εξαρτόματα τησ ϋνδυςησ και ϊλλα εύδη απϐ γουνοδϋρματα (εκτϐσ απϐ 
γϊντια που φϋρουν ταυτϐχρονα φυςικϊ γουνοδϋρματα και δϋρμα, υποδόματα και 
καλϑμματα κεφαλόσ και μϋρη αυτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ εύδη του κεφαλαύου 95, 
π.χ. παιχνύδια για παιδι 

16,653 123 

4822' Πηνύα, καροϑλια κϊθε εύδουσ και παρϐμοια υποθϋματα απϐ χαρτϐμαζα, χαρτύ ό 
χαρτϐνι, ϋςτω και διϊτρητα ό ςκληρυμϋνα 

16,516 12,074 

9033' Μϋρη και εξαρτόματα για μηχανόματα, ςυςκευϋσ, ϐργανα ό ϊλλα εύδη του 
κεφαλαύου 90, που δεν κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο 
κεφϊλαιο 90 

16,401 47 

9019' υςκευϋσ μηχανοθεραπεύασ. υςκευϋσ μϊλαξησ (μαςϊζ). υςκευϋσ ψυχοτεχνικόσ. 
υςκευϋσ οζονοθεραπεύασ, οξυγονοθεραπεύασ ό ταυτϐχρονησ χορόγηςησ οξυγϐνου 
και φαρμϊκων, αναπνευςτικϋσ ςυςκευϋσ για την τεχνητό αναπνοό και ϊλλεσ 
ςυςκευϋσ για αναπνευςτικό θερ 

16,270 13 

9404' ομιϋδεσ (εκτϐσ απϐ ςπειρώματα για καθύςματα). Εύδη κλινοςτρωμνόσ και 
παρϐμοια προώϐντα (π.χ. ςτρώματα, παπλώματα, μαξιλϊρια, παραγεμιςμϋνα 
χαμηλϊ καθύςματα πουφ και προςκεφϊλια), που φϋρουν ελατόρια ό που εύναι 
παραγεμιςμϋνα ό επενδυμϋνα εςωτερικϊ μ 

16,248 957 

3215' Μελϊνια τυπογραφύασ, μελϊνια γραφόσ ό ςχεδύαςησ και ϊλλα μελϊνια, ϋςτω και 
ςυμπυκνωμϋνα ό ςε ςτερεϋσ μορφϋσ 

16,204 402 

9205' Πνευςτϊ μουςικϊ ϐργανα, π.χ. κλαρινϋτα, τρομπϋτεσ και γκϊιντεσ (εκτϐσ απϐ 
εκκληςιαςτικϊ ϐργανα) 

15,850 2 

5901' Τφϊςματα επιχριςμϋνα με κϐλλα ό με αμυλώδεισ ουςύεσ, των τϑπων που 
χρηςιμοποιοϑνται για τη βιβλιοδεςύα, χαρτοδεςύα, καταςκευό θηκών ό παρϐμοιεσ 
χρόςεισ. Τφϊςματα για ιχνογρϊφηςη ό διαφανό για το ςχϋδιο. Τφϊςματα 
παραςκευαςμϋνα για τη ζωγραφικό. Τφϊςμ 

15,839 1,319 

6805' Λειαντικϋσ ϑλεσ, φυςικϋσ ό τεχνητϋσ, ςε ςκϐνη ό ςε κϐκκουσ, προςαρμοςμϋνεσ 
πϊνω ςε υπϐθεμα απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, χαρτύ, χαρτϐνι ό ϊλλεσ ϑλεσ, ϋςτω και 
κομμϋνεσ, ραμμϋνεσ ό αλλιώσ ςυναρμολογημϋνεσ 

15,775 1,459 

6801' Κυβϐλιθοι για λιθϐςτρωτα δρϐμων, κρϊςπεδα πεζοδρομύων και πλϊκεσ για 
ςτρώςιμο, απϐ φυςικϋσ πϋτρεσ (εκτϐσ απϐ αυτϋσ του ςχιςτϐλιθου) 

14,980 43,004 

5515' Τφϊςματα που αποτελοϑνται ωσ επύ το πλεύςτον, αλλϊ ςε ποςοςτϐ < 85% κατϊ 
βϊροσ, απϐ ςυνθετικϋσ ύνεσ μη ςυνεχεύσ, ϊλλα απϐ τα ςϑμμεικτα κυρύωσ ό μϐνο με 
βαμβϊκι 

14,974 896 
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8443' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ εκτϑπωςησ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται και οι 
εκτυπωτικϋσ ςυςκευϋσ με εκτϐξευςη μελϊνησ (εκτϐσ απϐ πολυγρϊφουσ 
εκτογραφικοϑ τϑπου ό μεμβρανών, μηχανϋσ εκτϑπωςησ διευθϑνςεων και ϊλλεσ 
εκτυπωτικϋσ μηχανϋσ γραφεύου των κλϊςεων 8469ϋ 

14,906 191 

6404' Τποδόματα που ϋχουν τα εξωτερικϊ πϋλματα απϐ καουτςοϑκ, πλαςτικό ϑλη ό 
δϋρμα φυςικϐ ό αναςχηματιςμϋνο και το ϊνω μϋροσ απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ (εκτϐσ 
των υποδημϊτων που ϋχουν το χαρακτόρα παιχνιδιών) 

14,474 114 

8477' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την κατεργαςύα ό την επεξεργαςύα του καουτςοϑκ ό 
των πλαςτικών υλών ό για την καταςκευό προώϐντων απϐ τισ ϑλεσ αυτϋσ, που δεν 
κατονομϊζονται οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 84 

14,386 12 

8502' υγκροτόματα παραγωγόσ ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ και ηλεκτρικού περιςτροφικού 
μετατροπεύσ 

14,170 973 

7117' Απομιμόςεισ κοςμημϊτων 12,991 39 

6002' Τφϊςματα πλεκτϊ (εκτϐσ των βελοϑδων και πλουςών - ϐ. ςυμπ. και τα υφϊςματα 
με την ονομαςύα με μακρϑ τρύχωμα, των βροχιδωτών υφαςμϊτων, των ετικετών, 
των εμβλημϊτων και των παρομούων ειδών, καθώσ και των εμποτιςμϋνων, 
επιχριςμϋνων, επικαλυμμϋνων ό με  

12,864 1,952 

6505' Καπϋλα και ϊλλα καλϑμματα τησ κεφαλόσ, πλεκτϊ ό καταςκευαςμϋνα απϐ 
δαντϋλεσ, πύλημα ό ϊλλα υφαντουργικϊ προiϐντα, ςε τεμϊχια (αλλϊ ϐχι ςε ταινύεσ), 
ϋςτω και ςτολιςμϋνα, καθώσ και φιλϋδεσ για τα μαλλιϊ του κεφαλιοϑ απϐ κϊθε ϑλη, 
ϋςτω και ςτολιςμϋνοι ( 

12,634 113 

8408' Εμβολοφϐροι κινητόρεσ εςωτερικόσ καϑςησ, με αυτανϊφλεξη (κινητόρεσ ντόζελ ό 
ημι- ντόζελ)              εξη κινητόρεσ ντόζελ ό ημι- ντόζελ 

12,500 450 

3101' Λιπϊςματα ζωώκόσ ό φυτικόσ προϋλευςησ, ϋςτω και αναμειγμϋνα μεταξϑ τουσ ό 
χημικώσ επεξεργαςμϋνα και λιπϊςματα που προκϑπτουν απϐ ανϊμειξη ό χημικό 
επεξεργαςύα προώϐντων ζωώκόσ ό φυτικόσ προϋλευςησ (εκτϐσ απϐ αυτϊ που 
παρουςιϊζονται εύτε ςε διςκύα ό π 

12,470 575 

4402' Ξυλοκϊρβουνα, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα κϊρβουνα απϐ κελϑφη ό 
καρϑδια, ϋςτω και ςυςςωματωμϋνα (εκτϐσ απϐ ξυλοκϊρβουνα που προορύζονται 
να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ φϊρμακα, ξυλοκϊρβουνα αναμειγμϋνα με θυμύαμα, 
ενεργοποιημϋνα ξυλοκϊρβουνα και κϊρβουνο 

12,470 21,500 

9612' Μελανοταινύεσ για γραφομηχανϋσ και παρϐμοιεσ μελανοταινύεσ, με μελϊνη ό αλλιώσ 
καταςκευαςμϋνεσ για την αποτϑπωςη, ϋςτω και τυλιγμϋνεσ ςε πηνύα ό καςϋτεσ. 
Σαμπϐν μελϊνησ, ϋςτω και εμποτιςμϋνα, με ό χωρύσ κουτύ 

12,324 2,482 

8534' Κυκλώματα τυπωμϋνα 12,000 8 

8517' Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ για την ενςϑρματη τηλεφωνύα ό την ενςϑρματη τηλεγραφύα, 
ϐπου ςυμπεριλαμβϊνονται οι ςυςκευϋσ ενςϑρματησ τηλεφωνύασ με αςυρματικϋσ 
χειροςυςκευϋσ (ακουςτικϊ) και οι ςυςκευϋσ τηλεπικοινωνύασ για ςυςτόματα με 
φερϐμενη ηλεκτρικό ενϋργει 

11,698 51 

2922' Αμινοενώςεισ με οξυγονοϑχεσ ομϊδεσ 11,371 457 

2505' Ωμμοσ φυςικό κϊθε εύδουσ, ϋςτω και χρωματιςμϋνη (εκτϐσ απϐ χρυςοϑχο και 
πλατινοϑχο ϊμμο, ϊμμο ζιρκονύου, ρουτιλύου και ιλμενύτη, ϊμμο μοναςύτη, ϊμμο με 
πύςςα ό με ϊςφαλτο) 

11,357 49,000 

9507' Καλϊμια ψαρϋματοσ, αγκύςτρια και ϊλλα εύδη για το ψϊρεμα με αρμύδι. Απϐχεσ για 
ψϊρια, δύκτυα για πεταλοϑδεσ και παρϐμοια δύκτυα. Δολώματα (εκτϐσ εκεύνων τησ 
κλϊςησ 9208 ό 9705) και παρϐμοια εύδη κυνηγιοϑ 

10,585 1,134 

8211' Μαχαύρια με κοφτερό λεπύδα, ϋςτω και οδοντωτό (ϐ. ςυμπ. οι ςουγιϊδεσ για την 
κηπουρικό) και οι λεπύδεσ αυτών, απϐ κοινϊ μϋταλλα (εκτϐσ απϐ μαχαύρια για την 
κοπό ςανοϑ, αχϑρου ό ξϑλου και μαχαύρια για τη διϊνοιξη διϐδου μϋςα απϐ 
βλϊςτηςη, μαχαύρια και 

10,492 140 

8482' Ρουλεμϊν (με ςφαιρύδια, κυλύνδρουσ ό βελϐνεσ), εκτϐσ απϐ τα ςφαιρύδια απϐ 
χϊλυβα τησ κλϊςησ 7326 

10,370 492 

3809' Προώϐντα για το κολλϊριςμα ό το τελεύωμα, επιταχυντϋσ βαφόσ ό προςκϐλληςησ 
χρωςτικών υλών και ϊλλα προώϐντα και παραςκευϊςματα, π.χ. εύδη για 
κολλϊριςμα παραςκευαςμϋνα και παραςκευϊςματα ςταθεροποιητικϊ τησ βαφόσ, 
των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται ςτηνκ 

10,287 22,506 

7013' Γυϊλινα αντικεύμενα που προορύζονται για το τραπϋζι, την κουζύνα, τον 
καλλωπιςμϐ, το γραφεύο, την εςωτερικό διακϐςμηςη ό παρϐμοιεσ χρόςεισ (εκτϐσ 
απϐ τα εύδη τησ κλϊςησ 7018, καθώσ και βϊζα για τη ςυντόρηςη τροφύμων, 
καθρϋφτεσ, βιτρϐ, ςυςκευϋσ φωτιςμ 

10,251 2,099 

8403' Λϋβητεσ για την κεντρικό θϋρμανςη, μη ηλεκτρικού (εκτϐσ απϐ ατμολϋβητεσ και 
λϋβητεσ υπερθερμαινϐμενου νεροϑ κλϊςη 8402) 

10,056 1,849 

5808' Σαινιοπλϋγματα απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ςε τϐπια. Εύδη ταινιοπλεκτικόσ και ανϊλογα 
εύδη διακοςμητικϊ απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ςε τϐπια, χωρύσ κϋντημα, ϊλλα απϐ τα 
πλεκτϊ. Κϐμποι ςε ςχόμα βελανιδιοϑ, θϑςανοι, κϐμποι ςε ςχόμα ελιϊσ, καρυδιοϑ, 

9,854 1,112 
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θϑςανοι ςφαιρικού ( 

8531' υςκευϋσ ακουςτικόσ ό οπτικόσ ςηματοδϐτηςησ, ηλεκτρικϋσ, π.χ. ςυςτόματα 
κουδουνιών, ςειρόνεσ, πύνακεσ ενδεύξεων, ςυναγερμού για διϊρρηξη, κλοπό ό 
πυρκαγιϊ (εκτϐσ απϐ εκεύνεσ των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται για αυτοκύνητα 
οχόματα και ποδόλατα ό ςε δρϐμ 

9,264 8 

2506' Φαλαζύασ (εκτϐσ απϐ ϊμμο χαλαζιακό). Φαλαζύτεσ, ϋςτω και χονδρικϊ 
κατεργαςμϋνοι ό απλϊ κομμϋνοι, με πριϐνι ό ϊλλο τρϐπο, ςε ϐγκουσ ό πλϊκεσ 
ςχόματοσ τετραγώνου ό ορθογωνύου 

9,126 108,000 

9030' Σαλαντοςκϐπια, αναλυτϋσ φϊςματοσ και ϊλλα ϐργανα και ςυςκευϋσ για τη 
μϋτρηςη ό τον ϋλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Οργανα και ςυςκευϋσ για τη 
μϋτρηςη ό την ανύχνευςη των ακτινοβολιών ϊλφα, βότα, γϊμα, Φ, των κοςμικών 
ακτινοβολιών ό ϊλλων ιονιζουςών ακ 

9,125 9 

5807' Ετικϋτεσ, εμβλόματα και παρϐμοια εύδη απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ςε τϐπια, ςε ταινύεσ ό 
κομμϋνα ςε τεμϊχια, μη κεντημϋνα 

8,975 168 

9602' {half}λεσ για λϊξευςη, φυτικϋσ ό ορυκτϋσ, κατεργαςμϋνεσ, και τεχνουργόματα απϐ 
τισ ϑλεσ αυτϋσ, π.δ.κ.α. Σεχνουργόματα χυτϊ ό λαξευτϊ απϐ κερύ, παραφύνη, 
ςτεατύνη, φυςικϊ κϐμμεα ό ρητύνεσ ό απϐ πϊςτεσ που μποροϑν να δεχθοϑν 
πλαςτικό κατεργαςύα και ϊλλ 

8,715 494 

8452' Ραπτομηχανϋσ, ϊλλεσ απϐ τισ μηχανϋσ ςυρραφόσ τησ κλϊςησ 8440. Επιπλα, βϊςεισ 
και καλϑμματα καταςκευαςμϋνα ειδικϊ για ραπτομηχανϋσ. Βελϐνεσ για 
ραπτομηχανϋσ                                               ςησ 8440). Επιπλα, βϊςεισ και καλϑμματα 
καταςκευ 

8,550 444 

0703' Κρεμμϑδια, αςκαλώνια, ςκϐρδα, πρϊςα και ϊλλα λαχανικϊ του γϋνουσ Allium, νωπϊ 
ό διατηρημϋνα με απλό ψϑξη 

8,540 6,144 

6205' Πουκϊμιςα για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ των πλεκτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ νυχτικϊ 
και φανελϊκια) 

8,203 61 

8529' Μϋρη που αναγνωρύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για ςυςκευϋσ εκπομπόσ και λόψησ 
για τη ραδιοτηλεφωνύα, τη ραδιοτηλεγραφύα, τη ραδιοφωνύα ό την τηλεϐραςη, για 
τηλεοπτικϋσ ςυςκευϋσ λόψησ (τηλεοπτικϋσ κϊμερεσ), για μαγνητοςκοπικϋσ 
ςυςκευϋσ λόψησ ακύνητησ ε 

8,094 36 

6302' Πανικϊ κρεβατιοϑ, τραπεζιοϑ, καθαριϐτητασ του ςώματοσ και κουζύνασ, απϐ 
υφαντουργικϊ προώϐντα παντϐσ τϑπου (εκτϐσ απϐ πανιϊ για τον καθαριςμϐ και το 
γυϊλιςμα πατωμϊτων, ςφουγγαρϐπανα και ξεςκονϐπανα) 

8,046 369 

8308' Κλεύςτρα και ςυναρμογϋσ κλεύςτρων, χωρύσ κλειδαριϊ, πϐρπεσ, πϐρπεσ-κλεύςτρα, 
αγκρϊφεσ, ϊγκιςτρα, κϐπιτςεσ και παρϐμοια εύδη απϐ κοινϊ μϋταλλα, για 
ενδϑματα, υποδόματα, καλϑμματα, δερμϊτινα εύδη ό για την τελικό επεξεργαςύα ό 
τον εξοπλιςμϐ ϊλλων ειδών 

7,794 435 

8907' χεδύεσ, πλωτϋσ δεξαμενϋσ, ςτεγανϊ κιβώτια, προςδετόρεσ πλούων, ςημαντόρεσ, 
πλωτού υφαλοδεύκτεσ και ϊλλεσ πλωτϋσ διατϊξεισ (εκτϐσ απϐ τα ςκϊφη των 
κλϊςεων 8901 ϋωσ 8906 και τισ πλωτϋσ διατϊξεισ προσ διϊλυςη) 

7,567 640 

3602' Εκρηκτικϋσ ϑλεσ παραςκευαςμϋνεσ (εκτϐσ απϐ προωθητικϋσ πυρύτιδεσ) 7,500 6,000 

9304' Σουφϋκια, καραμπύνεσ και πιςτϐλια με ελατόριο, ςυμπιεςμϋνο αϋρα ό ςυμπιεςμϋνο 
αϋριο, ρϐπαλα και ϊλλα μη πυροβολοϑντα ϐπλα (εκτϐσ απϐ ςπαθιϊ, ξύφη, 
ξιφολϐγχεσ και ϊλλα ϐπλα με λεπύδα τησ κλϊςησ 9307) 

7,062 196 

6813' Παρεμβϑςματα τριβόσ (π.χ. πλϊκεσ, κϑλινδροι, ταινύεσ, τεμϊχια, δύςκοι, δακτϑλιοι, 
πϋδιλα), για φρϋνα, ςυμπλϋκτεσ (αμπραγιϊζ) και παρϐμοια ϐργανα, με βϊςη τον 
αμύαντο, ϊλλεσ ορυκτϋσ ϑλεσ ό κυτταρύνη, ϋςτω και ςυνδυαςμϋνα με υφαντικϋσ ό 
ϊλλεσ ϑλεσ (εκτ 

7,016 2,753 

8525' υςκευϋσ μετϊδοςησ (πομπού) για τη ραδιοτηλεφωνύα, τη ραδιοτηλεγραφύα, τη 
ραδιοφωνύα ό την τηλεϐραςη, εύτε ϋχουν ενςωματωμϋνη ςυςκευό λόψησ (δϋκτη) ό 
ςυςκευό εγγραφόσ ό αναπαραγωγόσ του όχου ό ϐχι. Σηλεοπτικϋσ ςυςκευϋσ λόψησ. 
Μαγνητοςκοπικϋσ ςυςκευϋσ 

7,011 155 

8437' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τον καθαριςμϐ, τη διαλογό ό το κοςκύνιςμα ςπϐρων ό 
οςπρύων. Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για την αλευροποιύα ό την επεξεργαςύα 
δημητριακών ό οςπρύων (εκτϐσ εκεύνων των τϑπων που χρηςιμοποιοϑνται ςτη 
γεωργύα, καθώσ και εκτϐσ απϐ εγκατ 

7,000 190 

6304' Εύδη επύπλωςησ απϐ υφαντουργικϊ προiϐντα παντϐσ τϑπου (εκτϐσ απϐ 
καλϑμματα, πανικϊ κρεβατιοϑ, τραπεζιοϑ, καθαριϐτητασ του ςώματοσ και 
κουζύνασ, παραπετϊςματα για πϐρτεσ και παρϊθυρα και εςωτερικϊ ρολϊ, 
υπερθϋματα παραπεταςμϊτων και γϑροι κρεβατιών, α 

6,594 684 

4801' Φαρτύ εφημερύδων, ςε κυλύνδρουσ ό ςε φϑλλα ςϑμφωνα με τη ςημεύωςη 7α) ό 7β) 
του κεφαλαύου 48 

6,575 8,772 

2931' Αμιγεύσ οργανικϋσ-ανϐργανεσ ενώςεισ καθοριςμϋνησ χημικόσ ςϑςταςησ, π.δ.κ.α. 6,555 370 

6202' Παλτϊ (ϐ. ςυμπ. τα κοντϊ παλτϊ), κϊπεσ, ϊνορακ, αντιανεμικϊ, μπουφϊν και 
παρϐμοια εύδη, για γυναύκεσ ό κορύτςια (εκτϐσ των πλεκτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ 

6,149 53 
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κουςτοϑμια- ταγιϋρ, ςϑνολα, ζακϋτεσ blazers και παντελϐνια) 

6201' Παλτϊ (ϐ. ςυμπ. τα κοντϊ παλτϊ), κϊπεσ, ϊνορακ, αντιανεμικϊ, μπουφϊν και 
παρϐμοια εύδη, για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ των πλεκτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ 
κουςτοϑμια, ςϑνολα, ςακϊκια blazers και παντελϐνια) 

5,986 45 

6111' Ενδϑματα και ςυμπληρώματα ϋνδυςησ, πλεκτϊ, για βρϋφη (εκτϐσ απϐ ςκοϑφουσ) 5,861 86 

9031' Όργανα, ςυςκευϋσ και μηχανόματα μϋτρηςησ ό ελϋγχου, που δεν κατονομϊζονται 
οϑτε περιλαμβϊνονται αλλοϑ ςτο κεφϊλαιο 90. Προβολεύσ πλϊγιασ ϐψησ 

5,759 53 

5402' Νόματα απϐ ύνεσ ςυνθετικϋσ ςυνεχεύσ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα μονϐινα 
ςυνθετικϊ με < 67 decitex (εκτϐσ απϐ νόματα για ρϊψιμο και νόματα 
ςυςκευαςμϋνα για τη λιανικό πώληςη) 

5,622 107 

8483' Ωξονεσ μετϊδοςησ τησ κύνηςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των εκκεντροφϐρων 
και των ςτροφαλοφϐρων αξϐνων) και ςτρϐφαλοι. Περικαλϑμματα εδρϊνων με 
ενςωματωμϋνα κυλινδικϊ ϋδρανα κϑλιςησ, περικαλϑμματα εδρϊνων και χιτώνια 
τριβϋα, για μηχανϋσ. Mηχανιςμού μετ 

5,548 276 

6912' Επιτραπϋζια ςκεϑη και ϊλλα εύδη οικιακόσ χρόςησ, υγιεινόσ και ευπρεπιςμοϑ, απϐ 
κεραμευτικϋσ ϑλεσ ϊλλεσ απϐ πορςελϊνη (εκτϐσ απϐ μπανιϋρεσ, μπιντϋδεσ, 
νεροχϑτεσ και παρϐμοια μϐνιμα εύδη υγιεινόσ, αγαλματύδια και ϊλλα αντικεύμενα 
διακϐςμηςησ, ςτϊμνεσ,ν 

5,107 847 

9014' Πυξύδεσ, ϐ. ςυμπ. οι πυξύδεσ ναυςιπλούασ. Αλλα ϐργανα και ςυςκευϋσ ναυςιπλούασ 
(εκτϐσ απϐ ςυςκευϋσ ραδιοναυςιπλούασ) 

4,735 30 

8412' Κινητόρεσ και κινητόριεσ μηχανϋσ (εκτϐσ απϐ ατμοςτροβύλουσ, εμβολοφϐρουσ 
κινητόρεσ εςωτερικόσ καϑςησ, υδραυλικοϑσ ςτροβύλουσ, υδραυλικοϑσ τροχοϑσ, 
ςτροβύλουσ δι'αερύου και ηλεκτρικοϑσ κινητόρεσ) 

4,615 276 

9209' Μϋρη και εξαρτόματα για μουςικϊ ϐργανα (π.χ. μηχανιςμού για μουςικϊ κουτιϊ, 
κϊρτεσ, δύςκοι και κϑλινδροι για μηχανικϊ μουςικϊ ϐργανα), π.δ.κ.α. Μετρονϐμοι 
και διαπαςών παντϐσ τϑπου 

4,609 17 

9003' κελετού για ματογυϊλια ό για παρϐμοια εύδη και μϋρη αυτών, π.δ.κ.α. 4,532 45 

8306' Καμπϊνεσ, κουδοϑνια, γκονγκ και παρϐμοια εύδη, μη ηλεκτρικϊ, απϐ κοινϊ μϋταλλα 
(εκτϐσ απϐ μουςικϊ ϐργανα). Αλγαματύδια και ϊλλα εύδη διακϐςμηςησ, απϐ κοινϊ 
μϋταλλα (εκτϐσ απϐ ϋργα τϋχνησ, αντικεύμενα ςυλλογών ό αρχαιϐτητεσ). Κορνύζεσ 
για φωτογραφύεσ, 

4,420 266 

7419' Σεχνουργόματα απϐ χαλκϐ, π.δ.κ.α. 4,384 418 

6214' ϊλια, εςϊρπεσ, φουλϊρια, καςκϐλ, μαντόλεσ, βϋλα και παρϐμοια εύδη (εκτϐσ των 
πλεκτών) 

4,343 62 

99SS' λοιπϊ προύϐντα 4,287 201 

4817' Υϊκελοι, επιςτολικϊ δελτϊρια, ταχυδρομικϊ δελτϊρια μη εικονογραφημϋνα και 
δελτϊρια αλληλογραφύασ, απϐ χαρτύ ό χαρτϐνι, καθώσ και κουτιϊ, θόκεσ και 
παρϐμοιεσ μορφϋσ απϐ χαρτύ ό χαρτϐνι, που περιϋχουν ςυλλογό ειδών 
αλληλογραφύασ (εκτϐσ απϐ επιςτολικϊ δ 

4,219 630 

8430' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τον χωματιςμϐ, την ιςοπϋδωςη, την ςυμπύεςη, τη 
γεώτρηςη ό την εξϐρυξη μεταλλευμϊτων ό ϊλλων ορυκτών, παςςαλοπόκτεσ, 
εξαγωγεύσ παςςϊλων και εκχιονιςτόρεσ (εκτϐσ εκεύνων που εύναι 
ςυναρμολογημϋνοι ςε ςιδηροδρομικϊ βαγϐνια ό ςτο 

4,100 367 

8609' Εμπορευματοκιβώτια (containers), ϐ. ςυμπ. εκεύνα που προορύζονται για υγρϊ ό 
αϋρια, ειδικϊ καταςκευαςμϋνα και εξοπλιςμϋνα για ϋναν ό περιςςϐτερουσ τρϐπουσ 
μεταφορϊσ 

4,000 4,370 

6103' Κουςτοϑμια, ςϑνολα, ςακϊκια, παντελϐνια μακριϊ (ϐ. ςυμπ. και τα παντελϐνια 
μϋχρι το γϐνατο καθώσ και παρϐμοια παντελϐνια), φϐρμεσ με τιρϊντεσ (ςαλοπϋτ) 
και παντελϐνια κοντϊ (ςορτσ), πλεκτϊ, για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ απϐ αντιανεμικϊ 
και παρϐμοια εύδη 

3,870 18 

7020' Σεχνουργόματα απϐ γυαλύ, π.δ.κ.α. 3,840 64 

8528' Σηλεοπτικού δϋκτεσ, εύτε ϋχουν ενςωματωμϋνουσ δϋκτεσ ραδιοφωνικών εκπομπών 
ό ςυςκευϋσ εγγραφόσ όχου ό εικϐνων ό ςυςκευϋσ αναπαραγωγόσ εικϐνων, εύτε ϐχι. 
Οθϐνεσ βύντεο και οι ςυςκευϋσ προβολόσ εικϐνασ απϐ βύντεο 

3,679 22 

3814' Διαλυτικϊ και αραιωτικϊ οργανικϊ μεύγματα, π.δ.κ.α. Παραςκευϊςματα για την 
αφαύρεςη των χρωμϊτων επύχριςησ ό των βερνικιών (εκτϐσ απϐ αςετϐν) 

3,550 1,037 

8503' Μϋρη που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για 
ηλεκτροκινητόρεσ, ηλεκτρικϋσ γεννότριεσ, ςυγκροτόματα παραγωγόσ ηλεκτρικοϑ 
ρεϑματοσ ό για ηλεκτρικοϑσ περιςτρεφϐμενουσ μετατροπεύσ, π.δ.κ.α. 

3,534 71 

6815' Αντικεύμενα απϐ πϋτρεσ ό απϐ ϊλλεσ ορυκτϋσ ϑλεσ, ϐπου ςυμπεριλαμβϊνονται οι 
ύνεσ ϊνθρακα, τα εύδη απϐ ύνεσ ϊνθρακα και αντικεύμενα απϐ τϑρφη, π.δ.κ.α. 

3,533 62 

1701' Ζϊχαρη απϐ ζαχαροκϊλαμο ό απϐ τεϑτλα και ζαχαρϐζη χημικώσ καθαρό, ςε ςτερεό 
κατϊςταςη 

3,508 850 
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8451' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ (εκτϐσ εκεύνων τησ κλϊςησ 8450) για το πλϑςιμο, το 
καθϊριςμα, το ςτύψιμο, το ςτϋγνωμα, το ςιδϋρωμα, το πϊτημα (πρεςϊριςμα) (ϐ. 
ςυμπ. οι πρϋςεσ ςταθεροπούηςησ), τη λεϑκανςη, τη βαφό, το κολλϊριςμα και το 
φινύριςμα, την επύχριςη ότ 

3,473 242 

9023' Όργανα, ςυςκευϋσ και πρϐτυπα για επύδειξη (π.χ. κατϊ τη διδαςκαλύα ό ςε 
εκθϋςεισ), ακατϊλληλα για ϊλλεσ χρόςεισ (εκτϐσ απϐ ςυςκευϋσ εδϊφουσ για την 
εκπαύδευςη ςτην πτόςη τησ κλϊςησ 8805, αντικεύμενα ςυλλογών τησ κλϊςησ 9705 
και αρχαιολογικϊ αντικεύμε 

3,430 144 

7017' Γυϊλινα εύδη εργαςτηρύου, υγιεινόσ ό φαρμακεύου, ϋςτω και με αριθμητικϋσ ό 
ογκομετρικϋσ ενδεύξεισ (εκτϐσ απϐ δοχεύα για τη μεταφορϊ ό τη ςυςκευαςύα, 
καθώσ και ϐργανα, μηχανόματα και ςυςκευϋσ για μετρόςεισ, πειρϊματα και 
ιατρικϋσ χρόςεισ του κεφαλαύου 

3,180 17 

9004' Ματογυϊλια (διορθωτικϊ, προςτατευτικϊ ό ϊλλα) και παρϐμοια εύδη (εκτϐσ απϐ 
ματογυϊλια για τον ϋλεγχο τησ οπτικόσ ικανϐτητασ, φακοϑσ επαφόσ και φακοϑσ ό 
ςκελετοϑσ για ματογυϊλια) 

3,145 59 

8435' Πιεςτόρια, μϑλοι και παρϐμοιεσ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ, για την παραςκευό κραςιοϑ, 
μοϑςτου, χυμών φροϑτων ό παρϐμοιων ποτών (εκτϐσ απϐ μηχανϋσ και ςυςκευϋσ 
για επεξεργαςύα των ποτών αυτών, ϐ. ςυμπ. οι φυγϐκεντρεσ μηχανϋσ, τα 
ηθμοπιεςτόρια και ϊλλεσ διηθ 

3,110 40 

4420' Ξυλεύα με ενςωματωμϋνεσ ψηφύδεσ και ξυλεύα με κολλημϋνα διακοςμητικϊ 
ςτοιχεύα. Μικρϊ κιβώτια, θόκεσ για τιμαλφό και θόκεσ για κοςμόματα ό χρυςαφικϊ 
και παρϐμοια τεχνουργόματα, απϐ ξϑλο. Αγαλματϊκια και ϊλλα εύδη ςτολιςμοϑ, 
απϐ ξϑλο. Εύδη επιπλώςεωσ α 

3,035 352 

6911' Επιτραπϋζια ςκεϑη και ϊλλα εύδη οικιακόσ χρόςησ, υγιεινόσ και ευπρεπιςμοϑ, απϐ 
πορςελϊνη (εκτϐσ απϐ μπανιϋρεσ, μπιντϋδεσ, νεροχϑτεσ και παρϐμοια μϐνιμα εύδη 
υγιεινόσ, αγαλματύδια και ϊλλα αντικεύμενα διακϐςμηςησ, ςτϊμνεσ, νταμιτζϊνεσ και 
παρϐμοια δοχ 

2,789 201 

5811' Τφαντουργικϊ προώϐντα, με βϊττεσ, ςε τϐπια (με το μϋτρο), που αποτελοϑνται απϐ 
μια ό περιςςϐτερεσ ςτρώςεισ απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ςυνδυαςμϋνεσ με μια ϑλη 
παραγεμύςματοσ, ςυγκρατημϋνα κατϊ διαςτόματα ό αλλιώσ διαχωριςμϋνα (εκτϐσ 
απϐ τα κεντόματα τησ κλϊς 

2,723 3 

4011' Επύςωτρα με πιεςμϋνο αϋρα, καινοϑργια, απϐ καουτςοϑκ 2,722 152 

6115' Κολϊν (κϊλτςεσ-κιλϐτεσ), κϊλτςεσ, μιςϋσ κϊλτςεσ, καλτςϊκια (ςοςϐνια) και ϊλλα 
παρϐμοια εύδη (ϐ. ςυμπ. οι κϊλτςεσ φλεβύτιδασ), απϐ πλεκτϐ ϑφαςμα (εκτϐσ 
εκεύνων που προορύζονται για βρϋφη) 

2,705 20 

8480' Πλαύςια χυτηρύου. Πλϊκεσ υποςτόριξησ για καλοϑπια. Μοντϋλα χυτηρύου. 
Καλοϑπια για μϋταλλα (ϊλλα απϐ εκεύνα για τη χϑτευςη χελωνών, πλινθωμϊτων ό 
παρομούων μορφών), μεταλλικϊ καρβύδια, γυαλύ, ορυκτϋσ ϑλεσ, καουτςοϑκ ό 
πλαςτικϋσ ϑλεσ (εκτϐσ εκεύνων που 

2,540 8 

4419' Εύδη απϐ ξϑλο για το τραπϋζι ό την κουζύνα (εκτϐσ απϐ εύδη επιπλώςεωσ, εύδη 
ςτολιςμοϑ, τεχνουργόματα βαρελοποιύασ, μϋρη για εύδη απϐ ξϑλο για το τραπϋζι ό 
την κουζύνα, ψόκτρεσ, ςκοϑπεσ και κϐςκινα χειρϐσ) 

2,485 300 

8402' Ατμολϋβητεσ ςυςκευϋσ για την παραγωγό ατμοϑ (εκτϐσ απϐ λϋβητεσ για την 
κεντρικό θϋρμανςη, που μποροϑν να παρϊγουν τϐςο θερμϐ νερϐ ϐςο και ατμϐ ςε 
χαμηλό πύεςη). Λϋβητεσ υπερθεμαινϐμενου νεροϑ 

2,360 110 

7323' Εύδη οικιακόσ χρόςησ ό οικιακόσ οικονομύασ και μϋρη αυτών, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα: 
Μαλλύ απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα. πϐγγοι, πατςαβοϑρεσ, γϊντια και παρϐμοια εύδη για 
τον καθαριςμϐ, τη ςτύλβωςη και παρϐμοιεσ χρόςεισ, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ 
απϐ μπιτϐνια, κ 

2,350 315 

7312' Κορδϐνια, καλώδια, ςχοινιϊ, αρτϊνεσ και παρϐμοια εύδη, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα 
(εκτϐσ απϐ μονωμϋνα προώϐντα για την ηλεκτροτεχνύα, ςτριφτϐ ςϑρμα 
περιφρϊξεων και αγκαθωτϐ ςϑρμα) 

2,292 292 

2525' Μαρμαρυγύασ, ςτον οπούο περιλαμβϊνεται και ο μαρμαρυγύασ ο ςχιςμϋνοσ ςε 
ακανϐνιςτα φϑλλα ό φυλλύδια (splittings). Απορρύμματα μαρμαρυγύα 

2,249 6,000 

5211' Τφϊςματα που αποτελοϑνται ωσ επύ το πλεύςτον, αλλϊ ςε ποςοςτϐ < 85% κατϊ 
βϊροσ, απϐ βαμβϊκι, ςϑμμεικτα κυρύωσ ό μϐνο με ςυνθετικϋσ ό τεχνητϋσ ύνεσ, με 
βϊροσ κατϊ τ.μ. > 200 g 

2,158 46 

5513' Τφϊςματα που αποτελοϑνται ωσ επύ το πλεύςτον, αλλϊ ςε ποςοςτϐ < 85% κατϊ 
βϊροσ, απϐ ςυνθετικϋσ ύνεσ μη ςυνεχεύσ, ςϑμμεικτα κυρύωσ ό μϐνο με βαμβϊκι, με 
βϊροσ κατϊ τ.μ. <= 170 g 

2,145 43 

8542' Ολοκληρωμϋνα κυκλώματα και ηλεκτρονικϋσ μικροςυναρμολογόςεισ 2,145 3 

6112' Υϐρμεσ αθλητικϋσ (προπϐνηςησ), κουςτοϑμια και ςϑνολα του ςκι, μαγιϐ, κιλϐτεσ 
και ςλιπ μπϊνιου, πλεκτϊ 

2,115 8 

7905' Πλϊκεσ, φϑλλα και ταινύεσ, απϐ ψευδϊργυρο 2,096 462 

8208' Μαχαύρια και κοφτερϋσ λεπύδεσ, απϐ κοινϊ μϋταλλα, για μηχανϋσ ό μηχανικϋσ 2,001 21 



 

63 

 

ςυςκευϋσ 

0405' Βοϑτυρο, ϐπου περιλαβϊνεται το αφυδατωμϋνο βοϑτυρο και το βουτυρϋλαιο γκύ, 
και ϊλλεσ λιπαρϋσ ουςύεσ προερχϐμενεσ απϐ το γϊλα καθώσ και γαλακτοκομικού 
πολτού με αλοιφώδη υφό 

1,934 240 

0901' Καφϋσ, ϋςτω και καβουρντιςμϋνοσ ό χωρύσ καφε νη. Κελϑφη και φλοϑδεσ καφϋ. 
Τποκατϊςτατα του καφϋ που περιϋχουν καφϋ, οποιεςδόποτε και αν εύναι οι 
αναλογύεσ του μεύγματοσ 

1,918 338 

8484' Μεταλλοπλαςτικϊ ςτεγανωτικϊ παρεμβϑςματα. υλλογϋσ ό ςυνδυαςμού 
ςτεγανωτικών παρεμβυςμϊτων ανϐμοιων ωσ προσ τη ςϑνθεςη, ςε ςακουλϊκια, 
θόκεσ ό παρϐμοιεσ ςυςκευαςύεσ. Μηχανικϊ ςτεγανωτικϊ παρεμβϑςματα 

1,857 1 

9025' Πυκνϐμετρα (αραιϐμετρα, μετρητϋσ οξϑτητασ) και παρϐμοια επιπλϋοντα ϐργανα, 
θερμϐμετρα, πυρϐμετρα, βαρϐμετρα, υγρϐμετρα και ψυχρϐμετρα, ϋςτω και με 
διϊταξη καταγραφόσ τησ ϋνδειξησ, ακϐμα και ςυνδυαςμϋνα μεταξϑ τουσ 

1,829 8 

8540' Ηλεκτρονικού ςωλόνεσ θερμόσ καθϐδου, ψυχρόσ καθϐδου και φωτοκαθϐδου (π.χ. 
ςωλόνεσ κενοϑ, ςωλόνεσ με ατμϐ ό αϋριο, ςωλόνεσ ανϐρθωςησ με ατμϐ 
υδραργϑρου, καθοδικού ςωλόνεσ και λυχνύεσ για τηλεοπτικϋσ μηχανϋσ λόψησ)  και 
φωτοκαθϐδου π.χ. ςωλόνεσ κενοϑ,  

1,820 3 

7325' Σεχνουργόματα απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα, που ϋχουν χυτευθεύ, π.δ.κ.α. 1,770 33 

4008' Πλϊκεσ, φϑλλα, ταινύεσ, ρϊβδοι και εύδη καθοριςμϋνησ μορφόσ, απϐ καουτςοϑκ μη 
ςκληρυμϋνο 

1,699 14 

2821' Οξεύδια και υδροξεύδια του ςιδόρου. Φρωςτικϋσ γαύεσ περιεκτικϐτητασ κατϊ βϊροσ 
ςε ενωμϋνο ςύδηρο >= 70%, που υπολογύζεται ςε FE2O3 

1,690 400 

7402' Φαλκϐσ μη καθαριςμϋνοσ. Ανοδοι απϐ χαλκϐ για τον ηλεκτρολυτικϐ καθαριςμϐ 1,623 71 

4203' Ενδϑματα και εξαρτόματα τησ ϋνδυςησ απϐ δϋρμα φυςικϐ ό αναςχηματιςμϋνο 
(εκτϐσ απϐ υποδόματα και καλϑμματα κεφαλόσ και μϋρη αυτών, καθώσ και εκτϐσ 
απϐ εύδη του κεφαλαύου 95, π.χ. περικνημύδεσ, προςτατευτικϋσ μϊςκεσ για την 
ξιφαςκύα) 

1,608 7 

9611' φραγύδεσ αναγραφόσ ημερομηνύασ, ςφραγύδεσ για τη ςφρϊγιςη με ιςπανικϐ κερύ, 
ςφραγύδεσ αρύθμηςησ και παρϐμοια εύδη, για χρόςη με το χϋρι. φραγύδεσ με 
ςταθερϋσ και μεταβαλλϐμενεσ ενδεύξεισ και ςυςκευϋσ εκτϑπωςησ που φϋρουν 
ςφραγύδεσ, για χρόςη με τοχ 

1,607 85 

2924' Ενώςεισ με καρβοξυαμιδικό ομϊδα. Ενώςεισ με αμιδικό ομϊδα του ανθρακικοϑ 
οξϋοσ 

1,605 1 

8714' Μϋρη και εξαρτόματα για μοτοςυκλϋτεσ, ποδόλατα, αναπηρικϊ καροτςϊκια και 
ϊλλα οχόματα για αςθενεύσ και ςωματικϊ αναπόρουσ, π.δ.κ.α. 

1,541 21 

8713' Αναπηρικϊ καροτςϊκια και ϊλλα οχόματα για αςθενεύσ και ςωματικϊ αναπόρουσ, 
ϋςτω και με κινητόρα ό ϊλλη διϊταξη για μηχανικό προώθηςη (εκτϐσ απϐ 
αυτοκύνητα οχόματα και ποδόλατα, με ειδικοϑσ μηχανιςμοϑσ) 

1,487 42 

8538' Μϋρη που αναγνωρύζονται ϐτι προορύζονται αποκλειςτικϊ ό κϑρια για ςυςκευϋσ 
τησ κλϊςησ 8535, 8536 ό 8537, π.δ.κ.α. 

1,287 8 

6913' Αγαλματύδια και ϊλλα αντικεύμενα διακϐςμηςησ, απϐ κεραμευτικϋσ ϑλεσ, π.δ.κ.α. 1,280 17 

5609' Εύδη απϐ νόματα, λουρύδεσ ό παρϐμοιεσ μορφϋσ των κλϊςεων 5404 ό 5405, ό απϐ 
ςπϊγκουσ, ςχοινιϊ ό χοντρϊ ςχοινιϊ τησ κλϊςησ 5607, π.δ.κ.α. 

1,273 167 

8207' Εργαλεύα εναλλαςςϐμενα για εργαλεύα του χεριοϑ, μηχανικϊ ό μη ό για μηχανϋσ- 
εργαλεύα (π.χ. για κούλανςη, αποτϑπωςη, ςφρϊγιςη, καταςκευό εςωτερικών και 
εξωτερικών ςπειρωμϊτων, διϊτρηςη, εςωτερικό εξομϊλυνςη, ϊνοιγμα και 
διεϑρυνςη οπών, τϐρνευςη, βύδω 

1,243 8 

3301' Αιθϋρια ϋλαια, αποτερπενωμϋνα ό μη, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και εκεύνα με 
την ονομαςύα πηγμϋνα ό απϐλυτα. Ρητινοειδό. Εκχυλιςμϋνεσ ελαιορητύνεσ. 
υμπυκνώματα αιθερύων ελαύων ςε λύπη, μη πτητικϊ ϋλαια, κεριϊ ό ανϊλογεσ ϑλεσ, 
που λαμβϊνονται με εμφϑς 

1,148 19 

4905' Φαρτογραφικϊ τεχνουργόματα κϊθε εύδουσ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και οι 
χϊρτεσ τούχου, τα τοπογραφικϊ ςχϋδια και οι υδρϐγειεσ ςφαύρεσ, τυπωμϋνα (εκτϐσ 
απϐ ανϊγλυφουσ χϊρτεσ, ςχϋδια και υδρϐγειεσ ςφαύρεσ) 

1,137 19 

5801' Βελοϑδα και πλοϑςεσ υφαςμϋνα και υφϊςματα απϐ ςενύλλη (εκτϐσ των φλοκωτών 
υφαςμϊτων ςπογγώδουσ μορφόσ, των φουντωτών υφαντουργικών προώϐντων 
καθώσ και των ειδών κορδελοποιύασ τησ κλϊςησ 5806) 

1,110 29 

5209' Τφϊςματα απϐ βαμβϊκι, περιεκτικϐτητασ κατϊ βϊροσ ςε βαμβϊκι >= 85%, με 
βϊροσ κατϊ τ.μ. > 200 g 

1,088 52 

8213' Χαλύδια και οι λεπύδεσ αυτών, απϐ κοινϊ μϋταλλα (εκτϐσ απϐ ψαλύδεσ κοπόσ 
φρακτών απϐ θαμνοειδό, κλαδευτικϋσ ψαλύδεσ για δϋντρα και παρϐμοιεσ ψαλύδεσ 
των οπούων ο χειριςμϐσ γύνεται με τα δϑο χϋρια, κλαδευτικϋσ ψαλύδεσ για τον κόπο, 
κλαδευτικϋσ ψαλύδεσ 

1,082 36 

3406' Κεριϊ, αλειμματοκϋρια (ξιγκοκϋρια), λαμπϊδεσ και παρϐμοια εύδη 1,064 1,158 
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6209' Ενδϑματα και ςυμπληρώματα του ενδϑματοσ, απϐ υφαντουργικϊ προiϐντα παντϐσ 
τϑπου, για βρϋφη (εκτϐσ των πλεκτών, καθώσ και εκτϐσ απϐ ςκοϑφουσ) 

1,001 13 

8539' Λαμπτόρεσ πυρϊκτωςησ και εκκϋνωςησ, ϐ. ςυμπ. τα εύδη με την ονομαςύα φϊροι 
και προβολεύσ ςφραγιςμϋνοι, λαμπτόρεσ υπεριωδών ό υπϋρυθρων ακτύνων και 
λαμπτόρεσ τϐξου, ηλεκτρικού 

985 2 

7228' Ρϊβδοι και εύδη με καθοριςμϋνη μορφό, απϐ χαλυβοκρϊματα ϊλλα απϐ τον 
ανοξεύδωτο χϊλυβα, π.δ.κ.α. Ρϊβδοι κούλεσ για γεωτρόςεισ απϐ χαλυβοκρϊματα ό 
απϐ ϐχι ςε κρϊμα χϊλυβα 

938 114 

4114' Δϋρματα κατεργαςμϋνα με λϊδι (ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και το ςυνδυαςμϋνο 
δϋρμα αγριοκϊτςικου). Δϋρματα βερνικωμϋνα (λουςτρύνια) ό επιςτρωμϋνα. 
Δϋρματα επιμεταλλωμϋνα 

900 78 

7304' ωλόνεσ και κούλα εύδη με καθοριςμϋνη μορφό, χωρύσ ςυγκϐλληςη, απϐ ςύδηρο 
(εκτϐσ απϐ χυτοςύδηρο) ό χϊλυβα 

899 30 

4302' Γουνοδϋρματα δεψαςμϋνα ό κατεργαςμϋνα ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα 
κεφϊλια, ουρϋσ, πϐδια και ϊλλα κομμϊτια, αποκϐμματα και απορρύμματα, που δεν 
ϋχουν ςυναρμολογηθεύ ό ϋχουν ςυναρμολογηθεύ, χωρύσ προςθόκη ϊλλων υλών 
(εκτϐσ απϐ ενδϑματα, εξαρτόματα 

881 59 

6901' Σοϑβλα, πλϊκεσ, πλακϊκια και ϊλλα κεραμευτικϊ εύδη απϐ πυριτικϋσ ςκϐνεσ 
απολιθωμϊτων (π.χ. γη διατϐμων, τριπολύτισ γη, διατομύτησ) ό απϐ παρϐμοιεσ 
πυριτικϋσ γαύεσ 

807 104 

6102' Παλτϊ (ϐ. ςυμπ. και τα κοντϊ παλτϊ), κϊπεσ, ϊνορακ, αντιανεμικϊ, μπουφϊν και 
παρϐμοια εύδη, πλεκτϊ, για γυναύκεσ ό κορύτςια (εκτϐσ απϐ κουςτοϑμια-ταγιϋρ, 
ςϑνολα, ζακϋτεσ blazers, φορϋματα, φοϑςτεσ, φοϑςτεσ-παντελϐνια ζιπ-κιλϐτ και 
παντελϐνια) 

800 9 

5906' Τφϊςματα ςυνδυαςμϋνα με καουτςοϑκ (εκτϐσ των φϑλλων των υφαςμϋνων για 
επύςωτρα με πεπιεςμϋνο αϋρα, που λαμβϊνονται απϐ νόματα υψηλόσ αντοχόσ απϐ 
νϊυλον ό απϐ ϊλλα πολυαμύδια) 

797 152 

2811' Οξϋα, ανϐργανα και ανϐργανεσ οξυγονοϑχεσ ενώςεισ των μη μεταλλικών ςτοιχεύων 
(εκτϐσ απϐ χλωριοϑχο υδρογϐνο υδροχλωρικϐ οξϑ, χλωριοθειικϐ οξϑ, θειικϐ οξϑ, 
θειικϐ οξϑ ατμύζον, νιτρικϐ οξϑ, νιτροθειικϊ οξϋα, διφωςφορικϐ πεντοξεύδιο, 
φωςφορικϐ οξϑ, πολυφ 

778 31 

9029' Μετρητϋσ, π.χ. ςτροφϐμετρα, μετρητϋσ παραγωγόσ, ταξύμετρα, μετρητϋσ 
χιλιομϋτρων ό μετρητϋσ βημϊτων (εκτϐσ απϐ μετρητϋσ αερύων, υγρών ό 
ηλεκτριςμοϑ). Σαχϑμετρα και ϊλλοι μετρητϋσ ταχϑτητασ (εκτϐσ εκεύνων τησ 
κλϊςησ 9014 ό 9015). τροβοςκϐπια 

772 86 

3822' Διαγνωςτικϊ ό εργαςτηριακϊ αντιδραςτόρια ςε υπϐθεμα και παραςκευαςμϋνα 
διαγνωςτικϊ ό εργαςτηριακϊ αντιδραςτόρια εύτε ςε υπϐθεμα ό ϐχι (εκτϐσ απϐ 
ςϑνθετα διαγνωςτικϊ αντιδραςτόρια που προορύζονται για χορόγηςη ςε αςθενεύσ, 
αντιδραςτόρια που προορύζοντ 

725 7 

9402' Ϊπιπλα για την ιατρικό, την οδοντιατρικό, την κτηνιατρικό ό τη χειρουργικό (π.χ. 
χειρουργικϊ τραπϋζια, τραπϋζια εξϋταςησ, κρεβϊτια με μηχανιςμϐ για 
θεραπευτόρια και οδοντιατρικϋσ πολυθρϐνεσ). Πολυθρϐνεσ κομμωτηρύων, με 
μηχανιςμϐ περιςτροφόσ, ανατροπό 

693 330 

9615' Φτϋνεσ για χτϋνιςμα, χτϋνεσ για κϐμμωςη, πιαςτρϊκια για τα μαλλιϊ και παρϐμοια 
εύδη. Υουρκϋτεσ, τςιμπιδϊκια, ρϐλοι κατςαρώματοσ, μπικουτύ και παρϐμοια εύδη 
(εκτϐσ απϐτισ ηλεκτροθερμικϋσ ςυςκευϋσ τησ κλϊςησ 8516), και τα μϋρη αυτών 
π.δ.κ.α. 

673 16 

1515' Λύπη και λϊδια φυτικϊ, ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και το λϊδι jojoba, και τα 
κλϊςματϊ τουσ, ςταθερϊ,ϋςτω και εξευγενιςμϋνα, αλλϊ χημικώσ μη 
μεταςχηματιςμϋνα (εκτϐσ απϐ ςογιϋλαιο, αραχιδϋλαιο, ελαιϐλαδο, φοινικϋλαιο και 
λϊδι ηλιοτρϐπιου, κνόκου, βαμβακι 

660 82 

6107' λιπ και ϊλλα ςώβρακα, νυχτικϊ, πιτζϊμεσ, ρϐμπεσ και ςακϊκια μπϊνιου, ρϐμπεσ 
δωματύου και παρϐμοια εύδη, πλεκτϊ, για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ απϐ φανελϊκια) 

641 10 

5205' Νόματα απϐ βαμβϊκι ϊλλα απϐ τα νόματα για ρϊψιμο, περιεκτικϐτητασ κατϊ 
βϊροσ ςε βαμβϊκι >= 85% (εκτϐσ απϐ τα ςυςκευαςμϋνα για τη λιανικό πώληςη) 

612 157 

6215' Γραβϊτεσ, φιϐγκοι (π.χ. παπιγιϐν) και φουλϊρια-γραβϊτεσ, απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ 
(εκτϐσ των πλεκτών) 

602 2 

4902' Εφημερύδεσ και περιοδικϋσ εκδϐςεισ τυπωμϋνεσ, ϋςτω και εικονογραφημϋνεσ ό με 
διαφημύςεισ 

572 3 

8505' Ηλεκτρομαγνότεσ (εκτϐσ εκεύνων που προορύζονται για ιατρικό χρόςη). Μϐνιμοι 
μαγνότεσ και εύδη που προορύζονται να γύνουν μϐνιμοι μαγνότεσ μετϊ απϐ 
μαγνητοπούηςη. Πλϊκεσ υποςτόριξησ, ςφιγκτόρεσ και παρϐμοιεσ μϐνιμα 
μαγνητικϋσ ό ηλεκτρομαγνητικϋσ διατϊ 

565 7 

8423' Ζυγαριϋσ (ϐ. ςυμπ. οι πλϊςτιγγεσ και οι ζυγαριϋσ ελϋγχου), εκτϐσ απϐ τισ ζυγαριϋσ 
με ευαιςθηςύα 50 mg ό μεγαλϑτερη. ταθμϊ για ζυγαριϋσ παντϐσ τϑπου 

553 1 

9305' Μϋρη και εξαρτόματα για ϐπλα και παρϐμοια εύδη των κλϊςεων 9301 ϋωσ 9304, 513 17 
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π.δ.κ.α. 

8429' Ιςοπεδωτόρεσ αυτοπροωθοϑμενοι (μπουλντϐζεσ και πλϊγιεσ μπουλντϐζεσ), καθώσ 
και ομαλυντόρεσ χώματοσ και δρϐμων (graders), αποξϋςτεσ (scrapers), εκςκαφεύσ, 
αποξϋςτεσ-φορτωτϋσ και ϊλλοι φτυαριςτϋσ-φορτωτϋσ, οδοςτρωτόρεσ και ϊλλοι 
ςυμπιεςτϋσ εδϊφουσ 

500 20,707 

6207' Υανελϊκια, ςλιπ και ϊλλα ςώβρακα, νυχτικϊ, πιτζϊμεσ, ρϐμπεσ και ςακϊκια 
μπϊνιου, ρϐμπεσ δωματύου και παρϐμοια εύδη, για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ των 
πλεκτών) 

496 3 

6004' Πλεκτϊ υφϊςματα πλϊτουσ που υπερβαύνει τα 30 cm, που περιϋχουν κατϊ βϊροσ 
5 % ό περιςςϐτερο νόματα ελαςτομερό ό νόματα απϐ καουτςοϑκ, ϊλλα απϐ εκεύνα 
τησ κλϊςησ 6001 

490 1 

4004' Απορρύμματα, θραϑςματα και ξϋςματα απϐ μη ςκληρυμϋνο καουτςοϑκ, ϋςτω και 
ςε ςκϐνη ό ςε κϐκκουσ 

480 2,400 

8511' Μηχανϋσ πυροδϐτηςησ, διατϊξεισ ανϊφλεξησ και εκκινητόρεσ, ηλεκτρικού, για 
κινητόρεσ εςωτερικόσ καϑςησ με εξωτερικό ανϊφλεξη ό αυτανϊφλεξη (π.χ. μηχανϋσ 
και διατϊξεισ μαγνητοηλεκτρικϋσ ό δυναμομαγνητοηλεκτρικϋσ, πηνύα και 
αναφλεκτόρεσ αφόσ καθώσ και α 

435 2 

9107' Φρονοδιακϐπτεσ και ϊλλοι αποςυμπλϋκτεσ με δρϊςη που ρυθμύζεται χρονικϊ, με 
ωρολογιακϐ μηχανιςμϐ ό ςϑγχρονο κινητόρα 

300 260 

5512' Τφϊςματα, περιεκτικϐτητασ κατϊ βϊροσ ςε ςυνθετικϋσ ύνεσ μη ςυνεχεύσ >= 85% 295 10 

6105' Πουκϊμιςα πλεκτϊ, για ϊντρεσ ό αγϐρια (εκτϐσ απϐ νυχτικϊ, τι-ςερτ και 
φανελϊκια) 

284 2 

6001' Βελοϑδα και πλοϑςεσ (ϐ. ςυμπ. και τα υφϊςματα με την ονομαςύα με μακρϑ 
τρύχωμα) και υφϊςματα βροχιδωτϊ, ϐλα πλεκτϊ 

257 2 

0910' Ζιγγύβερι, κρϐκοσ (ζαφορϊ), curcuma, θυμϊρι, φϑλλα δϊφνησ, curry και ϊλλα 
μπαχαρικϊ (εκτϐσ απϐ πιπϋρι του εύδουσ piper, πιπϋρια του γϋνουσ Capsicum ό του 
γϋνουσ Pimenta, βανύλια, κανϋλα, ϊνθη κανελϐδενδρου, γαρύφαλα (καρπού, ϊνθη και 
μύςχοι), μοςχοκϊ 

254 1 

8533' Αντιςτϊςεισ ηλεκτρικϋσ, ϐ. ςυμπ. οι ρεοςτϊτεσ και τα ποτενςιϐμετρα (εκτϐσ απϐ 
θερμαντικϋσ αντιςτϊςεισ) 

244 3 

6117' υμπληρώματα του ενδϑματοσ, ϋτοιμα, απϐ πλεκτϐ ϑφαςμα, καθώσ και μϋρη 
ενδυμϊτων ό ςυμπληρωμϊτων του ενδϑματοσ, απϐ πλεκτϐ ϑφαςμα, π.δ.κ.α. 

235 3 

6405' Τποδόματα που ϋχουν τα εξωτερικϊ πϋλματα απϐ καουτςοϑκ ό πλαςτικό ϑλη και 
το ϊνω μϋροσ απϐ ςυςτατικϋσ ϑλεσ ϊλλεσ απϐ καουτςοϑκ, πλαςτικό ϑλη, φυςικϐ 
δϋρμα ό υφαντικϋσ ϑλεσ. Τποδόματα που ϋχουν τα εξωτερικϊ πϋλματα απϐ δϋρμα 
φυςικϐ ό αναςχηματιςμϋνο κ 

218 3 

4205' Σεχνουργόματα απϐ δϋρμα φυςικϐ ό αναςχηματιςμϋνο (εκτϐσ απϐ εύδη ςελοποιύασ 
και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ για ϐλα τα ζώα, τεχνουργόματα απϐ δϋρμα, ενδϑματα και 
εξαρτόματα τησ ϋνδυςησ, εύδη για τεχνικϋσ χρόςεισ, μαςτύγια κϊθε εύδουσ και ϊλλα 
εύδη τησ κλϊςησ 6 

211 5 

9005' Διϐπτρεσ με δϑο οπτικϊ πεδύα, διϐπτρεσ με ϋνα οπτικϐ πεδύο, αςτρονομικϋσ 
διϐπτρεσ, οπτικϊ τηλεςκϐπια και οι βϊςεισ αυτών. Αλλα αςτρονομικϊ ϐργανα και οι 
βϊςεισ αυτών (εκτϐσ απϐ ϐργανα ραδιοαςτρονομύασ και ϊλλα ϐργανα και ςυςκευϋσ 
που δεν κατονομϊζοντ 

199 4 

8201' Υτυϊρια παντϐσ τϑπου, αξύνεσ, τςϊπεσ παντϐσ τϑπου, δύκρανα, τςουγκρϊνεσ και 
αποξϋςτεσ, απϐ κοινϊ μϋταλλα. Σςεκοϑρια, μπαλτϊδεσ, κλαδευτόρια και παρϐμοια 
εργαλεύα για το κϐψιμο ό το ςχύςιμο ξϑλων, απϐ κοινϊ μϋταλλα. Χαλύδια για τον 
τεμαχιςμϐ πουλερικώ 

152 4 

6309' Μεταχειριςμϋνα ενδϑματα, ςυμπληρώματα του ενδϑματοσ, καλϑμματα, πανικϊ για 
οικιακό χρόςη και εύδη επύπλωςησ, απϐ υφαντουργικϊ προώϐντα παντϐσ τϑπου, ϐ. 
ςυμπ. τα υποδόματα και τα καλϑμματα κεφαλόσ κϊθε εύδουσ, που εύναι καταφανώσ 
χρηςιμοποιημϋνα και π 

150 63 

7009' Καθρϋφτεσ απϐ γυαλύ, ϋςτω και με πλαύςιο, ϐ. ςυμπ. οι οπιςθοςκοπικού καθρϋφτεσ 
(εκτϐσ απϐ οπτικοϑσ καθρϋφτεσ οπτικώσ κατεργαςμϋνουσ, καθώσ και καθρϋφτεσ 
ηλικύασ > 100 ετών) 

143 1 

4015' Ενδϑματα και εξαρτόματα τησ ϋνδυςησ, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται και τα γϊντια, 
απϐ καουτςοϑκ μη ςκληρυμϋνο, για κϊθε χρόςη (εκτϐσ απϐ υποδόματα και 
καλϑμματα κεφαλόσ, και τα μϋρη αυτών) 

120 1 

4009' ωλόνεσ κϊθε εύδουσ απϐ καουτςοϑκ μη ςκληρυμϋνο, ϋςτω και εφοδιαςμϋνοι με τα 
εξαρτόματϊ τουσ (π.χ. ςϑνδεςμοι, γωνύεσ, φλϊντζεσ) 

115 7 

8513' Υακού τςϋπησ και ϊλλεσ φορητϋσ ηλεκτρικϋσ λυχνύεσ, που λειτουργοϑν με δικό τουσ 
πηγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, π.χ. ςυςτοιχύεσ ηλεκτρικών ςτηλών, ςυςςωρευτϋσ ό 
δυναμϐ (εκτϐσ απϐ τισ ςυςκευϋσ φωτιςμοϑ τησ κλϊςησ 8512) 

111 3 

3911' Ρητύνεσ πετρελαύου, ρητύνεσ κουμαροώνδενύου, πολυτερπϋνια, πολυθειοϑχα, 
πολυςουλφϐνεσ και ϊλλα πολυμερό που παύρνονται με χημικό ςϑνθεςη, π.δ.κ.α. ςε 

108 400 
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αρχικϋσ μορφϋσ 

9017' Όργανα και ςυςκευϋσ ςχεδύαςησ, χϊραξησ ό υπολογιςμοϑ (π.χ. μηχανϋσ ςχεδύαςησ, 
παντογρϊφοι, μοιρογνωμϐνια, μαθηματικϊ εργαλεύα, λογαριθμικού κανϐνεσ και 
κϑκλοι). Οργανα και ςυςκευϋσ μϋτρηςησ του μόκουσ, για χρόςη με το χϋρι (π.χ. 
χϊρακεσ, μϋτρα ςε ται 

105 5 

0106' Ζώα ζωντανϊ (εκτϐσ απϐ ϊλογα, γαώδοϑρια, μουλϊρια, βοοειδό, χοιροειδό, 
προβατοειδό, αιγοειδό, πουλερικϊ κατοικύδια, ψϊρια, μαλακϐςτρακα, μαλϊκια και 
ϊλλα αςπϐνδυλα υδρϐβια, καθώσ και εκτϐσ απϐ καλλιϋργειεσ μικροοργανιςμών και 
παρϐμοια) 

100 140 

3901' Πολυμερό του αιθυλενύου ςε αρχικϋσ μορφϋσ 100 1,823 

8432' Μηχανϋσ και ςυςκευϋσ για τη γεωργύα, τη δαςοκομύα ό την κηπουρικό, για την 
προπαραςκευό ό την καλλιϋργεια του εδϊφουσ (εκτϐσ απϐ ςυςκευϋσ ψεκαςμοϑ, 
ςυςκευϋσ ραντιςμοϑ και ψεκαςτόρεσ ςκϐνησ). Κϑλινδροι για τη διαμϐρφωςη των 
πραςιών ό των αθλητικών γηπ 

100 2 

7418' Εύδη οικιακόσ χρόςησ ό οικιακόσ οικονομύασ, υγιεινόσ ό ευπρεπιςμοϑ και μϋρη 
αυτών, απϐ χαλκϐ (εκτϐσ απϐ τισ ςυςκευϋσ κουζύνασ και τισ ςυςκευϋσ για θϋρμανςη 
τησ κλϊςησ 7417, μπιτϐνια, κουτιϊ και παρϐμοια δοχεύα τησ κλϊςησ 7419, εύδη που 
ϋχουν το χαρακ 

99 27 

9106' υςκευϋσ ελϋγχου του χρϐνου και χρονϐμετρα, με ωρολογιακϐ μηχανιςμϐ ό 
ςϑγχρονο κινητόρα, π.χ. ρολϐγια καταγραφόσ του χρϐνου εργαςύασ και ρολϐγια 
αποτϑπωςησ ώρασ και ημερομηνύασ (εκτϐσ απϐ τα ρολϐγια των κλϊςεων 9101 ϋωσ 
9105) 

90 2 

5309' Τφϊςματα απϐ λινϊρι 75 4 

3918' Επενδϑςεισ δαπϋδων απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ, ϋςτω και αυτοκϐλλητεσ, ςε κυλύνδρουσ ό 
με μορφϋσ πλακιδύων ό πλακών. Επενδϑςεισ τούχων ό οροφών απϐ πλαςτικϋσ ϑλεσ 
ςε κυλύνδρουσ πλϊτουσ >= 45 cm, που αποτελοϑνται απϐ μύα ςτρώςη απϐ 
πλαςτικό ϑλη κολλημϋνη κατϊμ 

74 10 

0902' Σςϊι, ϋςτω και αρωματιςμϋνο 70 3 

6401' Τποδόματα αδιϊβροχα που ϋχουν τα εξωτερικϊ πϋλματα και το ϊνω μϋροσ απϐ 
καουτςοϑκ ό απϐ πλαςτικό ϑλη, ςτα οπούα το ϊνω μϋροσ δεν εύναι οϑτε ενωμϋνο με 
το εξωτερικϐ πϋλμα με ραφό, καρφιϊ, βύδεσ, θηλυκωτόρια ό παρϐμοιεσ διατϊξεισ, 
οϑτε φτιαγμϋνο απϐ δι 

62 6 

5810' Κεντόματα ςε υπϐθεμα απϐ υφαντικϋσ ϑλεσ, ςε τϐπια, ςε ταινύεσ ό ςε αυτοτελό 
διακοςμητικϊ ςχϋδια 

50 17 

6907' Πλακϊκια και πλϊκεσ για επικϊλυψη δαπϋδου ό τούχου, απϐ κεραμευτικϋσ ϑλεσ, μη 
υαλωμϋνα, καθώσ και μη υαλωμϋνεσ ψηφύδεσ, κϑβοι και παρϐμοια εύδη για 
μωςαώκϊ, απϐ κεραμευτικϋσ ϑλεσ, ϋςτω και πϊνω ςε υπϐθεμα (εκτϐσ εκεύνων που 
εύναι απϐ πυριτικϋσ ςκϐνεσ 

50 50 

6504' Καπϋλα και ϊλλα καλϑμματα κεφαλόσ, πλεγμϋνα ό καταςκευαςμϋνα με τη 
ςυναρμολϐγηςη ταινιών απϐ κϊθε ϑλη, ϋςτω και ςτολιςμϋνα (εκτϐσ των 
καλυμμϊτων κεφαλόσ για ζώα και εκεύνων που ϋχουν το χαρακτόρα παιχνιδιών ό 
ειδών καρναβαλιοϑ) 

25 1 

8532' Πυκνωτϋσ ςταθερού, πυκνωτϋσ μεταβλητού και ϊλλοι ρυθμιζϐμενοι πυκνωτϋσ, 
ηλεκτρικού 

25 1 

4820' Κατϊςτιχα, λογιςτικϊ βιβλύα, ςημειωματϊρια (ςημειώςεων, παραγγελιών, 
αποδεύξεων), ςημειωματϊρια-ημερολογύα (ατζϋντεσ), ςυςςωματωμϋνα φϑλλα 
χαρτιοϑ για υπενθυμύςεισ, ςυςςωματωμϋνα φϑλλα χαρτιοϑ για επιςτολϋσ και 
παρϐμοια τεχνουργόματα, τετρϊδια, επιτρ 

15 30 

5208' Τφϊςματα απϐ βαμβϊκι, περιεκτικϐτητασ κατϊ βϊροσ ςε βαμβϊκι >= 85%, με 
βϊροσ κατϊ τ.μ. <= 200 g 

14 3 

2712' Βαζελύνη. Παραφύνη, κερύ πετρελαύου μικροκρυςτϊλλινο, slack wax, οζοκηρύτησ, 
κερύ απϐ λιγνύτη, κερύ απϐ τϑρφη, ϊλλα ορυκτϊ κεριϊ και παρϐμοια προώϐντα που 
παύρνονται με ςϑνθεςη ό ϊλλεσ μεθϐδουσ, ϋςτω και χρωματιςμϋνα 

9 1,201 

9608' τυλογρϊφοι με ςφαιρύδιο. τυλογρϊφοι και μαρκαδϐροι με μϑτη απϐ πύλημα ό με 
ϊλλεσ πορώδεισ μϑτεσ. τυλογρϊφοι με πϋνα και παρϐμοιοι ςτυλογρϊφοι. 
Μεταλλικϋσ αιχμϋσ για αντύγραφα. Μηχανικϊ μολϑβια. Κονδυλοφϐροι, θόκεσ για 
μολϑβια και παρϐμοια εύδη. Μϋ 

8 6 

6217' υμπληρώματα του ενδϑματοσ, ϋτοιμα και μϋρη ενδυμϊτων ό ςυμπληρωμϊτων του 
ενδϑματοσ, απϐ υφαντουργικϊ προώϐντα παντϐσ τϑπου, π.δ.κ.α. (εκτϐσ των 
πλεκτών) 

6 1 

7320' Ελατόρια και ελϊςματα ελατηρύων, απϐ ςύδηρο ό χϊλυβα (εκτϐσ απϐ ελατόρια 
ρολογιών, ελατόρια για ςτελϋχη και λαβϋσ ομπρελών, ροδϋλεσ που προορύζονται να 
λειτουργοϑν ωσ ελατόρια, καθώσ και αποςβεςτόρεσ κραδαςμών και ελατόρια 
ςτρϋψησ του Σμόματοσ XVII) 

1 1 
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4.1 Φρόςιμεσ Διευθύνςεισ  

 

1. Ελληνικϋσ Αρχϋσ 

Ελληνικό Πρεςβεύα    Σηλ: +972-3-6953060  gremb.tlv@mfa.gr 

Γραφεύο ΟΕΤ    Σηλ: +972-3-6055299                ecocom-telaviv@mfa.gr 

Γενικϐ Προξενεύο Ιεροςολϑμων Σηλ: +972-2-5619583/4 grgencon.jer@mfa.gr 

Ωμιςθο Προξενεύο Φϊώφασ  Σηλ: +972-4-8522098  g.c.h@bezeqint.net 

Γραφεύο ΕΟΣ                                                 Σηλ: +972-3-5170487                gnto.israel2@gmail.com  

 

2. Ιςραηλινϋσ Αρχϋσ 

Τπουργεύο Εξωτερικών     Σηλ: +972-2-530311                   www.mfa.gov.il/mfa/ 

Τπουργεύο Οικονομύασ                      Σηλ. +972-2-6662299        www.moital.gov.il/   

Τπουργεύο Οικονομικών  Σηλ: +972-2-5317111  www.mof.gov.il  

Τπουργεύο Γεωργύασ   Σηλ: +972-3-9485555  www.moag.gov.il 

Τπουργεύο Μεταφορών  Σηλ: +972-2-6663333      www.mot.gov.il   

Τπουργεύο Ενϋργειασ                               Σηλ: +972-2-5006777  www.mni.gov.il  

τατιςτικό Τπηρεςύα    Σηλ: +972-2-6553553  www.cbs.gov.il   

Σρϊπεζα του Ιςραόλ   Σηλ: +972-2-6552211                www.bankisrael.gov.il 

 

3. Εμπορικϊ & Βιομηχανικϊ Επιμελητόρια 

Ϊνωςη Ιςρ. Εμπορ.Επιμελητηρύων Σηλ.+972-3-5631010               chamber@chamber.org.il 

Επιμελητόριο Ιςραόλ-Ελλϊδασ Σηλ.+972-3-2239745                 chamber@israelgreece.com 

Εμπορικϐ Επιμελητόριο Φϊώφασ Σηλ: +972-4-8626364               main@haifachamber.org.il 

Εμπορικϐ Επιμελητόριο ΙεροςολϑμωνΣηλ: +972-2-6254333               jerccom@inter.net.il 

Εμπορικϐ Επιμελητόριο  Μπεϋρ ϋβα Σηλ: +972-8-6234222               chamber7@zahav.net.il 

Εμπορικϐ Επιμελητόριο Ναζαρϋτ Σηλ: +972-4-6465222               shaheen.comp@gmail.com 

Εμπορικϐ Επιμελητόριο  Εώλϊτ  Σηλ: +972-8-6326233               danilahav@gmail.com  

Ιςραηλινϐ Ινςτιτοϑτο Εξαγωγών Σηλ: +972-3-5142945               www.export.gov.il  

ϑνδεςμοσ Ιςραηλινών Βιομηχανιών Σηλ: +972-3-5198814-5 www.industry.org.il 

4. Σρϊπεζεσ 

Bank Hapoalim B.M.   Σηλ: +972-3-5673333  www.bankhapoalim.com 

Bank Leumi    Σηλ: +972 3-9544555  www.leumi.co.il  

Israel Discount Bank Ltd.  Σηλ: +972-3-5145582                www.discountbank.net   

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.  Σηλ: +972 3-7559207  www.mizrahi-tefahot.co.il  
 

5. Διοργανωτϋσ Εκθϋςεων 
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Kenes Exhibitions Ltd.   Σηλ: +972-3-9727557               www.kenesexhibitions.com 

Israel Trade Fairs & Conventions Cntr  Σηλ: +972-3-6404415               www.fairs.co.il 

Stier Group Ltd.   Σηλ: +972-3-5626090               www.stier.co.il 

 

http://www.kenesexhibitions.com/
http://www.fairs.co.il/
http://www.stier.co.il/

