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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  1

1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ  Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (Πρόεδρος της Δημοκρατίας: κα  
Halimah Yacob) 
 

ΓΛΩΣΣΑ Αγγλικά, Κινεζικά, Μαλαισιανά, Ινδικά 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 5.770.040   

ΕΚΤΑΣΗ  719 τχλμ 

ΝΟΜΙΣΜΑ Δολάριο  Σιγκαπούρης  SGD 
Ισοτιμία €/SGD=1,6092 SGD (31.12.2020) 

ΤΗΛ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ +65 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ .sg  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ +(5-9 ώρες) με την Ευρώπη 
-12 ώρες  με την Αμερική  
3,5 ώρες με τις χώρες ASEAN  

ΚΛΙΜΑ Τροπικό με μέση θερμοκρασία  (25-31 C) 
                με  μέση υγρασία 90%  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 1
Η
 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-31

Η
 ΜΑΡΤΙΟΥ  

ΑΕΠ 2021 533,4 ΔΙΣ SGD 

 

 
Η οικονομία της Σιγκαπούρης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανοικτή-φιλελεύθερη 

οικονομία, διαθέτοντας ταυτόχρονα έντονα στοιχεία κρατικού παρεμβατισμού. Το Κράτος της 
Σιγκαπούρης διαθέτει κουλτούρα ιδιωτικής επιχείρησης.  

Το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας από την ανεξαρτησία της (1965) και έπειτα 
έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, για να καταλήξει σε μία σταθερή και εύρωστη οικονομία, 
πυλώνα  της ΝΑ Ασίας. Η χώρα μη διαθέτοντας έκταση, πλουτοπαραγωγικές πηγές και 
πρωτογενή τομέα επικεντρώθηκε στη γεωστρατηγική της θέση, χάρη στην οποία απολαμβάνει 
ένα μεγάλο μερίδιο του πλούτου της, ως ένα από τα πιο σημαντικά διαμετακομιστικά κέντρα 
στον κόσμο (θαλάσσιες, εναέριες διεθνείς εμπορευματικές-επιβατικές μεταφορές).  

 Το μικρό νησί της Σιγκαπούρης με περιορισμένη έκταση 722 τχλμ, μετά την 
ανεξαρτησία του (δεκαετία του ’60) και διαθέτοντας μία οικονομία εντάσεως εργασίας, στόχευσε 
στην ήπια εκβιομηχάνιση και την προσέλκυση  επενδύσεων εντάσεως εργασίας. Στη συνέχεια  
(δεκαετία 70), αφού επιτεύχθηκε πλήρης απασχόληση του πληθυσμού και το βιοτικό επίπεδο 
άρχισε να βελτιώνεται, δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο. Κατόπιν, (δεκαετία 80) η οικονομία μετεξελίσσεται σε εντάσεως κεφαλαίου. 
Δίδονται κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων (φορολογικά, ευνοϊκός δανεισμός)  και 
εγκαινιάζεται  στη Σιγκαπούρη το πρώτο εργοστάσιο ημιαγωγών Η/Υ και το πρώτο εργοστάσιο 
πετροχημικών (το πρώτο και στην Ασία). Ταυτόχρονα η βιομηχανία επικεντρώνεται στη 
μηχανική, τον αυτοματισμό και την αεροναυπηγική. Η δεκαετία του ‘90 ήταν αφιερωμένη στην 
τεχνολογία, με έμφαση στα πετροχημικά, την ηλεκτρονική και τη μηχανική ακριβείας και 
ταυτόχρονα δημιουργήθηκε το πρώτο cluster παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, 
βιοτεχνολογίας και, ιατρικής τεχνολογίας (BMS). Η οικονομία της Σιγκαπούρης τον 21ο αιώνα 
είναι εντάσεως καινοτομίας, με έμφαση στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στη ρύθμιση ισχυρού 
πλαισίου προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στην εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών, 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στην πιο πρόσφατη έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας  αναφορικά με τον Δείκτη 
Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital Index), η Σιγκαπούρη κατατάσσεται ως η καλύτερη 
χώρα στον κόσμο στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που 
γεννιέται σήμερα στη Σιγκαπούρη θα είναι 88% παραγωγικό όταν μεγαλώσει, από την στιγμή 
που θα λάβει πλήρη εκπαίδευση και θα είναι υγειές. Μαζί με την ισχυρή οικονομική υποστήριξη 
της κυβέρνησης, η χώρα συνεχίζει να ενισχύει την ευελιξία και την αποδοτικότητα του εργατικού 
της δυναμικού παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση μέσω της πρωτοβουλίας Skills future. Οι 
κυβερνητικές δαπάνες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση θα διπλασιαστούν την προσεχή πενταετία , 
σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο $ ετησίως. 
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 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1.1.1

 
Το σύνθημα της χώρας για το 2030 είναι Innovation-Digitalization-

Internationalization. 
Κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της Σιγκαπούρης είναι: 

1) Η υψηλή εξάρτηση από το εξωτερικό εμπόριο. Ο συνολικός όγκος εμπορίου της χώρας το 

2021 ανήλθε στα 1,160,1 δις SGD  και ήταν 217% μεγαλύτερος από το ΑΕΠ της ίδιας χρονιάς 

(533,4 δις SGD).  

2) Η χώρα εξάγει, εισάγει και επανεξάγει. Υπάρχει σαφής διάκριση αυτών στη στατιστική 
ανάλυση. 

3) Υψηλή εξάρτηση του παραγόμενου ΑΕΠ από τον τομέα των υπηρεσιών  (μεταφορές 
χρηματοπιστωτικά). Το 2021 ο τομέας των υπηρεσιών συμμετείχε κατά 70% στο 
συνολικά παραγόμενο ΑΕΠ της χώρας. 

4) Χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ (GST 7%). Ελκυστικό φορολογικό σύστημα (20% για φυσικά 
πρόσωπα και 17% για επιχειρήσεις), το οποίο αποτελεί κίνητρο για την εγκατάσταση 
ξένων επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη, καθώς θεωρείται γι αυτές  πλατφόρμα εισόδου 
στις γειτονικές αγορές.  

5) Ευκολία ίδρυσης και εγκατάστασης επιχείρησης -Σταθερότητα και ασφάλεια. Έλλειψη 
διαφθοράς Η Σιγκαπούρη είναι μία από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο με σχεδόν 
μηδενική εγκληματικότητα. Κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως, σε ότι αφορά τη 
διαδικασία εκτέλεσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Τράπεζα, ενώ κατέλαβε την 4η θέση ως η λιγότερο διεφθαρμένη αγορά σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Διεθνούς Διαφάνειας (https://www.transparency.org/country/SGP ).  

6) Υψηλή εξάρτηση της οικονομίας από το ξένο εργατικό δυναμικό και τις μεταναστευτικές 
ροές.  Στο τέλος του 2021 ο πληθυσμός της χώρας ανήλθε στα 5,69 εκ. διαμένοντες, εκ 
των οποίων οι 3.500.000 ήταν υπήκοοι της Σιγκαπούρης, οι 505 χιλιάδες ήταν μόνιμοι 
κάτοικοι με άδεια διαμονής και  οι 1.640.000 ήταν οι μη μόνιμοι κάτοικοι. 

7) Πολυπολιτισμική πληθυσμιακή σύνθεση. Οι υπήκοοι της Σιγκαπούρης (4.097 εκατ) 
προέρχονται από τρείς εθνότητες: 3.06 εκατ. είναι κινεζικής καταγωγής, 545 χιλιαδες 
είναι μαλαισιανής καταγωγής, 362 χιλιάδες είναι ινδικής καταγωγής και 130 χιλιάδες είναι 
από  άλλες εθνικότητες.  

8) Χαμηλή ανεργία και υψηλό βιοτικό επίπεδο. Ο δείκτης ανεργίας της χώρας υπολογίζεται 
στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το οποίο απαρτίζεται μόνο από υπηκόους και 
κατόχους άδειας παραμονής. Στα τέλη του ο 2021 ο δείκτης ανεργίας ανήλθε στο 3,2% 
επί του εργατικού δυναμικού της χώρας. Σύμφωνα με το Σ/Υπουργείο Εργασίας ο μέσος 
ακαθάριστος μισθός το 2021 ανήλθε στα 4,680 SGD1, αυξημένος κατά 146 SGD, σε 
σχέση με το 2020.   

9)  Έλλειψη πρωτογενή τομέα και πλουτοπαραγωγικών πηγών λόγω του μεγέθους της. Η 
χώρα εισάγει πάνω από το 90% των, προς κατανάλωση, προϊόντων, διατροφής.  

10) Η διεθνής καθαρή επενδυτική θέση της χώρας στο τέλος του 2020 ανήλθε στα 1,384 τρις 
SGD με καθαρές απαιτήσεις ύψους 6,118 τρις SGD και καθαρές υποχρεώσεις 4,734 
τρις SGD (αναλυτικά βλ. παράρτημα πίνακας 17).  

11) Η εξωστρέφεια της οικονομίας της Σιγκαπούρης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  που 
περιγράφηκαν, από τη στιγμή της εμφάνισης του COVID19, δημιουργούν νέες 
προκλήσεις, τις οποίες η Κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει, θυσιάζοντας την υγιή 
οικονομία, την οποία κατέκτησε με θυσίες από την ανεξαρτησία της και μετά, στο βωμό 
της δημόσιας υγείας.   

 

 

                                                           
1
 https://stats.mom.gov.sg/Pages/Income-Summary-Table.aspx. Αφορά τους κατοίκους και του διαμένοντες με άδεια παραμονής 

Περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές  

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
file:///E:/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%20ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ%202019.docx
https://www.transparency.org/country/SGP
https://stats.mom.gov.sg/Pages/Income-Summary-Table.aspx
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 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  2017 2018 2019 2020 2021 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΕΠ (ΣΕ ΕΚ. SGD) 
472,07 503,39 507,56 476,4 533,4 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ% 
4.3 3.4 0.8 -7.4% 12 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ (σε SGD) 
 88.991 89.275 83,789 97,798 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(ΣΕ ΕΚ. SGD) 
436,252.3 455,068.5 460,724.7 461,1 496,26   

ΑΝΕΡΓΙΑ % 
2,2% 2,1 2,3 3,0 3,2 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ % 
0,6% 0,4% 0,6% -0.18% 2.3 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 
8,5% 6,0% 5.36 -6.75 21 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ EURO/SGD 
1,5962 1,5618 1,5094 1.6092 1.5897 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3-ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
0,14 0,17 0,20 0.13 0.12 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
5,28 5,33 5,25 5,25 5.6 

ΞΕΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΕΚ. USD)2 
371,4 389,2 372,7 475,2 563,3 

ΜΕΣΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ CPF)3 4,232 4,437 4,563 4,534 4.680 

                     ΠΗΓΗ: mti.gov.sg,   , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Η οικονομία της Σιγκαπούρης το 2021  αυξήθηκε κατά 12%. 

Η πανδημία  του COVID-19  εξακολούθησε να προκαλεί παγκόσμιες οικονομικές 

διαταραχές  και το 2021. Η οικονομία της Σιγκαπούρης κατέγραψε ωστόσο σημαντική άνοδο σε 

σχέση με τα χαμηλά του 2020. Κατά τη διάρκεια του έτους, η οικονομία αντιμετώπισε 

κραδασμούς  τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς, ως αποτέλεσμα 

της πτώσης της εξωτερικής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στη Σιγκαπούρη 

λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης των μεγάλων οικονομιών, των παγκόσμιων ταξιδιωτικών 

περιορισμών,  των διακοπών της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την εφαρμογή των μέτρων 

περιορισμού της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της χώρας από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 

2020.  

Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ της Σιγκαπούρης ανήλθε στα 533,4 δις SGD, σε σχέση με τα 

476.4 δις SGD της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ4 το 2021 

διαμορφώθηκε στα 97.798 SGD, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά της τάξεως του 16,71% (83,789SGD ).  

 

1.1.2.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΕΠ5 Ως προς τη συμβολή των κλάδων της οικονομίας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 

(τ.τ.) το 2021, ο τομέας των υπηρεσιών συνέβαλε στο 73,6% και η βιομηχανία στο 26,4%, ενώ 

είναι γνωστό ότι η χώρα δεν διαθέτει σημαντικό πρωτογενή τομέα. Ανά κλάδους, ο 

μεταποιητικός κλάδος αυξήθηκε κατά 13,2 % το 2021, ταχύτερα από την ανάπτυξη κατά 7,5 % 

του προηγούμενου έτους. Η ανάπτυξη του κλάδου υποστηρίχθηκε σε όλους τους επιμέρους 

τομείς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΕΠ  ΑΞΙΑ 2017 ΑΞΙΑ 2018 ΑΞΙΑ2019 ΑΞΙΑ2020 ΑΞΙΑ2021 % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2020/2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΠ (τ.τ σε εκ. SGD) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 472,1 503,4 507,67 476.4 533,4           100.00  11,94 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 110,376.3 127,298.9 124,462.1 120,1 140,817.6             26.4  17,26 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 315,435.9 331,841.5 338,841.2 356,3 392,582.4             73.6          1 0,5  

         ΠΗΓΗ: mti.gov.sg ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

                                                           
2 https://www.mas.gov.sg/statistics/reserve-statistics/official-foreign-reserves 
3 https://stats.mom.gov.sg 
4 https://www.singstat.gov.sg 
5
 www.mti.gov.sg 
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Οι υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 10.5 % το 2021. Όλοι οι κλάδοι στον τομέα των υπηρεσιών 

εμφάνισαν ανοδική τάση, με εξαίρεση τις διοικητικές και του τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης 

(-3,8%). Ο κλάδος των κατασκευών επεκτάθηκε κατά 20,1 %το 2021, ανακόπτοντας από την  

συρρίκνωση  κατά 38,4 % το προηγούμενο έτος. Η αύξηση της παραγωγή στον κλάδο 

υποστηρίχτηκε τόσο από την αύξηση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

 

 

 

1.1.2.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ 

Σύμφωνα με το σ/Υπουργείο Εργασίας, το τέλος του 2021 υπήρχαν καταγεγραμμένοι 
147.000   άνεργοι συνολικά, εκ των οποίων οι 84.400 ήταν κάτοικοι της Σιγκαπούρης και από 
αυτούς, οι 78.100 ήταν υπήκοοι, οδηγώντας τον δείκτη ανεργίας6 στο 2.6 % το 2021, μειωμένο 
σε σχέση με το 2020 (3%). Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 39.700 το 2021, 
παρουσιάζοντας αντίστροφη πορεία από την απώλεια των 181.000 θέσεων εργασίας  το 2020. 

 Ανά ευρύτερους τομείς, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε στους τομείς των 
υπηρεσιών και των κατασκευών, αλλά μειώθηκε ελαφρά στον τομέα της μεταποίησης. 
Εξαιρουμένων των Μεταναστών Οικιακών Εργαζομένων (MDW), η συνολική απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 40.800. Τα ποσοστά ανεργίας και ο αριθμός των περικοπών μειώθηκαν το 2021. 
Υπογραμμίζεται ότι η ανεργία που διαγράφεται έως το τέλος του 2019 είναι ανεργία του 
αδρανούς εργατικού δυναμικού της χώρας, το οποίο απέχει από την απασχόληση, παρόλο που 
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

 Το πραγματικό ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα των κατοίκων πλήρους απασχόλησης στο 
αυξήθηκε κατά 2,7 % ετησίως  το 2021.   

 
                                               ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Πηγή: Υπουργείο Εργασίας https://stats.mom.gov.sg) 

 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ 2.1 2.2 2.1 2.3 3.0 2.6 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 3 3.1 2.9 3.1 4.1 3.5 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΥΠΗΚΟΩΝ 3.1 3.3 3 3.3 4.2 3.6 

Από τα 3,65 εκ. καταγεγραμμένων εργαζομένων το 2021, το 75% απασχολείται σε ΜΜΕ 

και το 25% σε πολυεθνικές. Από το σύνολο των επιχειρήσεων το 69% αντιστοιχεί  σε  εγχώριες 

επιχειρήσεις και το 31% ξένες.   

 

Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού.  Αν και υπάρχει ευρεία πολιτική αποδοχή στο να 

παραμείνει η οικονομία ανοιχτή στην προσέλκυση ατόμων με αυξημένη εξειδίκευση και 

ικανότητες υπάρχει ευρεία συναίνεση για ανάγκη λήψης μέτρων για καλύτερη προστασία της 

χειρωνακτικής εργασίας και των χαμηλόμισθων. Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, η πρόσβαση σε 

αλλοδαπούς εργαζόμενους έχει σκοπό να βοηθήσει στην δημιουργία μιας μεγαλύτερης 

οικονομικής πίτας και το ξένο εργατικό δυναμικό  θα πρέπει να ενεργεί ως συμπλήρωμα του 

τοπικού εργατικού δυναμικού και όχι ως  ανταγωνιστής του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο 

επέκτασης του κινήτρου αύξησης του ποσοστού των θέσεων εργασίας του εγχώριου δυναμικού 

για τη στήριξη των μισθών του τοπικού πληθυσμού μέσα στο 2022, ειδικά εάν οι απώλειες 

θέσεων εργασίας συνεχίζονται λόγω της πανδημίας.  

 

 

 

                                                           
6
 https://stats.mom.gov.sg/Pages/Unemployment-Summary-Table.aspx 
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1.1.2.3 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή7 το υπό εξέταση διάστημα μειώθηκε κατά 2.3 % 

διαγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά  (- 0,2%). 

Στην άνοδο των τιμών συνέβαλαν οι αυξήσεις τιμών κατά 8,8 % στα κόστη μεταφοράς, 

καθώς  αυξήθηκαν οι τιμές των αυτοκίνητων και των καυσίμων καθώς και το κόστος των  

αεροπορικών εισιτήριων. Τα διαρκή  καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες οικιακής χρήσης 

αυξήθηκαν κατά 1,5%. Οι τιμές της εστίασης αυξήθηκαν κατά 1,4 % λόγω της αύξησης του 

κόστους των τροφίμων και των υπηρεσιών. Το κόστος στέγασης και κοινής ωφέλειας αυξήθηκε 

κατά 1,4%. λόγω της αύξησης του κόστους διαμονής, καθώς και του φυσικού αερίου και των  

τιμολογίων της  ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 1,3%, λόγω των 

υψηλότερων διδάκτρων σε πανεπιστήμια και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αντισταθμίζοντας  τα χαμηλότερα τέλη των παιδικών σταθμών που εφαρμόστηκαν από την 

Κυβέρνηση . Στις υπηρεσίες υγείας το κόστος αυξήθηκε κατά 1,1 % λόγω της αύξησης στις 

δαπάνες ασφάλισης υγείας, νοσοκομειακών υπηρεσιών και υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών. Οι 

τιμές αναψυχής και πολιτισμού αυξήθηκαν κατά 1% τοις εκατό ως αποτέλεσμα του υψηλότερου 

κόστους των ταξιδιών διακοπών και ψυχαγωγικών και πολιτιστικών υπηρεσιών. 

 

 

1.1.2.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

Ως προς τους εθνικούς λογαριασμούς της Σιγκαπούρης το 2021, το ισοζύγιο πληρωμών 

κατέγραψε πλεόνασμα 88,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 103,3 δισεκατομμύρια δολάρια 

που ήταν το 2020 , αντιστρέφοντας το έλλειμμα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2019.  

Για το 2021 συνολικά, το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 16,4 

δισεκατομμύρια δολάρια σε 96,6 δισεκατομμύρια δολάρια (18,1 % του ΑΕΠ). Η αύξηση 

προήλθε κυρίως από το μεγαλύτερο πλεόνασμα στο ισοζύγιο αγαθών. Ο λογαριασμός 

υπηρεσιών παρουσίασε επίσης πλεόνασμα. Το 2021 στο ισοζύγιο αγαθών καταγράφηκε 

πλεόνασμα 159 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τα 143 δολάρια δισ. που 

καταγράφηκαν το 2020, καθώς αυξήθηκαν οι εξαγωγές αγαθών περισσότερο από τις 

εισαγωγές. Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών ανήλθε στα 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια, 

από 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μια μετατόπιση από 

καθαρές πληρωμές σε καθαρές εισπράξεις για άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες, χαμηλότερες 

καθαρές πληρωμές για ταξιδιωτικές υπηρεσίες και χρεώσεις για  χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας 

και αύξηση των καθαρών εισπράξεων από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

συντήρησης & επισκευής. Τα ανωτέρω αντιστάθμισαν τις υψηλότερες καθαρές πληρωμές για 

υπηρεσίες μεταφορών, υπηρεσίες κατασκευών καθώς και τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες 

πληροφορικής και πληροφοριών. Για το ισοζύγιο πρωτογενούς εισοδήματος, και για το σύνολο 

του έτους, το έλλειμμα διευρύνθηκε ελαφρώς κατά 0,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 64,3 

δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι πληρωμές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισπράξεις.  

Οι κεφαλαιακοί και χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατέγραψαν καθαρές εκροές 11,1 

δισεκατομμυρίων δολαρίων (2,1 % του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αντιστροφή από τις καθαρές 

εισροές των 21,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2020. Η αντιστροφή αντανακλά μια 

μετατόπιση από καθαρές εισροές σε καθαρές εκροές για «λοιπές επενδύσεις» και 

                                                           
7
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χρηματοοικονομικά παράγωγα. Αυτά αντιστάθμισαν την αύξηση σε καθαρές εισροές άμεσων 

επενδύσεων και την μείωση των καθαρών εκροών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

Η χώρα δεν έχει αξιοσημείωτο εξωτερικό χρέος καθώς έχει να δανειστεί από τις διεθνείς 

αγορές από τη δεκαετία του  ’80.  Το 2021 το δημόσιο χρέος της Σιγκαπούρης ήταν 777,957 

εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 73,72 εκατομμύρια από το 2020. Αυτό σημαίνει ότι το 

χρέος το 2021 έφτασε το 145,96% του ΑΕΠ της Σιγκαπούρης, σημειώνοντας πτώση 6,19 

ποσοστιαίων μονάδων από το 2020, όταν ήταν 152% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το τελευταία 

δεδομένα, το κατά κεφαλήν χρέος της Σιγκαπούρης το 2021 ήταν 98.410 δολάρια ανά κάτοικο.  

Στις 31.12.2021 τα  επίσημα ξένα αποθέματα8 που διέθετε η Σιγκαπούρη ανέρχονταν σε 

563,3 δις SGD, τα οποία διακρίνονται σε : 8,5 δις SGD ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα, 2,03 δις 

SGD θέση στο IMF και 552,76 δις SGD ξένα συναλλαγματικά αποθέματα (χρυσός και 

συνάλλαγμα). 

  

Τέλος η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Σιγκαπούρης στο τέλος του 2020 

ανερχόταν σε 1,3 τρις SGD και αναλύεται ως εξής: κατασκευές 909 δις SGD (αστικα κτίρια 

495,6 δις SGD, βιομηχανικά κτίρια 495,5 δις SGD, άλλα 124,2 δις SGD), μεταφορικός 

εξοπλισμός (84,5 δις SGD), μηχανές και εξοπλισμός (169 δις SGD) και προϊόντα πνευματικής 

ιδιοκτησίας (147,2 δις SGD).   

 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  1.1.3

Ως παγκόσμιος εμπορικός κόμβος η Σιγκαπούρη εξάγει, εισάγει και επανεξάγει. Έτσι ο 

συνολικός όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας διακρίνεται στις εξαγωγές, τις εισαγωγές 

και τις επανεξαγωγές. Χαρακτηριστικό της εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από το εμπόριο, 

είναι ότι ο όγκος εμπορίου αγαθών που διακινήθηκε το 2021, ανήλθε στα 1.160 δις SGD από    

969,1 δις SGD  που ήταν το 2020 και ήταν 217% μεγαλύτερος από το ΑΕΠ της ίδιας χρονιάς 

(533,4 δις SGD). Η υψηλή εξάρτηση της χώρας από το εμπόριο την καθιστά ευάλωτη στις 

παγκόσμιες εμπορικές αναταράξεις, γεγονός το οποίο αντανακλάται στις εμπορικές επιδόσεις 

της Σιγκαπούρης. Ο συνολικός όγκος εμπορίου αγαθών το 2021 αυξήθηκε κατά 19,7 σε σχέση 

με το 2020 (969,1 δις SGD), αποτελούμενος από 545,9 δις SGD εισαγωγές αγαθών και 614,1 

δις SGD εξαγωγές.  

Οι εκτός πετρελαιοειδών συνολικές εγχώριες εξαγωγές ανήλθαν στα 193,4 δις SGD, ενώ 

οι επανεξαγωγές στα  332,5 δις SGD. Οι εγχώριες εξαγωγές πετρελαιοειδών ανήλθαν στα 86 

δις SGD. Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Σιγκαπούρης το 2021 ήταν: η Κίνα (136,2 δις  

SGD), Μαλαισία (103,5 δις  SGD), ΗΠΑ (102,4 δις  SGD), ΕΕ-28 (90.1 δις  SGD). 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4                                                  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  (σε '000 SGD) 

 ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4   ΑΞΙΑ 2017 ΑΞΙΑ 2018 ΑΞΙΑ 2019      ΑΞΙΑ 2020 ΑΞΙΑ 2021 %ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2020 /2021 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 452,101.6 500,194.0 489,712.4 453,5 545,9 20,37 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 515,000.8 555,665.1 532,514.1 515,6 614,1 19,1 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  259,301.9 281,137.8 251,593.6 236,6 279 17,9 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  84,566.1 99,004.6 86,216.7 64.2 86 33,9 

ΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 174,735.9 182,133.2 165,376.9 172,4 193,4 12,18 

ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ 255,698.9 274,527.2 280,920.5 279 332,5 -0.3 

                                                           
8
https://www.mas.gov.sg/statistics/reserve-statistics/official-foreign-reserves  
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ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  967,102.4 1,055,859.1 1,022,226.5 969.1 1.160 19,17 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ 62,899.2 55,471.1 42,801.7 62,1 68,2 9,8 

     

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 234,323 273,305.20 279,398.30 258.8 308.8 19,31 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 248,907.20 270,483.30 271,535.40 238.3 300.4 26,06 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 483,230.2 543,788.5 550,933.7 497.1 609.2 22,55 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -14,584.2 2,821.9 7,862.9 20,5 8.4 -244,05 

                     ΠΗΓΗ: https://www.mti.gov.sg 

Το εμπορικό πλεόνασμα για τη Σιγκαπούρη από το εμπόριο αγαθών το 2021, ανήλθε 

στα 68,2 δις  SGD,αυξημένο  κατά 9,8 % σε σχέση με το 2020, όταν ανήλθε στα 62,1 δις SGD. 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του εμπορίου της Σιγκαπούρης είναι η διακίνηση των 

πετρελαιοειδών από το λιμάνι της. Από το συνολικό όγκο εξαγωγών το 2021, η διακίνηση 

πετρελαίου και πετρελαιοειδών ανήλθε στο 14% του συνόλου, ήτοι 86 δις  SGD, ως εκ τούτου, 

στη στατιστική ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας (Στατιστική Αρχή Σιγκαπούρης) 

υπάρχει πάντα σαφής διάκριση σε προϊόντα πετρελαίου και μη πετρελαίου για όλες τις 

υποκατηγορίες των εξαγωγών και των εισαγωγών.  

 

1.1.3.1 ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ  

1.1.3.1.1. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

Ο συνολικός όγκος εξαγωγών της Σιγκαπούρης το 2021 ανήλθε στα 614,1 δις SGD 

αυξημένος κατά 19,1% σε σχέση με το 2020. Τα κυριότερα προϊόντα τα οποία εξήγαγε η χώρα 

το υπό εξέταση διάστημα, είναι οι μηχανές και μέρη αυτών και τα χημικά, καταλαμβάνοντας 

ποσοστά 61,6 και 15,5 % αντίστοιχα επί του συνόλου των εξαγωγών.  

Η Κίνα αποτελεί, κατά παράδοση τα τελευταία χρόνια, τον κυριότερο εμπορικό εταίρο 

της Σιγκαπούρης το 2021 με όγκο συναλλαγών τα 164,3 δις SGD , ενώ έπονται στη δεύτερη 

θέση η Μαλαισία με 128,7 δις SGD, στη τρίτη θέση οι Η.Π.Α. με 105,7 δις SGD,  και στην 

τέταρτη η Ε.Ε  με 102 δις SGD.  

Σε επίπεδο χωρών, η Κίνα αποτέλεσε τον κυριότερο πελάτη της Σιγκαπούρης το 2020 

(για το οποίο έτος έχουμε τα τελευταία στοιχεία) απορροφώντας το 13,8% του συνόλου των 

εξαγωγών, ενώ έπονται: στη δεύτερη θέση το Χονγκ Κονγκ (12,4%), στη τρίτη θέση οι 

Η.Π.Α..(10,7%) και στην τέταρτη η Μαλαισία (8,9%). Σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας, η 

Ασία απορρόφησε το 73% από το σύνολο των εξαγωγών, η Αμερική (Βόρεια και Νότια) το 13%, 

ενώ η Ευρώπη το 10%. Χαρακτηριστικό είναι ότι παραδοσιακοί πελάτες της Σιγκαπούρης όπως 

η Ινδονησία (-16,4%), Χονγκ Κονγκ (-15,1%) και η Κίνα  (-8%) κατέγραψαν αρνητική μεταβολή  

(1019/2020) ως προς των όγκο των προϊόντων που εισήγαγαν από τη Σιγκαπούρη. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5   ΑΞΙΑ 2016 ΑΞΙΑ 2017 ΑΞΙΑ 2018 ΑΞΙΑ 2019 ΑΞΙΑ 2020 % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2020 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2019/2020 

ΚΙΝΑ  61,252.5  74,560.1  68,012.1  70,422.0  68,495             12.50                -2.84  

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 59,746.2  63,483.4  65,676.3  60,542.3  61,446             11.91                 1.50  

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 49,212.8  54,610.4  60,582.3  56,142.6  44,289             8.60               - 788  

ΕΕ-28 40,122.3 43,076.1  49,569.5  47,052.8  27,356             5 30                -58.12  

ΗΠΑ 29,833.7 32,362.2  41,345.5  45,311.7  53,466               8.51                 17.95  

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 36,722.4  38,566.4  44,466.7  37,324.9  28,595               5.54             -  68.57  

ΙΑΠΩΝΙΑ 20,111.1  23,534.1  26,981.2  24,055.7  23,807               4.61                  -1.11  

ΤΑΙΒΑΝ 20,349.3  22,916.9  22,886.0  22,358.8  24,339               4720                    8.83  

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
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             ΠΗΓΗ: https://www.mti.gov.sg, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

1.1.3.1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

Οι εισαγωγές της Σιγκαπούρης για το 2021 ανήλθαν στα 545,9 δις SGD, αυξημένες κατά 

20,37 % σε σχέση με το 2020, όταν διαμορφώθηκαν στα 453,5 δις SGD. Τα κυριότερα προϊόντα 

τα οποία εισήχθησαν στη Σιγκαπούρη το 2021 ήταν μηχανήματα και αυτοκίνητα (62,9%) επί του 

συνόλου,  χημικά (10,3 %) επί του συνόλου και  λοιπά βιομηχανικά είδη (10 %) επί συνόλου.  

Χαρακτηριστική είναι η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές τροφίμων και ποτών, οι οποίες 

άγγιξαν το 2021 τα 17,6 δις SGD.  

Ως προς τους κυριότερους προμηθευτές της Σιγκαπούρης για το 2020 (για το οποίο έτος 

έχουμε τα τελευταία στοιχεία)  την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Κίνα με όγκο εξαγωγών ύψους 

67.7 δις SGD, δεύτερη έρχεται η Μαλαισία με όγκο εξαγωγών της τάξεως των 59,211 δις SGD 

και έπονται η Ταϊβάν με 50,861δις SGD, η Η.Π.Α. με 46,9 δις SGD και η Ιαπωνία με 25,8 δις 

SGD . 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 6     ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ' 000 SGD τ.τ. 2018/2020 

ΧΩΡΕΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΞΙΑ 2018 % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑ 2019 ΑΞΙΑ 2020 % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
2019/2020 

ΚΙΝΑ 67,008.3 13.4 66,890.5 67,705 14.93 1,21 

    EU 28 65,116.7 13.0 64,004.2 38.651 8.52 -  60.38 

ΗΠΑ 56,564.0 11.3 59,712.6 46.934 10.35 -21.39 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 57,747.4 11.5 56,873.0 59,211 13.06 4.11 

ΤΑΙΒΑΝ 42,415.4 8.5 44,167.8 50,861 11.21 15.15 

ΙΑΠΩΝΙΑ 29,902.3 6.0 26,427.1 25,793 5.69 -2.39   

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 20,536.5 4.1 21,292.3 20,205 4.46 -5,37 

ΣΥΝΟΛΟ 500,194.0 100.0 489,712.4 453,5  - 7.98 

         ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

 

1.1.3.2 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομίας της Σιγκαπούρης, 

τόσο ως ποσοστό συμμετοχής στο παραγόμενο ΑΕΠ (70.1% επί του συνόλου) όσο και ως 

συμμετοχή του τομέα στις εισπράξεις της χώρας. Ο συνολικός όγκος εμπορίου υπηρεσιών το 

2021 ανήλθε στα 609,2 δις SGD, αυξημένος κατά 22,55 % σε σχέση με το 2021. Ο όγκος 

εμπορίου αντανακλά την παγκόσμια θέση της χώρας ως ισχυρό εμπορευματικό και 

χρηματοοικονομικό κέντρο και διαμορφώνοντας ένα θετικό για τη χώρα εμπορικών ισοζύγιο 

υπηρεσιών, της τάξης των 8,4 δις SGD. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7                               ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

  ΑΞΙΑ 2016 ΑΞΙΑ 2017 ΑΞΙΑ 2018 ΑΞΙΑ 2019 ΑΞΙΑ 2020 ΑΞΙΑ 2021 %ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2020 /2021 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 209,566.90 234,323 273,305.20 279,398.30 258.8 308.8 19,31 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 219,462.70 248,907.20 270,483.30 271,535.40 238.3 300.4 26,06 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 429,029.6 483,230.2 543,788.5 550,933.7 497.1 609.2 22,55 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -9,895.8 -14,584.2 2,821.9 7,862.9 20,5 8.4 -244,05 

                     ΠΗΓΗ: https://www.mti.gov.sg ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 466,911.6  515,000.8  555,665.1  532,514.1               
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1.1.3.2.1 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Ως προς τις εξαγωγές υπηρεσιών της χώρας, οι οποίες το 2021 ανήλθαν στα 308,8 δις 

SGD, επικεντρώνονται στη διενέργεια του μεταφορικού έργου (29,6 % επί του συνόλου), στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (16,2 % επί συνόλου), στην παροχή επιχειρηματικών 

υπηρεσιών (9,9 % επί συνόλου) στα πληροφορική (8,1% επί συνόλου) και  την πνευματική 

ιδιοκτησία (5,1 % επί συνόλου) .  

 

  1.1.3.2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 
 Περίπου από τις ίδιες υπηρεσίες προέρχονται και οι πληρωμές της Σιγκαπούρης, όπως 

και στις εισπράξεις. Ο όγκος υπηρεσιών, τις οποίες εισήγαγε η χώρα το 2021 ανήλθε στα 300.4 
δις SGD, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 26,06 %. Και πάλι, επί του συνόλου, 
πρωτοστατούν οι μεταφορές (33%), οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (11,9%), η  παροχή 
επιχειρηματικών υπηρεσιών (10,4 % επί συνόλου) και η χρήση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας  (8%) 

Ως προς τους σημαντικότερους προμηθευτές υπηρεσιών της Σιγκαπούρης από πλευράς 
χωρών, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ, έπεται η Ιαπωνία, η Κίνα, και η Αυστραλία  

 

1.1.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

Η Σιγκαπούρη αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για τους επενδυτές για 

ποικίλους λόγους. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας, η ευκολία ίδρυσης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων, η πολιτική σταθερότητα σε συνδυασμό με την απουσία διαφθοράς, οι 

ευνοϊκοί όροι δανεισμού ξένων επιχειρήσεων, καθώς και οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, 

αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή της ως επενδυτικού προορισμού. 

Ειδικότερα ως προς το φορολογικό σύστημα, η Σιγκαπούρη προέβη σε σταδιακή μείωση των 

φορολογικών συντελεστών εταιρειών και φυσικών προσώπων ήδη αμέσως μετά την 

ανεξαρτησία της (1965), προκειμένου να προσελκύσει ξένους επενδυτές αλλά και να ενισχύσει 

την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Τη δεκαετία του ‘90 υπήρξε στροφή προς χαμηλότερους 

άμεσους φόρους και δόθηκε βάρος στους έμμεσους φόρους. Η τάση έμμεσης φορολογίας 

οδήγησε στην εισαγωγή του φόρου επί των αγαθών και υπηρεσιών (GST) το 1994 (σήμερα το 

ποσοστό του φόρου ανέρχεται στο 7% επί της αξίας). Το τρέχον ποσοστό φορολόγησης των 

φυσικών προσώπων ανέρχεται στο 20% και στο 17% για τις εταιρείες, ενώ προβλέπονται μέτρα 

φορολογικών ελαφρύνσεων, απουσία φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, καθώς και ύπαρξη ενός 

διευρυμένου δικτύου Διμερών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Συμφωνιών 

Ελευθέρων Συναλλαγών, οι οποίες απλουστεύουν και ενισχύουν τη ξένη επιχειρηματικότητα.  

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι εάν και η έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης 

θεωρείται ιδιαίτερα εύκολη, η δυνατότητα ανοίγματος συνδεδεμένων τραπεζικών 

λογαριασμών που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της προσκόπτει σε μια 

δαιδαλώδη τραπεζική νομοθεσία, γεγονός που στην πράξη δυσχεραίνει την εύρυθμη 

λειτουργία μια επιχείρησης. 

Στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με στοιχεία της  τοπικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2021, 

δραστηριοποιούνται 291.600 επιχειρήσεις ( 2020 - 281,000), εκ των οποίων το 99% αυτών είναι 

ΜΜΕ9  και το 1% είναι πολυεθνικές, ενώ το 81% του όλου είναι εγχώριες επιχειρήσεις και το 

                                                           
9
 Ως ΜΜΕ λογίζονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100 εκ SGD και εργαζόμενους όχι περισσότερους από 200 
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19% είναι ξένες. Από τα 3,4 εκ. εργαζομένων10, το 67% απασχολείται σε εγχώριες επιχειρήσεις 

και το 33% σε ξένες.  Από το σύνολο της προστιθέμενης αξίας που δημιουργήθηκε στη χώρα το 

2021 (484 δις SGD) το 67% παράγεται από τις ξένες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο από τις 

εγχώριες επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο αναδεικνύει το χρόνιο πρόβλημα της Σιγκαπούρης το 

οποίο αφορά τη χαμηλή παραγωγικότητα του εγχώριου εργατικού δυναμικού. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων της UNCTAD11 2022, οι εισροές ΑΞΕ 

αυξήθηκαν σε 218,2 δις USD το 2021. Την ίδια χρονιά, το απόθεμα ΑΞΕ ήταν περίπου 2.141,8 

τρις USD.  Η Σιγκαπούρη είναι η 5η μεγαλύτερη λήπτρια ΑΞΕ στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ, την 

Κίνα, την Ολλανδία και το Χονγκ Κονγκ και ο 8ος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στον κόσμο.  

Η Σιγκαπούρη είναι επίσης ένας μεγάλος επενδυτής στο εξωτερικό, οι εκροές ΑΜΕ 

ανήλθαν σε 46 δις SGD το 2020. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται σε επενδύσεις πέρα από 

τις παραδοσιακές αγορές-στόχους της στην Ασία, συγκεκριμένα την Κίνα, την Ινδία και το 

Βιετνάμ. Οι κύριοι επενδυτές στη Σιγκαπούρη είναι οι ΗΠΑ, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, τα 

Νησιά Καϋμάν και η Ολλανδία. Ο τομέας των χρηματοοικονομικών και των ασφαλειών 

συγκεντρώνει τις περισσότερες ΑΞΕ στη Σιγκαπούρη, αντιπροσωπεύοντας το 54,5% του 

συνόλου των μετοχών ΑΞΕ. 

 

                                                

 

 

ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

1.1.4.1 ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΑΠΟΘΕΜΑ & ΡΟΕΣ) 

 

         Στις 31.12.2020 ( έτος για το οποίο έχουμε τα τελευταία στοιχεία) η Σιγκαπούρη διέθετε 

αποθέματα ΑΞΕ ύψους 2.141,8  τρις SGD σε σχέση με τα 1,912 τρις SGD στο τέλος του 2019. 

Οι ροές ΑΞΕ στη Σιγκαπούρη  το 2020 άγγιξαν τα 218,2 δις SGD, δημιουργώντας αύξηση κατά 

12,01% στο απόθεμα του 2019. Το 55% του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου στη 

Σιγκαπούρη το 2020 κατευθύνεται στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, το 

εμπόριο καταλαμβάνει το 16% του συνολικού αποθέματος επενδύσεων, ενώ οι επιστημονικές 

υπηρεσίες καταλαμβάνουν το 10% του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στη Σιγκαπούρη.  

Το 2020, οι ΗΠΑ ενώ παραμένουν ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Σιγκαπούρη με 

απόθεμα επενδύσεων 528.7 δις SGD. Ακολουθούν σε επίπεδο ροών τα νησιά Καϋμάν 

(246,7δις SGD), οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι (163,6 δις SGD) ,η Ιαπωνία( 139,9 δις SGD)   

και το Η.Β.(127 δις SGD) 

 

1.1.4.2 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

                                                           
10 Οι δείκτες της απασχόλησης αφορούν το εργατικό δυναμικό της χώρας το οποίο αποτελείται μόνο από τους υπηκόους της χώρας και όχι 
από το ξένο εργατικό δυναμικό. 
11

 https://www.nordeatrade.com/fi/explore-new-market/singapore/investment  

  ΑΠΟΘΕΜΑ 
2016 

ΑΠΟΘΕΜΑ 
2017 

ΑΠΟΘΕΜΑ 
2018 

ΑΠΟΘΕΜΑ 
2019 

ΑΠΟΘΕΜΑ 
2020 

ΑΞΕ  1,352,400.5 1,567,306.7 1,736,796.1 1,912.3 2.141,8 

ΑΜΕ  839,725.1 883,607 867,627.7 993,224.8 1,039,998.3 
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Η Σιγκαπούρη αποτελεί ένα σημαντικό επενδυτή παγκοσμίως όχι μόνο επειδή διαθέτει 

την οικονομική ευρωστία αλλά και λόγω ανάγκης. Η εδαφική στενότητα της χώρας δεν της 

επιτρέπει να διαθέσει αμέτρητη επιφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς προέχει η 

στέγαση του πληθυσμού (βαθμός αστικοποίησης 100%). Ως εκ τούτου, μία πάγια τακτική 

αποτελεί η εξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε γειτονικά εδάφη, ή όπου αλλού 

θεωρείται συμφέρον. Στις γειτονικές χώρες μεταφέρεται η παραγωγική δραστηριότητα 

(εργοστάσια), ενώ το κομμάτι της διοίκησης παραμένει στην έδρα. Οι άμεσες επενδύσεις της 

χώρας (εφεξής ΑΜΕ), σε απόθεμα στον κόσμο ανέρχονται στα δις 1.040 δις SGD το 2020 

αυξημένες κατά 11,26% ( 934,7 δις SGD)  σε σχέση με το 2019. Το μεγαλύτερο μέρος των ΑΜΕ 

Σιγκαπούρης καταλαμβάνουν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η βιομηχανία. 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΔΙΩΝ  

Η Σιγκαπούρη είναι μία σύγχρονη Πόλη-Κράτος και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περαιτέρω 

διοικητική υποδιαίρεση.   

 

 

1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2022 
 

 Μετά τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις που είχε η εξέλιξη της Πανδημίας στην 

οικονομία της Σιγκαπούρης  την διετία 2019 - 2020, η οποία και την οδήγησε στη χειρότερη 

οικονομική ύφεση στην ιστορία της, Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι  η οικονομία θα 

ανακάμψει το 2022.  

 Σύμφωνα με τους αναλυτές υπάρχουν τρεις παράμετροι που αναμένεται να 

επηρεάσουν την οικονομία της Σιγκαπούρης. 

 Η πρώτη παράμετρος αφορά τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες. Παρά τον 

υποδειγματικό έλεγχο της πανδημίας, η οικονομία της χώρας εξαρτάται σημαντικά όχι μόνο από 

το εμπόριο, αλλά και από τις διασυνοριακές ροές. Επομένως, ενώ η επιτυχία της Σιγκαπούρης 

στον έλεγχο της πανδημίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη, η 

προϋπόθεση αυτή δεν είναι αρκετή. Η επιτυχία στην αντιμετώπιση της Πανδημίας και των 

υπόλοιπων χωρών - ιδίως εκείνων με τις οποίες η Σιγκαπούρη έχει ισχυρούς  οικονομικούς 

δεσμούς - είναι επίσης σημαντική.  

 Η δεύτερη παράμετρος, αφορά το γεγονός, ότι η ύφεση που προκλήθηκε από την 

πανδημία δεν ήταν μια τυπική οικονομική ύφεση, όπως αυτές που  οι οικονομίες αντιμετώπιζαν 

έως τώρα. Δεν πλήττονται εξίσου όλοι οι τομείς της οικονομίας. Ορισμένοι τομείς  υπέστησαν 

(και εξακολουθούν να υφίστανται) καταστροφικές συνέπειες, άλλοι επηρεάστηκαν σχετικά 

λιγότερο και μερικοί ευημερούν περισσότερο από ότι πριν την πανδημία. Η μη ισορροπημένη 

φύση της ύφεσης θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον ρυθμό και την πορεία της ανάκαμψης.  

 Τρίτον, η Πανδημία, ακόμη και μετά το πέρας της, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές, που σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα αναμένεται να διατηρηθούν. Μερικές από 

αυτές θα είναι θετικές, όπως η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης μεταξύ  των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων, η οποία δεν αναμένεται να αντιστραφεί. Ωστόσο, άλλες αναμένεται να είναι 

αρνητικές, όπως η ακύρωση παγιωμένων επιχειρηματικών μοντέλων, η διάσπαση των 

αλυσίδων εφοδιασμού και οι αυξανόμενες αναταράξεις σε μεγάλο αριθμό εταιρειών, οι οποίες 

αναμένεται να εμφανιστούν στις πραγματικές τους διαστάσεις μετά την υποχώρηση της  

υγειονομικής κρίσης. 

 Η χαμηλότερη βάση επανεκκίνησης του ΑΕΠ εξαιτίας της μείωσης του το 2020, η 

άνοδος της εμπιστοσύνης των καταναλωτών καθώς τα εμβόλια αναπτύσσονται και η 
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απελευθέρωση της ζήτησης θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι  το 2022 το σύνολο της παγκόσμια 

οικονομίας θα παρουσιάσει έντονους ρυθμούς ανάκαμψης. Δυστυχώς η κρίση στην Ουκρανία 

και τα επακόλουθα της ( διακοπή εφοδιαστικών αλυσίδων, αύξηση τιμών ενέργειας και 

τροφίμων κλπ) αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας και 

κατά συνέπεια και την Σιγκαπούρη. Το Μάιο του 2022 , το Υπουργείο Εμπορίου και 

Βιομηχανίας (MTI) ανακοίνωσε ότι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2022 για τη 

Σιγκαπούρη διατηρήθηκε στο «3,0 έως 5,0%», με την ανάπτυξη πιθανόν να βρίσκεται στο 

χαμηλότερο μισό του εύρους των προβλέψεων. Η οικονομία της Σιγκαπούρης αναπτύχθηκε 

κατά 3,7 % σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, από την ανάπτυξη του 6,1 % το προηγούμενο 

τρίμηνο. Σε τριμηνιαία εποχικά προσαρμοσμένη βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,7%, 

βραδύτερα από την ανάπτυξη κατά  2,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2021.  

 Οι επιδόσεις της οικονομίας της Σιγκαπούρης το 1ο τρίμηνο του 2022 κινήθηκαν εντός 

των προσδοκιών, παρουσιάζοντας αύξηση ΑΕΠ κατά 0,4% σε ετήσια βάση, παρουσιάζοντας 

πτώση σε σύγκριση με την  επέκταση κατά 2,3% το 4ο τρίμηνο του 2021. Οι εμπορικές  

συναλλαγές και τμήμα της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, η οποία παρουσίασαν ισχυρές 

αποδόσεις το 4ο τρίμηνο του 2021, συρρικνώθηκαν το 1ο τρίμηνο 2022.  

 

Σε αντίθεση, οι κλάδοι  της οικονομίας που εστιάζουν στην εσωτερική αγορά 

παρουσίασαν ευρεία επέκταση. Στο τομέα που σχετίζεται με ταξίδια, οι  αποδόσεις ήταν άνισες, 

με κέρδη στις αεροπορικές μεταφορές και στην ψυχαγωγία και απότομη υποχώρηση στον 

τομέα των καταλυμάτων.  

 Οι κλυδωνισμοί στον εφοδιαστικό κλάδο, αποτέλεσμα των εξελίξεων που προέκυψαν 

από τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας δημιουργούν αβεβαιότητες γύρω από τις προοπτικές για 

το υπόλοιπο του έτους, σε μια εποχή που οι τριβές της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού που 

προκύψαν από την πανδημία έχουν δεν έχει ακόμη επιλυθεί πλήρως. Οι κραδασμοί των τιμών 

που οφείλονται στην προσφορά διαβρώνουν πραγματικά εισοδήματα πράγμα που θα  

μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση της συνολικής ζήτησης. Σύμφωνα με εγχώριους αναλυτές 

ωστόσο, και ανάλυση  των εισροών-εκροών ότι η έκθεση της Σιγκαπούρης ως αποτέλεσμα της 

Ουκρανικής κρίσης θα είναι περιορισμένη. Ωστόσο, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να ενισχυθεί με 

επιδράσεις που προκύπτουν από  τον υψηλότερο πληθωρισμό, την αυτηροποιηση της 

τρεχουσας κυβερνητικής οικονμικής πολιτικής και την διάχυση μιας  αυξημένης αβεβαιότητας, 

που θα περιόριζε τις εγχώριες τάσεις κατανάλωσης και επενδύσεων.  

Εν τω μεταξύ, η Σιγκαπούρη, σε αντιδιαστολή με  Ασιατικές χώρες όπως η Κίνα και η 

Ιαπωνία,  έκανε σημαντικά βήματα για να συνυπάρξει με νέες εξάρσεις του COVID-19  

προχωρώντας ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους σε  χαλάρωση των εγχώριων μέτρων 

ασφαλούς διαχείρισης και των περιορισμών στα σύνορα( ουσιαστικά στα τέλη Μαρτίου). 

Μειωμένοι περιορισμοί αναμένεται να επιστέψουν την  προβλεπόμενη ανάκαμψη στους τομείς 

που σχετίζονται με το εσωτερικό και τα ταξίδια έως το 3ο τρίμηνο, νωρίτερα από την 

προηγούμενη προσδοκία του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.  

Ωστόσο, τομείς με εξωτερικό προσανατολισμό, όπως η μεταποίηση, το χονδρικό 

εμπόριο, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να 

αντιμετωπίσουν εμπόδια εν μέσω των λιγότερο αισιόδοξων παγκόσμιων οικονομικών 

προοπτικών. Με εξαίρεση την σοβαρή κλιμάκωση στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας ή  την 

σοβαρή οπισθοδρόμηση της εξέλιξης της πανδημίας, η οικονομία της Σιγκαπούρης  αναμένεται 

να  σημειώσει ανάπτυξη κατά 3–5% το 2022 

Μακροπρόθεσμα και σε βάθος δεκαετίας,  η αναδιάρθρωση της  οικονομίας της 

Σιγκαπούρης έχει αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη παραγωγικότητας στον εμπορευματικό τομέα, 
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χαρίζοντας υψηλότερες αποδόσεις στους ιδιοκτήτες κεφαλαίων και  στο εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό. Κατά συνέπεια, το χάσμα μεταξύ των μισθών στους τοµείς των εµπορεύσιµων και 

των µη εμπορεύσιμων ειδών παρέµεινε µε την πάροδο του χρόνου. Στην επόμενη  φάση 

αναδιάρθρωσης της Σιγκαπούρης είναι πιθανό να δούμε την απόκλιση αυτή να συρρικνώνεται 

ως αποτέλεσμα κυβερνητικών παρεμβάσεων και κυβερνητικών πολιτικ΄ών , που δίνουν κίνητρα 

σε τεχνολογίες και διαδικασίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα,  

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της Σιγκαπούρης (IIP) συρρικνώθηκε κατά 2,7% σε 

τριμηνιαία βάση  το 1ο τρίμηνο του 2022, αντιστρέφοντας την επέκταση κατά 5,6% το 

προηγούμενο τρίμηνο, η οποία οφείλεται κυρίως στους κλάδους της βιοιατρικής και  της 

μηχανικής  των μεταφορών Και οι δύο κλάδοι ωστόσο παρουσίασαν τάσεις συρρίκνωσης το 1ο 

τρίμηνο από την υψηλή περιοχή του τέταρτο τρίμηνου του 2021. Αντίθετα, ο κλάδος των 

ημιαγωγών παρουσίασε άνοδο υποστηριζόμενος από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για 

ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων και 5G προϊόντα, μετά από μια ήπια 

συρρίκνωση το 4ο τρίμηνο του 2021. Η ανάπτυξη του χονδρικού εμπορίου επιβραδύνθηκε το 

1ο τρίμηνο του 2022, αντανακλώντας την ασθενέστερη ζήτηση στα μηχανήματα, τις προμήθειες 

και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. 

  

 Όπως και σε πλείστες άλλες χώρες, οι επιπτώσεις της ύφεσης στην Σιγκαπούρη 

υπήρξαν άνισες. Ορισμένοι κλάδοι ή επιμέρους τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εγχώρια 

εφοδιαστική αλυσίδα, τα σούπερ μάρκετ και οι τομείς εντάσεως  τεχνολογίας και βιοϊατρικής 

ανεπτύχθησαν περαιτέρω, χάρη στις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, στην 

αυξανόμενη ψηφιοποίηση και στην έντονη ζήτηση για ημιαγωγούς και ιατρικά εφόδια. Οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθώς και τμήματα της μεταποίησης αντεπεξήλθαν 

ικανοποιητικά. Όμως, τομείς υπηρεσιών, όπως οι βιομηχανίες που σχετίζονται με τον τουρισμό, 

έχουν πληγεί σοβαρά. Το βάρος της ύφεσης του Covid-19 επήλθε κυρίως στον τομέα των 

υπηρεσιών έντασης εργασίας, πράγμα που ίσχυσε φυσικά σε όλες τις οικονομίες. Έτσι, στη 

διετή μακροοικονομική αναθεώρησή του 2020 (Ιανουάριος 2021), η Νομισματική Αρχή της 

Σιγκαπούρης (Monetary Authority of Singapore), προειδοποίησε ότι ορισμένοι τομείς της 

οικονομίας ενδέχεται να μην ανακάμψουν σε προ-πανδημικά επίπεδα ακόμη και μέχρι το τέλος 

του 2022 και ότι η οικονομική επανάκαμψη που βίωσε η οικονομία της Σιγκαπούρης  το τρίτο 

τρίμηνο του 2020 αναμένεται να εξασθενίσει σε μια ατελή ανάκαμψη. Επισήμανε επίσης την 

πιθανότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να συγκρατήσουν τις επενδύσεις και τις μη 

αναγκαίες δαπάνες λόγω απώλειας εισοδήματος και αυξημένης αβεβαιότητας.  

 Ταυτόχρονα υπάρχει μια άλλη πτυχή των ανισορροπιών της ύφεσης -όπου τα 

δυσχερή οικονομικά αποτελέσματα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κλάδους - η οποία είναι 

ανησυχητική και σχετίζεται με τις θέσεις εργασίας. 

 Πρόσφατη έρευνα από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International 

Settlements) δείχνει ότι σε καταστάσεις ανισόρροπης ύφεσης, οι απώλειες θέσεων εργασίας 

τείνουν να συγκεντρώνονται σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, ενώ η ζήτηση εργατικού 

δυναμικού τείνει να προκύπτει σε τομείς που χρειάζονται ειδικές δεξιότητες, πιθανότατα λόγω 

αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει στη Σιγκαπούρη, όπου 

μέχρι στιγμής πολλές από τις απώλειες θέσεων εργασίας ήταν στον κλάδο των 

αερομεταφορών, του λιανικού εμπορίου, της φιλοξενίας και της βιομηχανίας τροφίμων και 

ποτών, καθώς και μεταξύ μη εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ η ζήτηση προσωπικού αφορά 

τομείς τεχνολογίας, υγειονομικής περίθαλψης και  υπηρεσιών. Ενώ η επανεκπαίδευση, τα 

προγράμματα αλλαγής σταδιοδρομίας και τα Γραφεία εξεύρεσης εργασίας που δημιούργησε, 

ήδη από τα μέσα του 2020, η Κυβέρνηση βοήθησαν να καλυφθούν ορισμένες από τις θέσεις 

εργασίας, η αντιστοίχιση ζήτησης και προσφοράς θέσεων εργασίας βρίσκεται ακόμα σε 
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ανισορροπία. Τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Εργασίας αποκάλυψε ότι, παρόλο που 

δημιουργήθηκαν περίπου 117.500 νέες θέσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Απασχόλησης έως τα 

τέλη Αυγούστου, μόνο 33.100 θέσεις καλύφθηκαν από Σιγκαπουριανούς πολίτες. Αυτό 

υποδηλώνει ότι ακόμη και αν το ΑΕΠ της χώρας ανακάμψει πλήρως, ο ανισόρροπος 

χαρακτήρας της ύφεσης θα έχει ως αποτέλεσμα η απασχόληση να χρειαστεί περισσότερο 

χρόνο για να ανακάμψει από ότι  συμβαίνει συνήθως μετά από πιο κλασικές υφέσεις που 

πλήττουν όλους τους τομείς εξίσου. 

 Μέχρι στιγμής, πολλές εταιρείες έχουν προστατευτεί από τη χειρότερες επιπτώσεις της 

ύφεσης που προκαλείται από  την Πανδημία χάρη στην οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης, 

καθώς και στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για αποπληρωμή των δανείων και  των άλλων 

συμβατικών υποχρεώσεων. Χωρίς τις επιδοτήσεις των μισθών στο πλαίσιο του καθεστώτος 

στήριξης των θέσεων εργασίας, των Κρατικών εγγυήσεων των δανείων και της σημαντικής 

οικονομικής βοήθειας, ο αριθμός αύξησης της ανεργίας θα ήταν πολύ χειρότερος. Η αναβολή 

της αποπληρωμής δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα υψηλότερα όρια πτώχευσης 

και αφερεγγυότητας, καθώς και τα μορατόριουμ σχετικά με τις νομικές προσφυγές σε ενοίκια και 

συμβάσεις, έδωσαν σανίδα σωτηρίας σε χιλιάδες εταιρείες. Αλλά πολλά από αυτά θα αλλάξουν 

μέσα στο 2022. Η δημοσιονομική υποστήριξη είναι πιθανό να είναι λιγότερο ευρεία και πιο 

στοχευμένη - όπως θα έπρεπε, για να αποφευχθεί η υποστήριξη μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Η 

ανοχή στις καθυστερημένες αποπληρωμές δανείων από τις τράπεζες θα λήξει, όπως και τα 

μορατόριουμ για τις νομικές ενέργειες. Σε αυτό το σημείο, αναμένεται να εμφανιστούν  έντονες 

εταιρικές αναταράξεις  οι οποίες καλύφθηκαν το περασμένο έτος λόγω κρατικής στήριξης. Οι 

πτωχεύσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν συγκρατηθεί, θα αυξηθούν. Αυτό θα δημιουργήσει 

κλυδωνισμούς στην αγορά- ένα πτωχευμένο εστιατόριο, για παράδειγμα, θα επηρεάσει όχι μόνο 

τον ιδιοκτήτη του, αλλά και τους προμηθευτές τροφίμων και εξοπλισμού καθώς και άλλους 

παρόχους υπηρεσιών. Ο εταιρικός τομέας της Σιγκαπούρης θεωρείται απίθανο να μην έλθει 

αντιμέτωπος με μέρος αυτής της κρίσης.  

 Παρόλα αυτά η οικονομία της Σιγκαπούρης αναμένεται να αντεπεξέλθει την δοκιμασία 

ευκολότερα από τις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Πολλές από τις επιχειρήσεις της έχουν ήδη 

γίνει ψηφιακές και έχουν αναμορφώσει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να γίνουν πιο 

παραγωγικές - κάτι που θα είναι μια μόνιμη αλλαγή που θα τις βοηθήσει σημαντικά στο μέλλον. 

Η Σιγκαπούρη έχει ισχυρά πλεονεκτήματα, με πολλούς από τους κλάδους της βιομηχανίας της 

να δείχνουν να ωφελούνται σε μια μετα-πανδημική εποχή, όπως οι εταιρείες ημιαγωγών, οι 

βιοϊατρικές και ψηφιακές επιχειρήσεις και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η χώρα κατάφερε 

να προσελκύσει σημαντικές δεσμεύσεις ξένων επενδύσεων, ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας - περίπου 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση 

με 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια για ολόκληρο το 2019.  

 Καθώς τα προγράμματα μαζικών εμβολιασμών  επεκτείνονται παγκοσμίως, η 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο θα αυξάνεται και ακόμη και οι τομείς που 

σχετίζονται με τα ταξίδια αναμένεται να επανέλθουν. Αλλά η Πανδημία αναμένεται να επισκιάζει 

την οικονομία της Σιγκαπούρης - ακόμη και όταν αυτή αρχίζει να ανακάμπτει - τουλάχιστον έως  

το 2022. 

 

Μετασχηματισμός της οικονομίας. Η ενίσχυση της  διεθνούς θέσης της Σιγκαπούρης μετά τον 

Covid-19 αποτελεί εκπεφρασμένη στρατηγική της Κυβέρνησης. Οι τρεις άξονες πάνω στους  

οποίους  θα βασιστεί η εν λόγω στρατηγική είναι η ενίσχυση της χώρας ως έναν δύσκολο να 

αντικατασταθεί κόμβο στις παγκόσμιες αλυσίδες διανομής, η εδραίωση μεγαλύτερου αριθμού 

διεθνοποιημένων τοπικών επιχειρήσεων και η διατήρηση του υψηλού επίπεδου του διαθέσιμου 

εγχώριου ανθρώπινου κεφαλαίου. Η κυβέρνηση στοχεύει να δημιουργήσει, στα πρότυπα της 

Κορέας, σημαντικό αριθμό εταιρειών ‘’εθνικών πρωταθλητών’’ τα επόμενα δύο χρόνια. Ειδικοί 

σύμβουλοι θα αναλάβουν την υποστήριξη χρηματοδότησης και ψηφιοποίησης. Η Κυβέρνηση 
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στοχεύει να βοηθήσει τις τοπικές νεοσύστατες επιχειρήσεις να επεκταθούν και να συνδεθούν με 

τεχνολογίες και επιχειρηματικές κοινότητες στο εξωτερικό. Οι εταιρείες θα λάβουν ενίσχυση έως 

και το 70% των εξειδικευμένων δαπανών για να συν-καινοτομήσουν με τους υπερπόντιους 

εταίρους τους. Η πρόσβαση σε νέες αγορές θα βελτιωθεί με την επέκταση του δικτύου  GIA 

(Global Innovation Alliance) από 15 σε 25 πόλεις  ανά την υφήλιο μέσα στην προσεχή 

πενταετία. 

Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και οι συνέπειες της στην οικονομία της Σιγκαπούρης. 

Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας έχει επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές της Σιγκαπούρης, 

περιορίζοντας τη δυναμική ανάκαμψης που αναμενόταν φέτος από την Κυβέρνηση. Η εισβολή 

στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία από τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν αντίκτυπο στις 

οικονομικές προοπτικές της χώρας.  

Η πρώτη επίδραση αφορά τον υψηλότερο πληθωρισμό, σε μια εποχή που οι τριβές της 

παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού που προέκυψαν από την η πανδημία δεν έχουν ακόμη 

επιλυθεί. Οι αυξήσεις τιμών που οφείλονται στην μειωμένη προσφορά αναμένετε να  μειώσουν 

τα πραγματικά εισοδήματα και μπορεί να οδηγήσουν και  σε υποχώρηση της συνολικής 

ζήτησης. Αυτοί οι παράγοντες θα συνεχίσουν υφίστανται καθ’ όλη την διάρκεια του 2022, 

προσθέτοντας σημαντική  αβεβαιότητα στην οικονομική ανάπτυξη της Σιγκαπούρης. Σύμφωνα 

με τη Commercial Credit Bureau (Singapore Commercial Credit Bureau -  SCCB) της  

Σιγκαπούρης, ο δείκτης αισιοδοξίας (Business Optimism ) υποχώρησε ελαφρά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2022 σε +5,35% μονάδες, από +5,91% το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω των 

γεωπολιτικών εξελίξεων . 

Η αβεβαιότητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία επιδεινώνει τους κινδύνους διακοπής της 

παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού βραχυπρόθεσμα και πιθανότατα μεσοπρόθεσμα. Σύμφωνα 

με οικονομικούς αναλυτές της CIMB BANK ,’’ η μελέτη των τάσεων εισοδήματος και παραγωγής 

δείχνει ότι επιπτώσεις της  σύγκρουσης στην οικονομία της Σιγκαπούρης φαίνεται να είναι 

περιορισμένη στον ρόλο που έχει η  Ρωσία ως κύριος παγκόσμιος προμηθευτής αργού 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να ενισχυθεί από τις 

επιπτώσεις στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη  εν μέσω αυξημένης αστάθειας στα παγκόσμια 

χρηματοοικονομικά  συστήματα και στις  αγορές εμπορευμάτων. Επιπλέον, το υψηλότερο 

κόστος των εισροών θα μπορούσε να περιορίσει την παραγωγή, ενώ  ο υψηλότερος  

πληθωρισμός και η μείωση της εμπιστοσύνη των καταναλωτών  θα μπορούσαν επίσης να 

περιορίσουν την εγχώρια κατανάλωση και τις επενδύσεις’’.  

Οι μειωμένες παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές αναμένεται να  δημιουργήσουν 

εμπόδια στον εξαγωγικό προσανατολισμό της Σιγκαπούρης σε μια σειρά από κλάδους όπως η 

μεταποίηση, το χονδρεμπόριο, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.  

Η πρόσθετη καθυστέρηση στις προοπτικές ανάπτυξης από τη σύγκρουση αναμένεται 

ωστόσο εν μέρει  να αντισταθμιστεί από την χαλάρωση των εγχώριων μέτρων ασφαλούς 

διαχείρισης της πανδημίας και των συνοριακών περιορισμών από τα τέλη του  Μαρτίου του 

2022. Η χαλάρωση των περιορισμών  έχει , όπως είναι αναμενόμενο, επιφέρει την 

προβλεπόμενη ανάκαμψη στο τομείς που σχετίζονται με το τοπικό πληθυσμό και τα ταξίδια 

αναψυχής  στο 2ο τρίμηνο του έτους. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και 

Σιγκαπούρης είναι σχετικά περιορισμένοι, αν και οι υφεσιακοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να 

ενισχυθούν μέσω της απώλειας επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Ο ρόλος της Ρωσίας στην 

παγκόσμια οικονομία είναι κατά βάση αυτή του  προμηθευτή ενέργειας  (με περισσότερο από το 

10% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου). Η άμεση εμπορική 
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έκθεση της Σιγκαπούρης στη Ρωσία είναι ελάχιστη. Το 2021, οι εισαγωγές από την  Ρωσία 

αντιπροσώπευαν μόλις το 0,8% των συνολικών εισαγωγών αγαθών της Σιγκαπούρης, ενώ οι 

εξαγωγές στη Ρωσία αποτελούσαν το 0,1% των συνολικών εξαγωγών.  

Για την οικονομία της Σιγκαπούρης, ακόμη και για το πετρέλαιο και τα συναφή προϊόντα, 

η Ρωσία, το 2021, συνέβαλε μόνο στο 2,8% των εισαγωγών της Σιγκαπούρης, με τη Μαλαισία, 

τα Η.Α.Ε., την Κίνα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να αποτελούν τις κύριες ενεργειακές  

πηγές της χώρας. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα,’’ εκτός από την επίδραση στις παγκόσμιες τιμές των 

εμπορευμάτων, υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες μέσω των οποίων οι διαταραχές στις 

εξαγωγές της Ρωσίας θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη Σιγκαπούρη: επιρροές από την 

εξωτερική ζήτηση (το κανάλι εισοδήματος), καθώς και από τους δεσμούς της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (το κανάλι παραγωγής)’’.  

Αυτοί οι  παράγοντες  ποσοτικοποιήθηκαν  από την Τράπεζα της Σιγκαπούρης 

χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα από τη βάση δεδομένων TiVA του 

ΟΟΣΑ  με στοιχεία του 2018 ( προ πανδημικής κρίσης). Ο πρώτος παράγοντας αποτελεί το 

γεγονός  ότι οι βασικοί εξαγωγικοί εταίροι της Σιγκαπούρης με σημαντικά ανοίγματα στη Ρωσία 

υφίστανται απώλειες εισοδήματος εξαιτίας της επιβολής των κυρώσεων, πράγμα το οποίο τους 

αναγκάζει με τη σειρά τους να μειώνουν τη ζήτηση για Σιγκαπουριανές εξαγωγές.  

Οι πέντε κορυφαίες χώρες και περιοχές με σημαντική τελική ζήτηση για Σιγκαπουριανά 

προιόντα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την μειωμένη ζήτηση από την  Ρωσία σε 

όρους δολαρίων ΗΠΑ ήταν, το 2018, η Ευρωζώνη, η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Όμως, η ενσωματωμένη μεταβλητή πρόσοδος από την Ρωσική αγορά, σε μερίδια 

συνολικής τελικής ζήτησης κάθε μιας από αυτές τις οικονομίες, είναι λιγότερο από 1%.  

Η Σιγκαπούρη είναι περισσότερο ευάλωτη στην πτώση της τελικής ζήτησης της Κίνας, 

ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, με βάση τη συνεισφορά της μεταβλητής 

προσόδου (variable annuities )  στην τελική ζήτηση αυτών των οικονομιών. Αυτή η στατική 

ποσοτικοποίηση ωστόσο, δεν λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα από την μείωση της 

εμπιστοσύνης στην τελική ζήτηση, ειδικά εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί ή παραταθεί. 

Αντίστοιχα το μέγεθος των ρωσικών εξαγωγών σε σχέση με τις συνολικές εισαγωγές της 

Σιγκαπούρης (δηλ. η αξία σε δολάρια των προϊόντων ρωσικής προέλευσης στις εισαγωγές) 

είναι περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ,  τα οποία το 2018 αντιπροσώπευαν το 1,5% 

των συνολικών εισαγωγών της Σιγκαπούρης και το 1,5% του ΑΕΠ της Σιγκαπούρης. 

Παράλληλα το μερίδιο των εξαγωγών της Σιγκαπούρης στην Ρωσία είναι ελαφρώς μικρότερο 

από αυτό των εισαγωγών, και αντιπροσώπευε μόλις το 0,8% της συνολικής αξίας των 

εξαγωγών (ή 0,9% του ΑΕΠ). Το μεγαλύτερο μέρος  των  εξαγωγών της Σιγκαπούρης  προς την 

Ρωσία αποτελούνταν  από προϊόντα διύλισης πετρελαίου και υπηρεσίες θαλάσσιων 

μεταφορών, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, πράγμα κατανοητό, 

δεδομένου του ρόλου της Ρωσίας ως μεγάλου παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Ακόμα όμως και αν η εξάρτηση της χώρας από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

δεν είναι σημαντική, η παραγωγή, ιδιαίτερα στις ενεργειοβόρες βιομηχανίες, θα επηρεαστεί από 

τις πρόσφατες απότομες αυξήσεις  στις παγκόσμιες τιμές  του πετρελαίου. Σύμφωνα με την 

Κεντρική Τράπεζα, οι βιομηχανίες που απαιτούν τις μεγαλύτερες εισροές, με βάση τους πίνακες 

εισροών-εκροών του 2019,  αντιπροσωπεύουν κλάδους που κατέχουν  ένα ιδιαίτερα υψηλό 

μερίδιο των συνολικών απαιτήσεων εισροών όπως ο πετροχημικός τομέας (40,3%), οι 

αεροπορικές μεταφορές (31,5%) και οι  θαλάσσιες μεταφορές (14,4%).  
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Σε σύγκριση με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση το 1973, η εξάρτηση της Σιγκαπούρης 

από την ενέργεια, ως ποσοστό του ΑΕΠ,  έχει αυξηθεί από 1,3% ΤΟ 1073 σε 3,8% το 2019. Η 

αύξηση οφείλεται, εν μέρει, στη μεγαλύτερη ζήτηση κατάντη για διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου 

που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην εγχώρια πετροχημική βιομηχανία, η οποία έχει 

επεκτάθηκε με την ανάπτυξη πετροχημικών συγκροτημάτων στο νησί Jurong τις τελευταίες 

δεκαετίες. Ενώ παράλληλα η εξάρτηση από το πετρέλαιο στις βιομηχανίες μεταφορών έχει 

επίσης αυξηθεί ουσιαστικά. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αυξήσουν σημαντικά το κόστος 

παραγωγής σε αυτές τις βιομηχανίες, με τις εταιρείες να περικόπτουν δυνητικά την προσφορά 

και να μετακυλούν τις αυξήσεις του κόστους σε άλλα ενδιάμεσα στάδια  και παραγωγικούς 

κλάδους. 

 

1.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 

1.4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΕ 

 

Η Σιγκαπούρη είναι ιδρυτικό μέλος του ΠΟΕ (1/1/1995) με τον οποίο συνεργάζεται στενά 

για την θεσμική προστασία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ολική επικράτηση της ψηφιακής 

οικονομίας. Το Δεκέμβριο του 2017, στο πλαίσιο της  11ης  Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ, 

στο Μπουένος Άιρες, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία  και η Ιαπωνία, ανέλαβαν την πρωτοβουλία 

για την υπογραφή κοινής δήλωσης για την εδραίωση ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με  τις 

εμπορικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέχρι στιγμής, την Κοινή Δήλωση έχουν 

υπογράψει  80 μέλη του ΠΟΕ. Στον ΠΟΕ η Σιγκαπούρη χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη 

οικονομία (developing country), λόγω του μικρού μεγέθους της οικονομίας και της ολικής 

εξάρτησης της από το εμπόριο. Η Σιγκαπούρη δείχνει να ανησυχεί για το μέλλον του 

μηχανισμού  επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ (Apellate Body), έπειτα από τις συνεχείς ακυρώσεις 

διορισμού σε αυτό, μελών των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να μην συνεδριάζει για πάνω από ενάμιση 

χρόνο.  

1.4.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

 

Η Σιγκαπούρη είναι μέλος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της 

Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking 

Supervision, BCBS) και συνιδρυτής της Ομάδας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης στον ΟΗΕ. Η 

Σιγκαπούρη έχει επίσης υπογράψει διεθνείς συμβάσεις που διέπουν το παγκόσμιο εμπόριο 

όπως: 

1)Πρωτόκολλο του Κιότο (1997) σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 

5,2%.   

2)Σύμβαση της Βασιλείας (1989) σχετικά με τη διαχείριση της μεταφοράς αποβλήτων μεταξύ 

χωρών, ιδίως από τις ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Σιγκαπούρη 

προσχώρησε στην εν λόγω σύμβαση το 1996, δηλώνοντας ότι δεν θίγει τα δικαιώματα και τις 

ναυτιλιακές ελευθερίες που απορρέουν από τη διεθνή νομοθεσία. 

3)Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1987) περί μείωσης ή εξάλειψης ουσιών που καταστρέφουν τη 

στιβάδα του όζοντος. 

4)Σύμβαση της Ουάσινγκτον (1973) περί διεθνούς εμπορίου 34.000 ζώντων ζώων και φυτών. 
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5)Σε περιφερειακό επίπεδο η Σιγκαπούρη είναι μέλος της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-

Ειρηνικού (APEC), της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), του Χώρου 

Ελευθέρων Συναλλαγών ASEAN (AFTA)  

 

1.4.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΑΣΕΑΝ- ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ12  

ΑΣΕΑΝ 

 

 Η ΕΕ έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για την περιφερειακή ολοκλήρωση της Ασίας και επιδιώκει 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με μεμονωμένα μέλη της ASEAN. Η ΕΕ 
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος της  ASEAN, με μερίδιο 10.6 (2020) % του συνόλου των 
παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών της ASEAN, ενώ η τελευταία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος 
εταίρος της ΕΕ εκτός Ευρώπης (μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα). Οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ ΕΕ και ASEAN ( αγαθά και υπηρεσίες) ανήλθαν σε 282,95 δις  ευρώ το 2020. Η Ε.Ε. 
παρέμεινε η μεγαλύτερη εξωτερική πηγή ροών άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στον ASEAN  
και το 2020, με συνολικό απόθεμα Α.Ξ.Ε  τα 313,6 δις ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το συνολικό 
απόθεμα των Α.Ξ.Ε του ASEAN στην Ε.Ε των 28 ανήλθε το 2019 στα 144 δις ευρώ. Απώτερος 
στόχος της ΕΕ είναι η σύναψη μιας διαπεριφερειακής Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών 
(ΣΕΣ) μεταξύ ΕΕ-ASEAN.  
 

Ε.Ε. 

 

 Η ΕΕ είναι ο τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Σιγκαπούρης. Το εμπόριο 
αγαθών μεταξύ Ε.Ε. και Σιγκαπούρης ανήλθε το 2021 στα 102,2 δις SGD. Η Ε.Ε. είναι ο 
τέταρτος μεγαλύτερος επενδυτής στη Σιγκαπούρη μετά την, την Κεντρική και Νότια Αμερική και 
την Ασία, με αποθέματα ΑΞΕ, ύψους 348 δις SGD. Ταυτόχρονα η Σιγκαπούρη καταγράφει 
απόθεμα επενδύσεων σε κ-μ ΕΕ, της τάξεως των 82,6 δις SGD. Τα δύο μέρη συνεργάζονται 
στενά μεταξύ τους στους τομείς των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
Παράλληλα η ΕΕ στηρίζει το έργο της κοινωνίας των πολιτών στη Σιγκαπούρη μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ). 
 
ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (ASEM) 

 

 Η 12η Ευρασιατική Σύνοδος (ASEM) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 
2018 με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου για την 
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Ασίας.  
 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΣΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΗΣ (ASEP) 

Στην 10η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης Ασίας-Ευρώπης (ASEP), που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2018, τονίστηκε από τους εταίρους η 
ανάγκη για αποτελεσματική και ταχεία δράση για την κλιματική αλλαγή, τη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας, τις εμπορικές σχέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
Στις 13 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΕ και η Σιγκαπούρη κύρωσαν τρεις συμφωνίες «νέας γενιάς»: τη 
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Σιγκαπούρης (EUSPCA), τη Συμφωνία 
Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης (EUSFTA) και τη Συμφωνία Προστασίας των 
Επενδύσεων ΕΕ-Σιγκαπούρης (EUSIPA). Εκτός από τη θέσπιση ενός σαφούς νομικού πλαισίου 
για τις σχέσεις και τη ρύθμιση της ελευθέρωσης των ΑΞΕ τόσο στην ΕΕ όσο και στη 
Σιγκαπούρη, οι συμφωνίες επιδιώκουν την ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών 
δεσμών μεταξύ των μερών. Η κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-
Σιγκαπούρης εκκρεμεί δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εθνικές διαδικασίες στα 
επιμέρους κράτη μέλη προκειμένου να τεθεί πλήρως σε ισχύ. 
 

                                                           
12

 www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/183/southeast-asia  
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1.4.3.1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Η υπογραφή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών και της Συμφωνίας Προστασίας 
Επενδύσεων ΕΕ-Σιγκαπούρης (19/10/2018, Βρυξέλλες) και η σταδιακή έναρξη εφαρμογής τους 
(από 21η Νοεμβρίου 2019) εμβάθυναν περαιτέρω τις διμερείς οικονομικές σχέσεις και 
αναμένεται να αυξήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες εκατέρωθεν, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, 
ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη τόσο στη ΕΕ, όσο και στη Σιγκαπούρη. Υπολογίζεται ότι 
έως 50.000 επιχειρήσεις κ-μ εξάγουν στη Σιγκαπούρη. Η ΣΕΣ, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι 
θα αυξήσει τις εμπορικές ροές εκατέρωθεν και θα διευκολύνει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα 
στις δύο αγορές. Ειδικότερα, θα διευκολύνει την πρόσβαση ευρωπαϊκών εταιρειών σε 
δημόσιους διαγωνισμούς πράσινης οικονομίας καθώς και,  θα μηδενίσει τα δασμολογικά και μη 
δασμολογικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές σε βάθος πενταετίας. Τα κυριότερα σημεία 
της ΣΕΣ είναι τα εξής:  

1) Εμπόριο υπηρεσιών. Η Σιγκαπούρη αναμένεται να προσφέρει καλύτερες συνθήκες 

πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών στην εγχώρια αγορά σε τομείς όπως 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορές, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, 

πληροφορική και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Μέσω της ΣΕΣ κατοχυρώνεται ισχυρό 

ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα των υπηρεσιών, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την 

αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών σε επαγγέλματα όπως: λογιστές, αρχιτέκτονες, 

μηχανικοί και δικηγόροι.   

2)  Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών παραγωγής-ασφαλείας και υγειονομικών 

πιστοποιητικών / Άρση τεχνικών εμποδίων. Αναγνώριση από τη Σιγκαπούρη τη σήμανσης και 

των ευρωπαϊκών  ετικετών σε είδη ένδυσης  και υφάσματα. Θα αναγνωρίσει επίσης τα πρότυπα 

και τους κανόνες ασφάλειας των αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και 

μερών αυτών- βαθμοί (αστέρια) ασφάλειας) που κατασκευάζονται στην ΕΕ. Επίσης θα 

αναγνωρίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατασκευής σε προϊόντα ηλεκτρονικής (αποφυγή διπλών 

τεχνικών ελέγχων). Ως προς τα προϊόντα κρέατος που εισάγονται στην Σιγκαπούρη, πλέον θα 

μειωθεί κατά πολύ, ο χρόνος απόκτησης της άδειας εισαγωγής, καθώς η Σιγκαπούρη θα 

αναγνωρίσει τα κτηνιατρικά πρότυπα, τα πιστοποιητικά και τους κανόνες ελέγχου που 

χρησιμοποιεί η ΕΕ, σε σχέση με τον επιτόπιο έλεγχο κάθε μονάδας από κλιμάκια της 

Υπηρεσίας Τροφίμων της Σιγκαπούρη. που γινόταν έως τώρα. 

3) Ανανεώσιμη ενέργεια. Τα κ-μ ΕΕ χάρη στην ΣΕΣ και την ΣΠΕ θα έχουν τη δυνατότητα 

να εξάγουν και να επενδύσουν σε εξοπλισμό παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στη 

Σιγκαπούρη, χωρίς δασμολογικές και μη δασμολογικές επιβαρύνσεις που βαρύνονταν ως τώρα.  

4) Τελωνειακές διαδικασίες. Προβλέπεται απλοποίηση και επιτάχυνση έκδοσης των 

σχετικών τελωνειακών εγγράφων για την εισαγωγή προϊόντων από την ΕΕ. Ταυτόχρονα 

προβλέπεται συνεργασία μεταξύ των τελωνείων Σιγκαπούρης και των εταιρειών εφοδιαστικής 

αλυσίδας για την εγγύηση της ασφάλειας των εισαγομένων προϊόντων.  

5)   Δημόσιοι διαγωνισμοί. Προβλέπεται, η σταδιακή απελευθέρωση των δημόσιων 

διαγωνισμών για ευρωπαίους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, κάτι που μέχρι τώρα 

απαγορευόταν. Σημειώνεται ότι οι ετήσιες δαπάνες της σ/Κυβέρνησης σε αγαθά και υπηρεσίες 

ανέρχονται ετησίως σε 20 δις ευρώ.  

6) Πράσινη ανάπτυξη. Προωθείται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η εταιρική και 

κοινωνική ευθύνη. Αναδεικνύονται η επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα με φιλικές προς το 

περιβάλλον πρακτικές και σεβασμό στη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων. 

7) Εμπόριο αγαθών. Η Σιγκαπούρη αποτελεί τον 5 μεγαλύτερο πελάτη της ΕΕ σε τρόφιμα 

και ποτά με σύνολο εξαγωγών ύψους 2 δις ευρώ ετησίως. Πριν την υπογραφή της ΣΕΣ υπήρχε 

ελεύθερη διακίνηση όλων των κατηγοριών τροφίμων πλην των αλκοολούχων ποτών, τα οποία 

βαρύνονταν με ειδικούς φόρους. Η Σιγκαπούρη είχε εθελοντικά μηδενίσει τα δασμολογικά 
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εμπόδια στην κυκλοφορία αγαθών, πολύ πριν την υπογραφή της Συμφωνίας εκτός από 

τέσσερις κατηγορίες: αλκοολούχα ποτά, αυτοκίνητα και μέρη αυτών, ορυκτά καύσιμα και 

προϊόντα καπνού. Το κρασί  και τα αλκοολούχα ποτά βαρύνονται με ειδικό φόρο 88 USD 

(περίπου 50 ευρώ) ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης και η μπίρα με 60 USD (περίπου 37,5 ευρώ) 

ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Η σταδιακή κατάργηση των δασμολογικών τελών (όχι του φόρου 

επί της αλκοόλης) προβλέπεται σε βάθος πενταετίας από την έναρξη εφαρμογής της 

συμφωνίας. 

8) Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων 

Μέσω της ΣΕΣ η Σιγκαπούρη εγγυάται την προστασία για 138 (οι οποίες κατοχυρώθηκαν 

στο Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Σιγκαπούρης 

από το σύνολο των 196 του συνημμένου καταλόγου) Γεωγραφικές Ενδείξεις της ΕΕ, μέσω της 

θέσπισης νομοθετικού πλαισίου κατοχύρωσης αυτών, στο Μητρώο ΓΕ Σιγκαπούρης, με την 

έναρξη ισχύς της Συμφωνίας, (Νοέμβριος 2019). Από ελληνικής πλευράς έχουν εγγραφεί στο 

Μητρώο ΓΕ της Σιγκαπούρης τέσσερις ΓΕ (φέτα, ούζο, ελιά Καλαμάτας και μαστίχα Χίου) από 

τις 6 που υπήρχαν στον συνημμένο κατάλογο της ΕΕ (οι άλλες δύο είναι Ρετσίνα Μεγάρων και 

Οίνος Λήμνος).  

 

 1.4.3.2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΠΕ) ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ. 

 

 Η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος επενδυτής στη Σιγκαπούρη μετά την γεωγραφική 

περιοχή της Ευρώπης, την Κεντρική και Νότια Αμερική και την Ασία, με αποθέματα ΑΞΕ, ύψους 

348 δις SGD το 2020. Ταυτόχρονα η Σιγκαπούρη καταγράφει απόθεμα επενδύσεων σε κ-μ ΕΕ, 

της τάξεως των 82,6 δις SGD 

Η Σιγκαπούρη έχει συνάψει 13 διμερείς ΣΠΕ με κ-μ της ΕΕ. Η ΣΠΕ ΕΕ-Σιγκαπούρης θα 

αντικαταστήσει τις υπάρχουσες συμφωνίες και θα ισχύει για τα 27 κ-μ ΕΕ, παρέχοντας ένα 

μοντέρνο, καινοτόμο και ισχυρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών, μέσω του οποίου 

προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδυτικές ροές εκατέρωθεν. Σε αυτό προβλέπεται, 

μεταξύ άλλων, η ίση και δίκαιη μεταχείριση των ξένων επενδυτών από τις κυβερνήσεις και η 

επίλυση διαφορών μέσω ενός μοντέρνου διαιτητικού μηχανισμού, του Investment Court 

System. Θεσπίζονται επίσης βασικές αρχές, ως «πρότυπα προστασίας επενδύσεων» σύμφωνα 

με τις οποίες, προβλέπεται η εξάλειψη διακριτικής μεταχείρισης των επενδυτών και η 

εξασφάλιση μεγαλύτερης βεβαιότητας και προβλεψιμότητας. 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΓΚΑΠΟΥΡΗΣ13 (ΣΕΣ)  

Η Σιγκαπούρη συμμετέχει σε ένα διευρυμένο δίκτυο διμερών και πολυμερών Συμφωνιών 

Ελευθέρων Συναλλαγών με γειτονικές και άλλες χώρες, το οποίο διευκολύνει την ελεύθερη 

κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και ταυτόχρονα προωθεί την εξωστρέφεια της οικονομίας 

της χώρας. Οι διμερείς ΣΕΣ που έχει συνάψει η  Σιγκαπούρη είναι με τις εξής χώρες: Κίνα, Ινδία, 

Κορέα, Ν. Ζηλανδία, Παναμάς, Περού, Αυστραλία, Κόστα Ρίκα, Ιορδανία, Σρι Λάνκα, Τουρκία 

και ΗΠΑ.  Επίσης συμμετέχει σε πολυμερή σχήματα ΣΕΣ  ως μέλος της ASEAN με τις χώρες: Ν. 

Ζηλανδία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα, EFTA, AFTA, TRANSPACIFIC STRATΕGIC 

ECONOMIC PARTNERSHIP.   

 

 

                                                           
13

 https://ie.enterprisesg.gov.sg/trade-from-singapore/international-agreements/free-trade-
agreements/singapore-fta  
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  2

2.1 ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ 2.1.1

 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδος-Σιγκαπούρης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, τόσο στον τομέα 

αγαθών όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Η διμερής εμπορική συνεργασία εστιάζεται κυρίως 

στη μακροχρόνια  ναυτιλιακή συνεργασία  των δύο χωρών και αντανακλάται τόσο στο εμπόριο 

αγαθών όσο και στο εμπόριο υπηρεσιών. Το ισοζύγιο είναι παραδοσιακά θετικό για τη χώρα 

μας καθώς τα εμβάσματα από τη ναυτιλία που εισπράττει η Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη το 

2021, άγγιξαν το 1,27 δις ευρώ, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 355.4 

εκ ευρώ. Ο όγκος εμπορίου αγαθών Ελλάδος-Σιγκαπούρης παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση το 

2021, διαμορφούμενος στα 395,7εκ. ευρώ, από 146.1 εκ. ευρώ το 2020. 

 Η Σιγκαπούρη είναι ο 19ος  εμπορικός εταίρος της Ελλάδας εκτός  της Ε.Ε.  και σύμφωνα 

με στοιχεία της Ε.Ε. στη Σιγκαπούρη εξάγουν συνολικά 733 ελληνικές επιχειρήσεις.  

 
ΕΤΟΣ 2018 2019 2020 2021 

  ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2017/2018 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2018/2019 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2019/2020 

(%) 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2020/2021 

(%) 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

424,553.23 -7.18 143,712,015 -66.15 108,299.299 -24.64 355.402,308 328,16 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  

39,449.43 10.88 20,175,031 -48.86 37,841.704 87,56 40.299,675 6,49 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

464,002.66 -5.88 163,887,046 -64.68 146,141,003 10,82 395.701,983 270,76 

ΙΖΟΖΥΓΙΟ  385,103.80 -8.71 123,536,984 -67.92 70,457.595 - 42,96 315.102,633 447,22 

          ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών εξαγωγών προς τη Σιγκαπούρη είναι η υψηλή 

συγκέντρωση, καθώς ο όγκος των εξαγωγών εξαρτάται σε ποσοστό 76% από τα ορυκτά 

καύσιμα και λιπαντικά (διψήφιος κωδικός 27) με δεύτερο μεγαλύτερο τομέα αυτό των μηχανών 

με ποσοστό 11.5% (κωδικός 84-85). Η μικρή έως τώρα διαφοροποίηση των εξαγομένων 

ελληνικών προϊόντων προς τη Σιγκαπούρη, καθιστά τις ελληνικές εξαγωγές ευμετάβλητες σε 

συγκυριακούς παράγοντες επιβράδυνσης του διεθνούς και περιφερειακού εμπορίου (, Πόλεμος 

στην Ουκρανία εμπορικές κυρώσεις μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, το πετρέλαιο της Μ. Ανατολής, Brexit, 

Covid-19 κλπ), ιδιαιτέρως στον τομέα των πετρελαιοειδών. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στη 

δριμεία καθίζηση που παρουσίασε το διμερές εμπόριο το 2019-20 σε σχέση  με το 2018, καθώς 

η συμμετοχή στο σύνολο της διψήφιας κατηγορίας (27) μειώθηκε από το 83,5% στο 2018 στο 

20.4% το 2020. 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Οι κυριότερες διψήφιες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η χώρα μας στη Σιγκαπούρη 

είναι (27) ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή στο σύνολο 76%, (84) λέβητες/μηχανές με συμμετοχή 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
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στο σύνολο 9,24 %, (85) μηχανές/συσκευές με συμμετοχή στο σύνολο 2,38 %,  (30) 

φαρμακευτικά προϊόντα με συμμετοχή 1.39 %, (56) είδη σχοινοποιίας με συμμετοχή στο σύνολο 

κατά 1,6%, (76) προϊόντα από αργίλιο 1% επί συνόλου. 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 9                                                                ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2020/2021 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ 
2019 

% 
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 
2019 

ΑΞΙΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ 
2020 

% 
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 
2020 

ΑΞΙΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ 
2021 

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 2021 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΞΙΑΣ 

2020/2021 
% 

84 
 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
 

43,735,322 30.43
% 

36,268,407 
 

33.49
% 

32,839,656 
 

9,24% -9,45% 

27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. 
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

53,299,149 
 

37.09
% 

22,238,953 
 

20.53
% 

270,074,671 
 

75,99% 1214,47% 

85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ 
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

7,853,706 5.46% 8,364,975 
 

7.72% 8,468,467 
 

2,38% 1.24% 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ  3,829,754 2.66% 7,349,585 
 

6.78 4,927,892 
 

1,39% -32,95% 

56 ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 5,294,936 
 

3.68% 
 

5,416,332 
 

5.1% 5,686,336 
 

1,6% 4,9% 

76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΡΓΙΛΙΟ 

3,254,880 2.26% 2,597,379 
 

2.4% 3,606,944 
 

1,01% 38,85% 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

117,267,74
7 

81.58
% 

73,495.924 75,93 325.603,966 91,61%  

                                                        ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Ως προς την τετραψήφια ανάλυση των προϊόντων που εξάγονται στη Σιγκαπούρη τα 

κυριότερα είναι: λάδια από πετρέλαιο (2710), μέρη για εμβολοφόρους κινητήρες (8409), 

φυγόκεντρες μηχανές (8421), φάρμακα (3004), σπάγκοι/ σχοινιά (5607), , (5607) σχοινιά, 

προϊόντα αργιλίου (7606), οικοδομική πέτρα (6802), (8507) ηλεκτρικοί συσσωρευτές, (8473) 

μέρη & εξαρτήματα μηχανών καθώς και μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (8471). Οι ανωτέρω 

κωδικοί ως επί το πλείστον  συνδέονται με τη ναυτιλιακή συνεργασία των δύο χωρών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2020-2021  

CN2-CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CN2-CN4 EΞΑΓΩΓΕΣ  
2021 

(ΑΞΙΑ/ΕΥΡΩ) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
2020 

(ΑΞΙΑ/ΕΥΡΩ)  

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
2020/2021 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα 
λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν 
το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

270,022,900 
 

22,209,175 
 

1214,47% 

8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 

17,969,673 
 

20,857,507 
 

-13,84% 

8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός 
εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). Συσκευές για τη διήθηση ή το 
καθάρισμα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών) 

7,103,592 
 

10,046,360 
 

-29,3% 

3004' 
 

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα 
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ 

4,830,547 
 

7,285,810 
 
 

-33,69% 

5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη  

5,679,621 
 

5,415,443 4,8% 

8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε 
έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των 
μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό 
(καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες) 

3,139,288 
 

3,513,195 
 

-10.6% 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από 
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 

3,542,578 
 

2,489,587 
 

26,11% 

6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από 
σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες 
και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος), 
έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, 

2,471,981 
 

1,676,234 
 

47,43% 

8473' Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και 
παρόμοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια 
για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 

1,320,906 
 

1,393,582 
 

5,2% 
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8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. 
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των δεδομένων 
σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των 
δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

1,557,072 
 

1,252,695 
 

24,36% 

                                             ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Ειδικότερα για τον τομέα τροφίμων και ποτών, ο οποίος υποστηρίχθηκε έντονα από τη 

δραστηριότητα της Πρεσβείας με δράσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί διεξοδικά, παρατηρείται 

αύξηση των  εξαγωγών  σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες 2ψήφιων (και 4ψήφιων)  κωδικών (01-

22). Ο εν λόγω τομέας παρουσίασε αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 2018, ανερχόμενος στα  5 

εκ. ευρώ και κατέχει το 1.52% στο σύνολο των εξαγωγών. Το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο 

είναι περιορισμένο αλλά έχει δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Ως προς τις εξαγωγές της Σιγκαπούρης προς τη χώρα μας το υπό εξέταση διάστημα 

παρατηρείται σημαντική αύξηση του όγκου εξαγωγών κατά 6,49 %, αναδεικνύοντας τον 

δυναμισμό της τοπικής οικονομίας. 

  Το κυριότερο προϊόν που η Σιγκαπούρη εξάγει στην Ελλάδα, είναι τα φαρμακευτικά 

προϊόντα, τα οποία κατέγραψαν  εύλογη αύξηση, λόγο πανδημίας, 67,68% το 2021. Στα 

προϊόντα της πρώτης πενταδας των σ/εξαγωγών στην Ελλάδα αποτελούν τα εξής: (84) 

μηχανές-λέβητες και  (85) λέβητες συνολικής αξίας 7 εκ. ευρώ και  ( (39) πλαστικές ύλες, (90) 

όργανα ακριβείας. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 11                                                                            ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2020/2021 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2019  

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2020 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 2021 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
2020/2021 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 5,022,755 13,891,327 
 

23,293,168 
 

67,68% 

74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 2,603,230 8,816,440 
 

824,442 
 

- 906,53% 

27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

860,313 3,096,014 
 

0,403 
 

-7.682,42% 

84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

3,735,142 2,737,220 
 

3,785,799 
 

38,29% 

39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 
ΤΙΣ ΥΛΕΣ 

1,365,026 1,378,697 
 

3,279,029 
 

237,95% 

85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

900,018 1,603,804 
 

3,316,156 
 

206,86% 

90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. 

1,299,182 1,285,762 
 

824,442 
 

-35,87% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20,175,031 32.809,264 35,323.439  

                                             ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Ως προς τους τετραψήφιους  κωδικούς προϊόντων εισαγωγής από τη Σιγκαπούρη, τις 

πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι κατηγορίες: φάρμακα (36.7%), θραύσματα από χαλκό 

(23.29%), εμβολοφόροι κινητήρες (3.81%).   

 ΠΙΝΑΚΑΣ 12    
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2019-2020                                      

  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΞΙΑ 2021 

(ΕΥΡΩ) 

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ  
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3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα 
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ 

23,198,935 
 
 

66.7% 

3905 Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές 
μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου σε αρχικές μορφές 

2,470,900 
 

6,12% 

8507 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των 
διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή 
είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και 
εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή 
από υφαντικές ύλες) 
 

1,629,875 
 

4,04% 

8411' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 

1,230,335 
 

3.05% 

8423' Ζυγαριές (ό. συμπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις 
ζυγαριές με ευαισθησία 50 mg ή μεγαλύτερη. Σταθμά για ζυγαριές παντός 
τύπου 

1,629,875 
 

4,04 

                                                ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η οικονομία της Σιγκαπούρης λόγω της δομής της και της εξάρτησης από τις υπηρεσίες, 

καθώς λόγω της συνολικής της εξωστρέφειας, παρουσίασε αύξηση στο ΑΕΠ και έντονες 

διακυμάνσεις στο διεθνές εμπόριο. Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Σιγκαπούρης συνέχισε να  

επηρεάζεται και  το 2021 εξαιτίας των  προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εντούτοις από 

τις αρχές του 2021 επανεκκίνησε η απευθείας αεροπορική πτήση Σιγκαπούρης-Αθήνας που 

είχε   ανασταλεί κατά την διάρκεια της πανδημίας και μέσω της οποίας μεταφέρονταν φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά και ιχθυρά.  

 

 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ14 2.1.2

Το ισοζύγιο υπηρεσιών της Ελλάδος έναντι της Σιγκαπούρης είναι θετικό για τη χώρα 
μας και το 2021 ανήλθε στα 1.153,2 εκ. ευρώ και στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις 
υπηρεσίες από τις θαλάσσιες μεταφορές.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13                                       ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2014-2021 (ΣΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΣΎΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΏΝ 174.4 63.5 51.1 74.9 86.0 83.1 75.6 
 

112.7 
 

ΣΎΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΏΝ  436.6 842.2 722.8 941.2 1,045.2 1.164,9 1,087.8 
 

1,265.9 
 

ΌΓΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ  611.0 905.7 773.9 1,016.1 1,131.2 1.258,0 1.163,4 1.378,6 

ΙΣΟΖΎΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 262.2 778.7 671.7 866.3 959.2 1.081,8 1012,2 1.153,2 

                                         ΠΗΓΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

                                       ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 2014-2021  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 14 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 12.9 11.0 6.2 16.3 16.6 19.5 0.9 1.4 

                                                           

14
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος  η συλλογή των στοιχείων για τις θαλάσσιες μεταφορές  βασιζόταν στους διακανονισμούς των 

τραπεζών μέχρι και το 2014, ενώ από το 2015 και μετά τα στοιχεία βασίζονται στις εκτιμήσεις του Ελληνικού ναυτιλιακού μοντέλου, 

όπως ανακοινώθηκε στο παρακάτω δελτίο τύπου https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-

enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=a2d698a4-e26b-4f2e-adc6-bbada597df69  

 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=a2d698a4-e26b-4f2e-adc6-bbada597df69
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=a2d698a4-e26b-4f2e-adc6-bbada597df69


       Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Σ Ι Γ Κ Α Π Ο Υ Ρ Η Σ  2 0 2 2        | 28 

 

   Embassy of Greece in Singapore –Office for Economic and Commercial Affairs 
Address: Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323015  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

414.6 827.0 710.9 915.3 1,007.5 1.123,0 1.063,1 1.245,2 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.1 4.2 5.7 9.6 21.1 22.4 23,8 19,3 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 436.6 842.2 722.8 941.2 1.045,2 1.164,9 1.087,8 1,265.9 

 
                                        ΠΗΓΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

                                ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Λόγω της επανεκκίνησης διενέργειας απευθείας αεροπορικής πτήσης Αθήνας-

Σιγκαπούρης από τα τέλη του 2020, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις  τουριστικές ροές 

από και προς την Αθήνα, καθώς το δείγμα είναι πολύ μικρό. Τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία είναι 

αυτά της  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις στο Διεθνή 

Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, τα οποία ωστόσο είναι συγκεντρωτικά για τις δύο χώρες. Τα 

στοιχεία για το 2020 και 2021 δεν είναι διαθέσιμα.  

 

 

 

 

 
 

                                            ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Ο όγκος των εισαγόμενων υπηρεσιών από τη Σιγκαπούρη είναι πολύ μικρότερος από ότι ό όγκος των 
εξαγωγών και ανέρχεται για το 2021 στα 112,7 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 49,07% σε σχέση με το 2020  

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

7.3 10.9 4.2 8.3 13.6 18.8 1.1 1 

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

146.0 35.7 29.8 43.8 42.4 47.5 44,0 64,41 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21.1 16.9 17.1 22.8 30.0 16.8 30,5 47,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 174.4 63.5 51.1 74.9 86.0 83.1 75,6 112.7 

 

                                                ΠΗΓΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

2.2 ΆΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτα αποθέματα 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από την Ελλάδα στην Σιγκαπούρη για τα έτη 2018-2021. Τα 

αποθέματα άμεσων επενδύσεων από την Ελλάδα στην Σιγκαπούρη για την τελευταία δεκαετία 

ανέρχονται στα 1 εκατ. ευρώ  Τα αποθέματα άμεσων επενδύσεων από την Σιγκαπούρη στην 

Ελλάδα για τα έτη 2018-2020 ήταν αντίστοιχα 17,0 εκατ., 59,8 εκατ και 90 εκατ. ευρώ. Δεν 

παρέχονται στοιχεία για το είδος των ΑΞΕ από την Σιγκαπούρη, παρά μόνο ότι σχεδόν το 

σύνολο αυτών αφορά το real estate(κυρίως στον τουριστικό τομέα) και την ναυτιλία. Σε 

συνεργασία με το Προξενικό Γραφείο της  Πρεσβείας προκύπτει ότι οι επενδύσεις σε ακίνητα 

στην Ελλάδα πραγματοποιούνται από Κινέζους πολίτες, οι οποίοι διαθέτουν τραπεζικούς 

λογαριασμούς στη Σιγκαπούρη και πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω Σιγκαπούρης. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

  Αφίξεις Αναχωρήσεις   

2018 155 155 42.144 36.816 

2019 168 172 47.484 43.275 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 16 2017 2018 2019 2020 2021 

Ροές 3 24 66 45 42 

      
                               ΠΗΓΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

2.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (Ν.Δ. 183/1974, ΦΕΚ 
350Α/20.11.1974). Στις 7/6/2006 υπεγράφη νέα Συμφωνία (Ν3704/2008, ΦΕΚ 206Α/8.10.2008), 
σε ισχύ από 31/8/2007. 
 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Περιλαμβάνει, εκτός από τα 
εμπορικά δικαιώματα, και την τροποποίηση του Πίνακα Διαδρομών της Διμερούς Αεροπορικής 
Συμφωνίας του 2006. Σε εφαρμογή του αρ. 3 της Νέας Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών, η 
οποία συμπεριλαμβάνεται στο εν λόγω Μνημόνιο του Μαρτίου 2016, η Κυβέρνηση 
Σιγκαπούρης έχει ορίσει την εταιρεία Scoot Tiger Airways ως μία εκ των εξουσιοδοτημένων να 
χειρίζονται τις συμφωνημένες υπηρεσίες στα εν λόγω δρομολόγια. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (έχει αναλυθεί λεπτομερώς 
παραπάνω) 

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Η  
Συμφωνία υπεγράφη στις 30.05.2019, κατά την επίσημη επίσκεψη του τότε ΥΠΕΞ  κ. 
Κατρούγκαλου.  Δεν έχει ακόμη κυρωθεί. 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΒ-SINGAPORE MANUFACTURING ASSOCIATION  
Υπεγράφη στις 29.5.2019 κατά τη διάρκεια Business Forum και Β2Β στο πλαίσιο επίσκεψης 
επιχειρηματικής αποστολής του ΣΕΒ στη Σιγκαπούρη. 
 

Το διμερές συμβατικό πλαίσιο των δύο χωρών θα ενισχυθεί περισσότερο όταν η 
συνεργασία των δύο χωρών σε ποικίλους τομείς θα αρχίζει να ωριμάζει. Προκειμένου να συμβεί 
αυτό απαιτείται να πυκνώσουν οι πολιτικές επισκέψεις εκατέρωθεν και οι ανταλλαγές 
επισκέψεων από εμπορικούς φορείς και επιχειρηματικές αποστολές. 

 
 

2.3 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2021 
 

Το 2021 δόθηκε προτεραιότητα στην πραγματοποίηση αυτοτελών δράσεων 

εξωστρέφειας και άλλων, στις οποίες το Γραφείο ΟΕΥ συμμετείχε ενεργά. Όπως είναι 

αναμενόμενο, η ανακύψασα Πανδημία επηρέασε το σύνολο των προγραμματισμένων δράσεων 

του Γραφείου, καθότι η Σιγκαπούρη εφάρμοσε από τα μέσα Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι τα 

τέλη του 2021 ένα ιδιαίτερα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Λόγω της ανακύψασας 

Πανδημίας και των επακόλουθων περιορισμών δεν στάθηκε δυνατόν να προχωρήσουμε σε 

περαιτέρω ενέργειες προώθησης επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών. Παράλληλα 

λόγω Πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν Επιχειρηματικές Αποστολές.Ωστόσο 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς της χώρας. (π. χ  πολιτικές 

ηγεσίες Υπουργείων Εμπορίου, Γεωργίας και Αρχής Τελωνείων), Δ.Σ. μεγάλων Εμπορικών & 

Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Επιμελητήριο ν Εισαγωγέων κ.α. 

Το  2021 τα αιτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων προς το Γραφείο ΟΕΥ αυξήθηκαν 
κατά 15%, σε σχέση με το 2020 ( συνολικά 53 αιτήματα από τα  46 αιτήματα του 2020 και τα 
από 86 του 2019 ). Τα αιτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων διακρίνονται για την 
πολυπλοκότητά τους, η οποία ξεπερνά την απλή αποστολή ενός καταλόγου εξαγωγέων 
(πληροφορίες για δασμολογικό και τελωνειακό καθεστώς εισαγωγής, φορολογικές υποχρεώσεις 
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εισαγωγής, ηλεκτρονικό εμπόριο, διασταύρωση στοιχείων εγχώριων επιχειρήσεων από το 
οικείο εμπορικό Μητρώο, επίλυση διαφορών, κλπ). 

Το 2021 παρουσιάστηκε η τρίτη ετήσια έκθεση για την οικονομία της Σιγκαπούρης 
(2021- 67 σελίδες), αναρτήθηκαν δε 34 δελτία οικονομικών πληροφοριών στον δικτυακό χώρο 
του Agora. 

Το 2021 το σημαντικότερο θέμα για τα εθνικά συμφέροντα ήταν η καταχώρηση των 
ελληνικών ΓΕ στο Μητρώο της Σιγκαπούρης και η παρακολούθηση του βαθμού προστασίας, 
την οποία απολαμβάνει η φέτα μετά την εγγραφή της στο Μητρώο. Το Γραφείο ΟΕΥ βρίσκεται 
σε στενή παρακολούθηση του θέματος και ταυτόχρονα συντονίζει τις κινήσεις ΣΕΒΓΑΠ, ΥΠΑΑΤ, 
ΣΕΑΟΠ, ΥΠΕΞ, ΜΑΕΕ, Μαστιχοπαραγωγοί Χίου και, εδώ Αντιπροσωπείας ΕΕ, ενώ συμμετείχε 
ενεργά σε όλες τις δράσεις προώθησης των ΓΕ σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τη 
τελευταία, με προβολή προϊόντων και πρόσκληση του Προέδρου ΣΕΒΓΑΠ ως ομιλητή σε 
σχετική εκδήλωση. Παράλληλα έχει κατατεθεί σε εθνικό επίπεδο αίτηση από την Ελλάδα για την 
παραχώρηση από τη Σιγκαπούρη άδειας εξαγωγής προϊόντων επεξεργασμένου κρέατος, η 
οποία βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο.  

Το Γραφείο συνέχισε αμείωτα και το 2021 τη πολυδιάστατη δικτύωση η οποία απαιτείται 

σε μία νέα αγορά και πραγματοποίησε συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς όπως: με 

κρατικές υπηρεσίες, επιμελητήρια και εξαγωγικούς φορείς (SCCCI, SBF, SMF SMFA, NATAS 

SFA, IPOS, EnterpriseSingapore, Ministry of Trade and Industry, Warees Halal, εφημερίδες, 

περιοδικά κλπ). Παράλληλα συμμετείχε ενεργά σε όλο το φάσμα των δράσεων, οι οποίες 

οργανώθηκαν από  την εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ (συναντήσεις με Διευθύνσεις Εμπορίου, 

Βιωσιμότητας, Μεταφορών της ΕΕ, παρουσιάσεις παραγωγικών φορέων της Σιγκαπούρης 

κλπ). Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με διοργανωτές εκθέσεων, εισαγωγείς και διανομείς με 

έδρα τη Σιγκαπούρη, ξενοδοχεία, event organizers, κλαδικά περιοδικά (τρόφιμα, τουρισμός), 

τουριστικά πρακτορεία. 

 Σε μεγάλο βαθμό, η Σιγκαπούρη εξακολουθεί να είναι μία αγορά που ακόμη εξερευνάται 

και ως εκ τούτου οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι πολλές και σε διαφορετικούς τομείς της 

οικονομίας. 

 

 
       Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Πρόσβασης στην Αγορά 
 

 Συντονισμός Υπηρεσίας Τροφίμων Σιγκαπούρης και Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ για την 
απόκτηση της άδειας εξαγωγής επεξεργασμένου κρέατος από την Ελλάδα 

 Συντονισμός Ελλήνων κατόχων ΓΕ-ΥΠΑΑΤ-εδώ Αντιπροσωπείας ΕΕ-IPOS για την ομαλή εγγραφή 
τεσσάρων από τις έξι  ΓΕ, οι οποίες επισυνάπτονται στον κατάλογο των ΓΕ κ-μ ΕΕ 

 Συντονισμός ενεργειών μεταξύ ΣΕΒΓΑΠ-ΥΠΑΑΤ-ΜΕΑ-εδώ Αντιπροσωπεία ΕΕ για την υπόθεση της 
φέτας και της επίθεσης του δέχεται πριν και μετά την εγγραφή στο Μητρώο ΓΕ της Σιγκαπούρης 

 Ενημέρωση ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας Σιγκαπούρης για τις πρόνοιες της EUSFTA 

 Συναντήσεις με Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκπροσώπους των Δ/νσεων Εμπορίου και 
Γεωργίας ΕΕ, IPOS για το θέμα της φέτας 

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις εδώ Αντιπροσωπείας  ΕΕ για την προβολή των ΓΕ 

 Συνεργασία με τελωνειακές Αρχές Σιγκαπούρης για την εφαρμογή της ΣΕΣ και τις προβλεπόμενες 
τελωνειακές διευκολύνσεις στην εισαγωγή ελληνικών προϊόντων στη Σιγκαπούρη 

 Συναντήσεις με Enterprise Singapore, SMF, SBF,  για την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών 
και Business Fora  εκατέρωθεν 

 Συναντήσεις με Halal Associationς της Σιγκαπούρης για ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες 
πιστοποίησης ελληνικών προϊόντων ως Halal στη Σιγκαπούρη με στόχο τη διείσδυσή τους στην 
ΝΑ.Ασία 

 Συναντήσεις με Κινεζικό Επιμελητήριο, Ένωση Παραγωγών Τροφίμων Σιγκαπούρης, για 
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 

 Έλεγχος στο οικείο εμπορικό μητρώο της Σιγκαπούρης στοιχειών εταιρειών μετά από αίτημα 
ελληνικών. 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 3

3.1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Πρεσβείας αφορούν πρωτίστως την εδραίωση του 

ελληνικού brand name στην αγορά της Σιγκαπούρης και ακολούθως την αύξηση, μέσω της 

διαφοροποίησης του καλαθιού των ελληνικών εξαγωγών (λόγω της υψηλής εξάρτησης των 

ελληνικών εξαγωγών από δύο μόνο κωδικούς σε ποσοστό 85% επί του συνόλου). 

Ως προς τον πρώτο στόχο απαιτείται η ενίσχυση της δικτύωσης από μέρους του Γραφείου 

ΟΕΥ (συμμετοχή σε συνέδρια, Fora, συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της χώρας,  ΜΜΕ, 

επίσκεψη σε εταιρείες κλπ) και η ενίσχυση της επισκεψιμότητας ελληνικών εταιρειών στην 

Σιγκαπούρη (όπως περιγράφεται κατωτέρω, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις). Τα αποτελέσματα 

των αποστολών αυτών μεγιστοποιούνται όταν είναι υπό την αιγίδα επίσημων επισκέψεων 

κρατικών αξιωματούχων (πχ. Υπουργοί)  

Ως προς το δεύτερο στόχο απαιτείται η ανάπτυξη νέων προτεραιοτήτων, οι οποίες 

αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε νέους τομείς όπως η υψηλή 

τεχνολογία, η καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη και σε κλάδους όπως τα δομικά υλικά, τα 

φαρμακευτικά προϊόντα, τα καλλυντικά και η ένδυση-υπόδηση, έπιπλα.  

Πέρα από την παραδοσιακή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας και την 

προβολή των ελληνικών τροφίμων και ποτών με ποικίλες εκδηλώσεις, τομείς τους οποίους η 

Πρεσβεία από την εκκίνηση της λειτουργίας της υποστηρίζει με κάθε τρόπο, πλέον κρίνεται 

απαραίτητη η προβολή και η ανάπτυξη σχετικών συνεργειών με τομείς της ελληνικής οικονομίας 

με παραγόμενο προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία.  

 Σε μία καινούρια αγορά πιθανότητες επιτυχίας μπορεί να έχουν εν δυνάμει όλοι οι τομείς 

της οικονομίας. Για τους επιχειρηματίες της Σιγκαπούρης εκτός από τον κλάδο της ναυτιλίας, η 

ελληνική επιχειρηματικότητα είναι σχεδόν άγνωστη. Για την αγορά της Σιγκαπούρης προτείνεται 

η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε κλαδικές εκθέσεις προκειμένου 

να δοκιμαστεί η απευθείας επαφή με την τοπική αγορά, αλλά και τις αγορές των γειτονικών 

χωρών. 

Ως προς τη προσέγγιση της αγοράς ο Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να μην 

υπολογίζει στο στενό πλαίσιο της μικρής αγοράς της Σιγκαπούρης (5,7 εκ. κάτοικοι και περίπου 

20 εκ. τουρίστες το 2019), αλλά να την υπολογίζει ως γέφυρα σύνδεσης με τις άλλες αγορές της 

Ν.Α Ασίας. Άλλωστε λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, η Σιγκαπούρη είναι  εκ των 

πραγμάτων εμπορικός κόμβος  και  πλατφόρμα εισόδου στις αγορές της Ασίας.  

Για τις ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές που επισκέπτονται τη Σιγκαπούρη, κρίνεται 

σκόπιμο να τονισθεί ότι θα πρέπει να εκπροσωπούν ένα κλάδο της οικονομίας (για καλύτερα 

αποτελέσματα των Β2Β) και με μεγάλη διασπορά εντός του κλάδου (Το μοντέλο 15 μελούς 

αποστολής με 10 εταιρείες πχ. Ελαιολάδου και 5 άλλων προϊόντων είναι για τη Σιγκαπούρη 

αποτυχημένο). 

Α/Α 
 

Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-LOGISTICS-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ   

Οι δύο χώρες έχουν ήδη ανεπτυγμένη συνεργασία στον 
εν λόγω τομέα η οποία μπορεί να διευρυνθεί περεταίρω 

 ΤΡΟΦΙΜΑ- ΠΟΤΑ  Υπάρχει δυναμική στην εν λόγω αγορά καθώς η 
Σιγκαπούρη, λόγω περιορισμένης έκτασης εισάγει πάνω 
από το 90% των προς κατανάλωση τροφίμων ( τοπικός 
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πληθυσμός 5,6 εκ. και τουριστικές ροές 18 εκ.) 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-START UPS- 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ FINTECH 

Η Σιγκαπούρη αποτελεί το επίκεντρο της τεχνολογίας 
καθώς συγκεντρώνει τα τεχνολογικά επιτεύγματα όλης 
της για την Ν.Α Ασίας. 
   

 ΕΡΕΥΝΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   Συνεργασία τεχνολογικών ινστιτούτων Ελλάδας και 
Σιγκαπούρης με εκμετάλλευση του προγράμματος 
HORIZON 2020 

 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Ελληνικές εταιρείες με καινοτόμα προϊόντα  θα 
μπορούσαν να εξετάσουν την προοπτική συνεργασίας με 
εταιρείες της Σιγκαπούρης  

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Οργάνωση FAM-TRIP με δημοσιογράφους και τουριστικά 
πρακτορεία για την εξοικείωση με το τουριστικό προϊόν 
της Ελλάδος προκειμένου σταδιακά να αρχίσουν να 
αυξάνονται οι τουριστικές ροές εκατέρωθεν.  

 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ  Τα περιθώρια ανάπτυξης του εν λόγω τομέα είναι 
απεριόριστα καθώς η χώρα δεν διαθέτει πρωτογενή 
τομέα. 

   

 

 

3.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας των επενδύσεων  στο real estate για την Ελλάδα με 

την εκμετάλλευση της Golden Visa,  καθώς η  Σιγκαπούρη  είναι Τρίτη χώρα. 

 Αν και έχει διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας των ελληνικών λιμένων με αυτό της 

Σιγκαπούρης ως προς παροχή τεχνογνωσίας (αυτοματισμοί και πράσινες τεχνολογίες υδάτων), 

εν τούτοις δεν έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, υπάρξει ανταπόκριση.  

 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Επένδυση σε κατοικία ή τουριστική επένδυση αγοράς ξενοδοχείου 

2 LOGISTICS Επένδυση σε μεταφορά /αποθήκευση  σε κεντρικά λιμάνια της Ελλάδος και 
διενέργεια μεταφορικού έργου από θαλάσσης και αέρος προς τη Σιγκαπούρη 

3 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ Εισαγωγές και εξαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων και ποτών με 
έδρα την Ελλάδα. 

4 ΓΕΩΡΓΙΑ Δημιουργία συνεργειών στο ελληνικό έδαφος για καλλιέργεια (εκμετάλλευση 
κοινοτικών πόρων) και παραγωγή προϊόντων και εξαγωγή  αυτών στην 
Ασία. Επίσης ενδιαφέρον είχε εκδηλωθεί στον τομέα της φαρμακευτικής 
κάνναβης  

5 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κοινοπραξία ερευνητικών ινστιτούτων  με έδρα την Ελλάδα για την από 
κοινού παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με εκμετάλλευση του 
HORIZON2020  

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κοινοπραξία ινστιτούτων πληροφορικής με έδρα την Ελλάδα 

7 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 
ΦΑΡΜΑΚΑ 

Συμπαραγωγή φαρμάκων και εμβολίων 

 

 

3.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
Καθώς η Σιγκαπούρη αποτελεί μία νέα και υπό εξερεύνηση  αγορά για τους Έλληνες 

επιχειρηματίες, από πλευράς μας ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους σε όσο το δυνατό 

περισσότερες Διεθνείς κλαδικές Εκθέσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στη χώρα, καθώς 

αποτελούν το βαρόμετρο όχι μόνο για την τοπική αγορά αλλά και για τις αγορές της Ν.Α Ασίας. 

Το νέο μοντέλο που έχει αναπτυχθεί μετά την εμφάνιση της πανδημίας του covid19 είναι 

οι ψηφιακές εκδηλώσεις και Trade Shows, το οποίο φαίνεται, για όσο διαρκεί η πανδημία 

παγκοσμίως, να αποκτά μία τάση μονιμότητας ειδικότερα στην Ασία. Η συμμετοχή ελληνικών 

επιχειρήσεων όλων των κλάδων σε εκδηλώσεις όπου δεν απαιτείται φυσική παρουσία, 

συνιστάται ανεπιφύλακτα από πλευράς μας καθώς υπάρχουν μειωμένα κόστη συμμετοχής για 
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τους εκθέτες, ενώ αποφεύγονται τα κόστη διαμονής (αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο, 

μετακινήσεις, διατροφή). Παρόλα αυτά, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική 

παρουσία, ειδικότερα σε μία καινούρια αγορά, αλλά η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της μετά 

covid19 εποχής αποτελεί συστατικό επιβίωσης και επιτυχίας.  

 Προτείνεται η διοργάνωση όσο το δυνατό περισσότερων εμπορικών αποστολών από 

την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη και ιδανικά ο συνδυασμός Σιγκαπούρη- Μπρουνέϊ, 

προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να εξερευνήσουν συνδυαστικά την μικρή και 

πλούσια χώρα του Μπρουνέϊ. Ειδικότερα προσφέρεται ο τομέας τροφίμων με έμφαση 

στα halal τρόφιμα. 

 

 Προτείνεται η συνεργασία με Περιφέρειες της Ελλάδος προκειμένου να προβληθεί το 

τουριστικό προϊόν της περιοχής σε συνδυασμό με τη γαστρονομία, στο πρότυπο της 

επιτυχημένης εκδήλωσης που οργανώθηκε από την Πρεσβεία με τη Περιφέρεια 

Ηπείρου. 

 

 Προτείνεται η διοργάνωση ψηφιακών εκδηλώσεων π.χ με θέμα τις ΓΕ και ειδικότερα τη 

φέτα με συμμετοχή ΣΕΒΓΑΠ, ελληνικών εξαγωγέων, σ/εισαγωγέων του προϊόντος και 

εμπορικών φορέων της Σιγκαπούρης.  

 

 Προτείνεται η επιλογή της Σιγκαπούρης ως τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης. Θα αποτελούσε κορυφαίο γεγονός ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας 

και θα έθετε τις βάσεις για μακροπρόθεσμες συνέργειες και κοινοπραξίες σε 

επιλεγμένους τομείς όπως υψηλή τεχνολογία, ναυτιλιακά, πράσινες τεχνολογίες, τρόφιμα 

& ποτά κλπ. Μπορεί να συνδυαστεί με επίσημη επίσκεψη αξιωματούχων της 

Κυβέρνησης της Σιγκαπούρης.  

   Ως προς τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις από και προς τη Σιγκαπούρη προτείνονται οι εξής 

συμμετοχές:  

1) FOODEXPO (όταν πραγματοποιηθεί, διοργανωτής FORUMSA).  Επιχειρηματική 
αποστολή στην Ελλάδα σ/εταιρειών (εισαγωγείς –διανομείς) από τον τομέα τροφίμων 
και ποτών  (host buyers) στο πλαίσιο της έκθεσης.  

2) FRESKON, (όταν πραγματοποιηθεί, διοργανωτής HELEXPO). Συμμετοχή 
εταιρειών εισαγωγής και διανομής φρέσκων φρούτων και λαχανικών  (host buyers), 
της Σιγκαπούρης. Υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον. 

3) POSIDONIA (όταν πραγματοποιηθεί). Συμμετοχή εταιρειών του ναυτιλιακού κλάδου 
από τη Σιγκαπούρη. 

4) Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (αναλύθηκε παραπάνω) 
 

                   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

1) FOOD HOTEL ASIA  (όταν πραγματοποιηθεί, INFORMAMARKETS). Εθνική 
συμμετοχή εταιρειών τροφίμου και ποτού, υπό την αιγίδα του Enterprise Greece. 
Αποστολή προσκλήσεων σε εταιρείες της Σιγκαπούρης και οργάνωση αποστολών 
(buyers) από τις γειτονικές χώρες (Μαλαισία, Ινδονησία, Φιλιππίνες) σε συνεργασία 
με τους διοργανωτές της έκθεσης (κάλυψη εξόδων) και τις κατά τόπους Πρεσβείες, 
προκειμένου να επισκεφθούν τους Έλληνες εκθέτες.  

2) FOOD HOTEL ASIA (όταν πραγματοποιηθεί, INFORMAMARKETS). Συμμετοχή 
Πρεσβείας στο περίπτερο της εδώ Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας με στόχο την 
προβολή των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων τα οποία έχουν εγγραφεί στο 
Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της Σιγκαπούρης (φέτα, μαστίχα Χίου, ελιά 
Καλαμάτας, η σε άλλη εκδήλωση της Αντιπροσωπείας ΕΕ . 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/


       Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Σ Ι Γ Κ Α Π Ο Υ Ρ Η Σ  2 0 2 2        | 34 

 

   Embassy of Greece in Singapore –Office for Economic and Commercial Affairs 
Address: Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323015  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

3) ASIA PACIFIC MARITIME (όταν πραγματοποιηθεί). Συμμετοχή ελληνικών 
εταιρειών από τον κλάδο της ναυτιλίας (εξοπλισμός, υπηρεσίες). 

4) CONNECTECHASIA  Πιθανή συμμετοχή ελληνικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας 
και του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ (Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας Κρήτης). Η 
έκθεση είναι ψηφιακή. 

5) VITAFOODS ASIA (όταν πραγματοποιηθεί). Πιθανή συμμετοχή ελληνικών 
εταιρειών τροφίμου και ποτού 

6) SPECIALTY FINE FOOD ASIA, διοργανωτής MONTGOMERYASIA) Συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών τροφίμου και ποτού. Πρόκειται για καινούρια έκθεση τροφίμου 
και ποτού αλλά με μεγάλη δυναμική.  

7) ITB ASIA 2020 (διοργανωτής Maesse Bernin). Συμμετοχή ΕΟΤ, ξενοδοχείων και 
τουριστικών πρακτορείων σε διεθνή έκθεση τουρισμού. Οργάνωση προωθητικής 
εκδήλωσης στο ελληνικό περίπτερο και διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονομίας-
τουρισμού σε ελληνικό εστιατόριο. 

8) SEA FOOD ASIA (διοργανωτής DIVCOM). Πρόκειται για μεγάλη διεθνή έκθεση 
ιχθυρών που διοργανώνεται παραδοσιακά στο Χόνγκ Κονγκ. Στη Σιγκαπούρη 
διοργανώνεται για πρώτη φορά.  

9) FRUIT LOGISTICA.  Η ASIA FRUIT LOGISTICA είναι η μόνη ετήσια διεθνής έκθεση 
φέσκων φρούτων και λαχανικών στην Ασία, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στον τομέα των νωπών προϊόντων και τη σχετική εφοδιαστική αλυσίδα για ολόκληρη 
την Ασία. 

10) SINGAPORE FINTECH FESTIVAL (διοργανωτές The Innovation Lab Crawl and 
Industry Events) Πρόκειται για διεθνή έκθεση και συνέδριο με επίκεντρο την 
εφαρμογή της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) για την αυτοματοποίηση και 
τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  
 

             

3.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1)  Ενίσχυση των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ εμπορικών φορέων των δύο χωρών, οι 

οποίοι ηγούνται εμπορικών αποστολών  στις δύο χώρες. 

2) Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων. Η πρόταση αυτή 

θα μπορούσε να οδηγήσει στο μέλλον σε μια διακρατική συμφωνία Οικονομικής- Τεχνολογικής 

και Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδος-Σιγκαπούρης . 

3) Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων για την εκατέρωθεν χορήγηση υποτροφιών. 

Από πλευράς Σιγκαπούρης δίδονται υποτροφιες σε Έλληνες φοιτητές για τη φοίτησή τους ( 

πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε Πανεπιστήμια της Σιγκαπούρης. Η συνεργασία αυτή 

μπορεί να οδηγήσει σε διμερή συμφωνία Μορφωτικών Υποθέσεων Ελλάδος-Σιγκαπούρης. 

4) Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ λιμένων (αυτοματοποίηση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 

εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών) ακόμη και χωρίς την ύπαρξη Ναυτιλιακής Συνεργασίας. 

Σχετική πρόταση υπάρχει ήδη. 

5) Αδελφοποίηση Δήμων Αθηναίων/Πειραιά και Σιγκαπούρης Θα μπορούσε να προταθεί η 

αδελφοποίηση με το σκεπτικό ότι η αρχαιότερη Πόλη-Κράτος της Ευρώπης και το λιμάνι της 

συναντά τη σύγχρονη Πόλη- Κράτος και ναυτιλιακό κέντρο της Ασίας. Η συμφωνία αυτή θα 

έθετε τις βάσεις για περαιτέρω οικονομική συνεργασία των δύο κρατών. 

  Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, ότι η Αρχές της Σιγκαπούρης είναι πολύ 

επιφυλακτικές στη δέσμευση της χώρας με διακρατικά συμβατικά κείμενα. Η κάθε συμφωνία 

που υπογράφει η Σιγκαπούρη, θα πρέπει αποδεδειγμένα να είναι συμφέρουσα για τη χώρα. 
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Πρόταση από ελληνικής πλευράς για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα του 

Τουρισμού δεν προσέλκυσε  το ενδιαφέρον  της Σιγκαπούρης. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4

 

4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
4.1.1.  ΠΙΝΑΚΑΣ 1 -ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2017-2019 (σε εκ. 

SGD -  Ετήσια) 

 2021  2020  2019  2018  

Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση 1,375,769 1,281,665 1,138,934 934,407 

   Εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία 6,653,630 6,243,440 5,725,747 5,178,79
9 

     Απευθειας ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1,819,923 1,673,390 1,542,881 1,341,65
5 

       Μερίδια Μετοχών και Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

1,306,495 1,182,415 1,098,806 963,526 

       Χρεωστικά Μέσα 513,428 490,975 444,075 378,129 

     Επένδυση Χαρτοφυλακίου 2,262,471 2,148,371 2,016,630 1,701,10
2 

       Μερίδια Μετοχών και Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

1,308,029 1,156,467 1,059,458 863,511 

       Χρεόγραφα 954,443 991,904 957,173 837,591 

     Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 137,850 165,193 143,500 118,952 

     Άλλες επενδύσεις 1,870,047 1,777,647 1,646,953 1,624,99
4 

       Εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές 

173,152 149,102 164,075 177,376 

       Δάνεια 566,798 525,032 521,937 501,283 

       Νόμισμα και καταθέσεις 945,832 835,554 772,191 782,356 

       Ασφαλιστικά Τεχνικά Αποθεματικά 30,589 30,353 30,067 24,869 

       Άλλοι εισπρακτέοι λογαριασμοί 153,675 237,605 158,683 139,109 

     Αποθεματικό Ενεργητικού 563,339 478,840 375,783 392,096 

       Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα 8,504 1,467 1,426 1,434 

       Θέση αποθεματικού στο ΔΝΤ 2,075 2,169 1,632 1,447 

       Συναλλαγματικά στοιχεία 
ενεργητικού 

552,761 475,205 372,724 389,215 

   Εξωτερικές υποχρεώσεις 5,277,861 4,961,775 4,586,813 4,244,39
2 

     Απευθειας ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2,713,227 2,580,789 2,342,142 2,078,00
2 

       Μερίδια Μετοχών και Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

2,372,134 2,204,907 1,968,495 1,742,00
2 

       Χρεωστικά Μέσα 341,093 375,882 373,648 335,999 

     Επένδυση Χαρτοφυλακίου 494,441 416,940 397,169 366,040 

       Μερίδια Μετοχών και Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

345,404 307,890 283,551 268,271 

       Χρεόγραφα 149,036 109,050 113,618 97,769 

     Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 158,978 182,002 161,768 142,375 
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ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Άλλες επενδύσεις 1,911,216 1,782,044 1,685,734 1,657,97
6 

       Εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές 

139,107 127,223 133,122 144,307 

       Δάνεια 201,162 167,906 149,727 143,927 

       Νόμισμα και καταθέσεις 1,333,622 1,220,237 1,218,256 1,226,72
0 

       Ασφαλιστικά Τεχνικά Αποθεματικά 28,030 27,988 27,691 22,792 

       Ειδική Εκχώρηση Τραβηκτικών 
Δικαιωμάτων 

8,504 1,421 1,387 1,411 

       Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί 200,791 237,269 155,552 118,820 
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4.1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΕΠ / ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -  2018/ 2021 (Σε Τριμηνιαία Βάση) 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΠ 
(τ.τ σε εκ. 

SGD)  

 

 2021 
4Q  

2021 
3Q  

2021 
2Q  

2021 
1Q  

2020 
4Q  

2020 
3Q  

2020 
2Q  

2020 
1Q  

2019 
4Q  

2019 
3Q  

2019 
2Q  

2019 
1Q  

2018 
4Q  

2018 
3Q  

2018 
2Q  

2018 
1Q  

ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές αγοράς 

10.4 13.5 23.1 2.5 -4.4 -8.5 -15 -0.3 -1.9 -0.2 1.5 3.8 5.5 9.9 8.7 5.2 

   Βιομηχανίες 
Παραγωγής 
Αγαθών 

14.6 20.4 34.8 4.8 -6.7 -10.4 -18.2 0.3 -15.2 -6.2 -0.8 7.2 14.4 21.8 18.2 8.5 

   Βιομηχανίες 
Παραγωγής 
Υπηρεσιών 

9.2 10.5 16.2 0.8 -4.5 -8.1 -12.1 -0.4 2.8 1.7 3 3.5 4.7 8.1 6.5 4.9 

   Ιδιοκτησία 
Κατοικιών 

0.8 0.7 0.7 1.1 1.3 1.8 2 2.1 3.9 3.4 3.7 4.9 1.9 2.5 2 0.8 

   Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη 
Αξία σε Βασικές 
Τιμές 

10.1 12.6 20 1.9 -4.8 -8.3 -13.2 -0.1 -2.1 -0.4 2 4.5 7.1 11.4 9.2 5.6 

   Προσθήκη: 
Φόροι επί 
προϊόντων 

15.2 29.8 123.4 15.8 3.9 -11.2 -48.9 -3 2.7 3.7 -7.8 -7.4 -17.7 -13.2 1.5 -0.5 

Gdp In Chained 
(2015) Dollars 

6.1 7.5 15.8 2 -0.9 -4.6 -12.2 1.2 1.3 0.7 1 1.3 1.5 3.2 5.1 5 

   Βιομηχανίες 
Παραγωγής 
Αγαθών 

13.6 11.7 23 6.5 4.7 1 -9.9 5.9 -3 -0.9 -0.4 -0.1 3.3 2.9 8.7 8 

   Βιομηχανίες 
Παραγωγής 
Υπηρεσιών 

4.4 6.8 11.5 0.2 -2.9 -6.5 -11 0.2 2.4 1.1 1.5 1.6 1.8 3.6 3.8 4.4 

   Ιδιοκτησία 
Κατοικιών 

1.6 0.8 0.5 -2.3 -0.9 0.6 1.8 3 4.1 4.1 4.2 4.8 4.5 5 5 4.6 

   Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη 
Αξία σε Βασικές 
Τιμές 

6.6 7.7 13.8 1.7 -0.9 -4.3 -10.3 1.8 1 0.7 1.1 1.2 2.3 3.4 5.1 5.3 

   Προσθήκη: 
Φόροι επί 
προϊόντων 

-2.7 3 80.6 7.7 -1.4 -10.6 -48.6 -9.1 7.7 1.3 -1.7 3.6 -10.1 -0.2 6 0.1 

ΠΗΓΗ: WWW.MTI.GOV.SG ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
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4.1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2020-2021  

( Ανά Τρίμηνο) 

 2021 
4Q  

2021 
3Q  

2021 
2Q  

2021 
1Q  

2020 
4Q  

2020 
3Q  

2020 
2Q  

2020 
1Q  

2019 
4Q  

2019 
3Q  

2019 
2Q  

2019 
1Q  

Ακαθάριστο 
εξωτερικό χρέος 

2,390,
923.1 

2,326,
407 

2,265,
002.1 

2,268,
249.7 

2,266,
976.4 

2,245,
667.9 

2,299,
282.5 

2,432,
739.8 

2,172,
999.8 

2,190,
583.6 

2,158,
525.6 

2,100,
978.5 

   Άμεσες 
επενδύσεις: 
Διεταιρικά Δάνεια 

341,09
2.7 

350,08
9.1 

342,48
1 

354,14
5.5 

375,88
2.2 

374,15
5.8 

373,47
1.4 

375,54
6.9 

373,64
7.7 

368,08
2.9 

356,50
9.3 

340,13
3 

   Λοιπές 
υποχρεώσεις 

2,049,
830.4 

1,976,
317.9 

1,922,
521.1 

1,914,
104.2 

1,891,
094.2 

1,871,
512.1 

1,925,
811.1 

2,057,
192.9 

1,799,
352.1 

1,822,
500.7 

1,802,
016.3 

1,760,
845.5 

     Γενική Κυβέρνηση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     Κεντρική Τράπεζα 8,503.
6 

8,617.
3 

1,471.
5 

1,464.
1 

1,421.
3 

1,432.
2 

1,429.
9 

1,448.
7 

1,387.
1 

1,402.
3 

1,400.
3 

1,398.
8 

       Βραχυπρόθεσμα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       
Μακροπρόθεσμα 

8,503.
6 

8,617.
3 

1,471.
5 

1,464.
1 

1,421.
3 

1,432.
2 

1,429.
9 

1,448.
7 

1,387.
1 

1,402.
3 

1,400.
3 

1,398.
8 

     Εταιρείες 
Καταθέσεων 

1,551,
027.9 

1,491,
005.7 

1,463,
145.2 

1,464,
633.5 

1,464,
866.2 

1,451,
500.3 

1,506,
011.3 

1,621,
894.1 

1,390,
415.3 

1,410,
942 

1,386,
654.6 

1,360,
733.9 

       Βραχυπρόθεσμα 1,367,
335.6 

1,296,
511.3 

1,280,
603.9 

1,256,
914.1 

1,245,
196.9 

1,226,
661.7 

1,276,
150.1 

1,366,
401.9 

1,245,
075.5 

1,251,
931.6 

1,251,
438.2 

1,246,
652.8 

       
Μακροπρόθεσμα 

183,69
2.3 

194,49
4.4 

182,54
1.3 

207,71
9.4 

219,66
9.3 

224,83
8.6 

229,86
1.2 

255,49
2.2 

145,33
9.8 

159,01
0.4 

135,21
6.4 

114,08
1.1 
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4.1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2019/2021 ( ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ)  

 

 2021 
4Q  

2021 
3Q  

2021 
2Q  

2021 
1Q  

2020 
4Q  

2020 
3Q  

2020 
2Q  

2020 
1Q  

2019 
4Q  

2019 
3Q  

2019 
2Q  

2019 
1Q  

Συνολικό Ποσοστό 
Ανεργίας 

2.1 2.5 3.4 2.6 2.8 3.2 3.8 2.2 2 2 3 2 

Ποσοστό ανεργίας 
κατοίκων 

2.7 3.2 4.6 3.5 3.8 4.3 5.2 3.1 2.7 2.8 4.2 2.8 

Ποσοστό ανεργίας 
πολιτών 

2.9 3.4 4.9 3.7 3.8 4.4 5.5 3.2 2.8 2.9 4.4 2.9 
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4.1.5.  ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  2017/2021 ( Σε ετήσια βάση ) 

     Σε εκατ. 
Δολάρια 

 2021 2020 2019 2018 2017 

D Συνολικό υπόλοιπο (A-B+C) 88,907.2 103,316.5 -11,442.8 16,924.5 37,841.2 

   Υπόλοιπο τρεχούμενου λογαριασμού 96,631.4 80,217 74,036.3 77,052.1 82,002.8 

     Ισοζύγιο αγαθών 158,820.8 142,980.4 133,880.5 140,464.5 139,514.5 

       Εξαγωγές Αγαθών 677,003 576,404.4 603,798.4 621,241.7 576,156.1 

       Εισαγωγές Αγαθών 518,182.2 433,424 469,917.9 480,777.2 436,641.6 

     Υπόλοιπο υπηρεσιών 8,444.9 8,067 13,335.7 6,306.9 -14,361.5 

       Εισαγωγές Υπηρεσιών 300,375.7 281,236.2 280,654.8 270,413.8 250,482.8 

     Υπόλοιπο Πρωτογενούς Εισοδήματος -64,263.6 -63,783.5 -64,037.5 -61,805.4 -35,817.2 

     Υπόλοιπο δευτερογενούς εισοδήματος -6,370.7 -7,046.9 -9,142.4 -7,913.9 -7,333 

   Β Υπόλοιπο Κεφαλαίου & Χρηματοοικονομικού 
Λογαριασμού 

11,070.7 -21,747.6 85,268.2 60,033.9 44,875.7 

   C Καθαρά Σφάλματα & Παραλείψεις 3,346.5 1,351.9 -210.9 -93.7 714.1 

E Αποθεματικό ενεργητικού 88,907.2 103,316.5 -11,442.8 16,924.5 37,841.2 

   Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα 7,036.8 40.7 -8.1 11 -23.1 

   Θέση αποθεματικών στο ΔΝΤ -93.9 536.2 185.4 363.8 -358.5 

   Συναλλαγματικά στοιχεία ενεργητικού 81,964.3 102,739.6 -11,620.1 16,549.7 38,222.8 
  ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

4.1.6. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 2019/2021 ( ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ)  

 2021 4Q  2021 3Q  2021 2Q  2021 1Q  2020 4Q  2020 3Q  2020 2Q  2020 1Q  2019 4Q  2019 3Q  2019 2Q  

Συνολικό 
Δημόσιο  
Χρέος 

777,957.7 764,357.9 744,302 728,756.2 704,721.4 690,148.7 684,763.9 656,258 641,094.3 612,971.4 570,683.4 

   Εγχώριο 
Χρέος 

777,957.
7 

764,357.9 744,302 728,756.2 704,721.4 690,148.7 684,763.9 656,258 641,094.3 612,971.4 570,683.4 

   Εξωτερικό 
χρέος 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Εγχώριο  
χρέος 
(εξαιρουμένων 
των 
προκαταβολών) 

762,783.6 754,475.5 729,881.6 718,102.6 690,774.6 681,606.8 671,675.7 647,594.9 628,217.4 601,811.5 555,042.4 

Εξωτερικό 
χρέος 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Εγγυήσεις 
χρέους 

- - - - - - - - - - - 

  ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/


       Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Σ Ι Γ Κ Α Π Ο Υ Ρ Η Σ  2 0 2 2        | 41 

 

   Embassy of Greece in Singapore –Office for Economic and Commercial Affairs 
Address: Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323015  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

 

4.1.7. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2018/2021  – ΕΤΗΣΙΑ  

 

 ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε εκατ. Δολάρια  

 2021 2020 2019 2018 

     Καθαρή Διεθνής 
Επενδυτική  Θέση 

1,375,768.7 1,281,664.6 1,138,934.1 934,406.7 

   Εξωτερικά περιουσιακά 
στοιχεία 

6,653,629.7 6,243,439.9 5,725,747.4 5,178,798.6 

     Απευθειας ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1,819,922.7 1,673,389.5 1,542,881.2 1,341,655.2 

     Επένδυση 
Χαρτοφυλακίου 

2,262,471.1 2,148,370.9 2,016,630.4 1,701,102.4 

     Χρηματοοικονομικά 
Παράγωγα 

137,850.2 165,192.9 143,500.3 118,951.7 

     Άλλες επενδύσεις 1,870,046.9 1,777,646.5 1,646,953 1,624,993.5 

     Αποθεματικό 
Ενεργητικού 

563,338.8 478,840.1 375,782.5 392,095.8 

   Εξωτερικές υποχρεώσεις 5,277,861 4,961,775.3 4,586,813.3 4,244,391.9 

     Απευθειας ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2,713,226.9 2,580,789.1 2,342,142.3 2,078,001.7 

     Επένδυση 
Χαρτοφυλακίου 

494,440.6 416,940.3 397,168.8 366,039.5 

     Χρηματοοικονομικά 
Παράγωγα 

158,977.9 182,001.8 161,768.2 142,375.2 

     Άλλες επενδύσεις 1,911,215.6 1,782,044.1 1,685,734 1,657,975.5 
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4.1.8. ΠΙΝΑΚΑΣ 8- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ  2015/2020 , ΕΤΗΣΙΑ  

ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

 

Σε εκατ. δολάρια 

Data Series 2020  2019  2018  2017  2016  2015  

Ασία      110,245.3 108,359.8 99,263.3 82,118 70,297.5 69,881.1 

Μπρουνάι Νταρουσαλάμ 480.5 508.4 463 443.1 419.6 465.4 

Καμπότζη  212.3 223.7 265.2 209.8 195.9 114.3 

Χονγκ Κονγκ  14,272.1 10,671.3 9,960.1 7,906 7,328.1 7,260 

Ινδία 6,076.7 5,976.9 5,708.5 5,180.6 4,411.5 4,236.4 

 Ινδονησία  4,964.9 6,248.4 5,566.3 5,333.2 5,082.3 5,032 

 Ιαπωνία  29,802.5 27,627.1 23,705.9 18,941.8 14,701.6 13,925.6 

Ηπειρωτική Κίνα 20,869.2 21,772.6 22,242.2 17,483.6 10,776.8 11,893.8 

Μαλαισία 7,563.9 7,423.8 7,161 6,078.1 5,778.9 5,390.1 

 Μιανμάρ  449.9 413.1 437.1 401.1 519.5 428.2 

Φιλιππίνες 2,665 2,650 2,370.8 1,913.3 1,834.3 1,801.9 

Δημοκρατία της Κορέας  3,754.8 4,070.8 3,795.1 3,070.3 2,922.3 3,138.6 

 Σαουδική Αραβία 791.4 651 486 425.1 514.1 572.4 

Ταϊβάν 3,480.8 3,664.9 3,367.2 2,742.3 2,617.9 2,510.2 

Ταϊλάνδη  4,295.2 4,743.7 4,502.3 3,867.3 3,635 3,829.2 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2,543.8 2,265.7 1,870.7 1,735.4 2,048.2 1,697.3 

 Βιετνάμ 4,575.8 4,787.9 3,749.8 2,957.8 2,421.6 2,263 

ASEAN 25,233.7 27,050.4 24,548.3 21,233.6 19,938 19,387 

Ευρώπη 66,526.8 60,304.7 61,389.9 49,957.8 46,253.6 45,485.6 

Βέλγιο 708.5 758.9 818 649.2 560.4 603.3 

 Δανία  2,744.6 2,484.1 2,337.9 1,937.9 2,079.8 1,881.3 

 Γαλλία  2,948.9 2,790.4 2,870.1 2,442.3 2,158.7 2,206.1 

 Γερμανία  3,071.9 4,875.8 4,795.3 3,737.5 3,800 3,398.9 

Ιταλία  431.3 916.3 929.8 990.9 718.1 704.9 

 Ολλανδία 3,747.4 4,019.9 3,830.9 3,507.7 3,088.6 3,025 

Νορβηγία 1,524.5 1,770.5 1,724.2 1,601.8 1,968.4 2,556.8 

Ελβετία  13,400.6 11,269.6 9,883.1 7,258.3 5,981.3 6,801.9 

 Ηνωμένο Βασίλειο  11,345.8 13,318.5 14,140.2 10,711.4 9,947.4 10,424.5 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) 39,103.9 32,739.5 34,701.9 29,261.4 27,211.3 24,597.9 

 Βόρεια Αμερική  33,369.3 29,711.8 29,884.7 24,072.2 23,427.2 24,194.7 

Ηνωμένες πολιτείες 
Αμερικής 

30,485.5 27,242.6 27,913.4 22,403.1 22,124.9 22,929.1 

Καναδάς  2,883.3 2,448.9 1,968.8 1,610.4 1,299.3 1,257.9 

Ωκεανία  29,830.5 29,858.7 25,172.3 22,812.5 17,437.2 15,932.6 

  Αυστραλία 25,301.9 24,842.1 21,052 18,804.4 14,345.2 12,949.5 

Νέα Ζηλανδία 2,991.7 2,955.7 2,817 2,525.8 1,891.3 1,775.5 

 Νότια και Κεντρική 
Αμερική και Καραϊβική  

13,337.9 11,878.5 9,480.7 8,761.4 7,402.6 8,451.8 

Παναμάς 381.6 414.1 416.5 444.3 278.1 354.6 

 Αφρική  3,523.3 3,842.9 3,433.9 3,380.3 3,706.3 7,472.1 

Νότια Αφρική 563 603.7 648.7 525 485.6 576.9 
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4.1.9. ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ  2015/2020 – ΕΤΗΣΙΑ 

 Σε εκατ.δολάρια 

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  

Ασία      89,487.4 81,731 76,201.5 65,105.7 55,128.2 52,852.1 

Μπρουνάι Νταρουσαλάμ 220.3 48 81 72.9 96.6 67.1 

Καμπότζη  207.2 211.9 109 107 89.3 82.1 

Χονγκ Κονγκ  14,430.9 13,201.7 12,154 10,821 8,857.3 8,664.1 

Ινδία 8,561.6 7,498.9 6,430.7 5,433.4 4,560 4,035.6 

 Ινδονησία  2,661.6 2,574.3 2,447.6 2,222.7 2,104.8 2,170.2 

 Ιαπωνία  14,030.7 14,449 13,669.6 9,130.7 7,963.9 7,015 

Ηπειρωτική Κίνα 19,124.1 15,569.6 14,214.3 12,303.4 9,640.6 10,883.3 

Μαλαισία 3,874.5 3,708 3,985.9 3,954.9 3,507 3,173.6 

 Μιανμάρ  248.4 276.7 270.4 266.7 278.9 217.7 

Φιλιππίνες 1,711.4 1,756.3 1,697.8 1,520 1,421.6 1,198.8 

Δημοκρατία της Κορέας  5,917.4 5,415.7 5,075.8 4,432.6 3,802.2 3,312 

 Σαουδική Αραβία 427.8 437.1 400.6 411 362.2 615.2 

Ταϊβάν 7,212.4 6,090.7 5,254.3 5,139.3 4,589.6 3,827.5 

Ταϊλάνδη  3,764.6 3,290.8 3,174.1 2,792.6 2,338.7 2,221.6 

Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 

2,559.8 2,214.3 2,363.6 2,211.5 2,106.6 1,972.3 

 Βιετνάμ 2,070.6 1,861.3 1,594.7 1,396.8 1,011.5 916.9 

ASEAN 14,811.9 13,903.3 13,507.1 12,340 10,862.8 10,056.5 

Ευρώπη 52,806.5 59,869.9 60,384.7 53,294.5 46,040.5 52,409.6 

Βέλγιο 1,167.2 889.8 952.5 865.1 618.9 715.2 

 Δανία  2,549.2 2,170.7 2,117.8 1,745.5 1,390.8 1,666.7 

 Γαλλία  3,637.3 4,209.2 3,865.5 3,110.5 3,830.6 3,781.9 

 Γερμανία  4,125.7 4,911.4 4,627 4,024.8 3,480.2 3,125.6 

Ιταλία  853.6 766.3 741.9 663.8 575.6 533.6 

 Ολλανδία 4,998.5 16,775.6 15,616.2 14,234.3 10,987.5 12,144.7 

Νορβηγία 1,656.8 1,498.3 1,446.6 1,316.6 1,134.5 1,320.3 

Ελβετία  8,286.7 7,677.4 7,466.1 6,811.9 5,553.3 6,250.5 

 Ηνωμένο Βασίλειο  11,733.5 8,152.6 7,657.3 7,292.5 6,335.7 7,163.4 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) 28,121.4 39,287.2 40,530.5 34,712.4 30,452.9 34,774.9 

 Βόρεια Αμερική  72,855.4 49,755 48,511.8 44,120.8 42,591.1 41,606.3 

Ηνωμένες πολιτείες 
Αμερικής 

71,343.1 48,209.5 47,065.7 43,037.6 41,526.5 40,598.8 

Καναδάς  1,512.3 1,539.5 1,442.8 1,079.8 1,040.2 1,004.8 

Ωκεανία  12,290.7 11,661.7 11,306.4 10,322.8 8,728.3 8,064.5 

  Αυστραλία 5,763.1 6,130.3 6,688.3 6,587.4 5,555.7 5,191 

Νέα Ζηλανδία 636.4 656.2 653.6 676.5 678.8 655.8 

 Νότια και Κεντρική 
Αμερική και Καραϊβική  

10,794.7 12,546.7 11,420.1 20,081.3 13,180.5 11,851.1 

Παναμάς 1,693.6 1,736.1 1,514 1,705.9 1,440.9 1,202.9 

 Αφρική  5,403.2 4,126.5 4,023.4 3,568.3 3,058.7 3,108.4 

Νότια Αφρική 257.3 290.1 326.7 311.3 265.7 307.2 
ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
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4.1.10. ΠΙΝΑΚΑΣ 10 -ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΧΩΡΑ (Απόθεμα στο τέλος του έτους-  Ετήσια) 

Σε εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης 

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  

Σύνολο 2,141,775 1,923,603.8 1,731,263.6 1,567,306.7 1,352,400.5 1,267,981 

   Ασία 432,828.2 398,396.5 354,135.2 328,936.5 290,590.3 299,221.6 

     Μπρουνάι 
Νταρουσαλάμ 

310.1 363 388.2 370.7 352.9 324.8 

     Καμπότζη 108.7 65.3 28.5 19.7 15.9 21.7 

     Ηπειρωτική Κίνα 43,872.6 42,956.5 39,990.2 39,696.3 23,806.5 22,688.7 

     Χονγκ Κονγκ 89,777.7 75,657.2 61,662.7 61,284.6 56,012.3 48,713 

     Ινδία 22,751.5 26,280.2 26,262.2 22,180.7 18,454 23,903.7 

     Ινδονησία 4,258.2 4,653.5 3,777.1 4,592.6 4,487.5 3,119.5 

     Ισραήλ 1,699.8 925.1 782.2 1,561.1 1,782.1 1,931.5 

     Ιαπωνία 139,948.2 130,827.8 115,879.4 97,742.4 91,706.7 115,247.2 

     Δημοκρατία της Κορέας 28,512.2 23,905.9 19,723.2 16,522.7 13,919.2 10,680.5 

     Λάος, Λαϊκή Δημοκρατία 75 42.6 35.7 48.6 45.7 36.9 

     Μαλαισία 43,940.6 39,412.1 38,510.8 37,623.1 35,162.2 32,394.9 

     Μιανμάρ 417.1 492.2 461 492.8 235.8 147.7 

     Φιλιππίνες 5,946 6,026.6 5,743.3 4,098.9 3,370.2 3,760.3 

     Ταϊβάν 22,196.7 19,768.4 17,670.3 15,716.5 16,769.8 14,553.4 

     Ταϊλάνδη 12,592.2 11,357 8,222.1 7,960.7 6,616.6 5,263.2 

     Βιετνάμ 333.2 447.2 445.8 512.7 496.8 380.9 

   Ευρώπη 522,015.4 501,612.6 530,356.8 463,071.5 412,203.5 385,152 

     Αυστρία 4,102.1 3,883 3,205.9 3,409.7 2,295.2 2,353.9 

     Βέλγιο 9,904.9 6,818.4 8,086.6 4,499.4 4,615.6 4,015.6 

     Δανία 17,334.6 18,756.2 18,399.7 14,167.5 15,831.1 14,339.6 

     Φινλανδία 5,803.5 4,409.6 3,570.2 3,604.6 2,489.2 2,336.4 

     Γαλλία 26,806.3 20,785.4 16,815.3 15,968.4 15,362 15,622.9 

     Γερμανία 11,523.3 20,912.2 23,283.3 21,605.5 17,430.5 18,597.2 

     Ιρλανδία 48,697.9 27,757.9 12,000.9 26,172.1 26,802.9 22,234.3 

     Λουξεμβούργο 64,012 110,884.2 109,029.4 68,685.5 65,532.6 48,712.7 

     Ολλανδία 43,339.4 25,354.6 104,539.1 115,226.2 102,185.7 99,820.6 

     Νορβηγία 9,607.6 13,802.3 14,682.8 16,201.5 19,846.1 22,339.8 

     Ελβετία 74,017.8 66,844.8 60,645.6 38,686.7 40,078.7 48,403.8 

     Ηνωμένο Βασίλειο 127,047.5 101,619.7 87,113.5 84,896.9 66,855.6 60,141.8 

   Βόρεια Αμερική 598,412.7 483,495.4 314,097.3 354,451.8 291,194.6 253,387.7 

     Ηνωμένες Πολιτείες 528,735.9 427,752.7 292,106.5 336,514.3 279,679 243,060.3 

     Καναδάς 69,676.8 55,744.3 21,993.7 17,938.8 11,516.9 10,327.3 

   Ωκεανία 22,776.5 20,955.4 24,897.9 22,379.3 25,676.7 25,184.2 

     Αυστραλία 16,589.1 16,655.9 18,444.7 16,850.2 15,539.1 15,805.5 

     Νέα Ζηλανδία 1,793 2,255.5 2,372.9 3,172.7 4,488.1 3,868.7 

   Νότια και Κεντρική 
Αμερική και Καραϊβική 

536,827.6 485,278.5 475,257.3 370,022.4 302,891.4 277,754.7 

     Μπαχάμες 18,873.3 20,499.5 21,506.6 16,569 16,018.8 12,764.6 

     Βερμούδα 95,303 103,551.7 92,916.6 65,090.1 56,780.9 51,424.9 
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4.1.11. ΠΙΝΑΚΑΣ11-ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΧΩΡΑ (απόθεμα στο τέλος του έτους – ετήσια) 
 

Σε εκατ. δολάρια 

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  

Σύνολο 1,039,998.
3 

993,224.8 867,627.7 883,607 839,725.1 727,582.2 

   Ασία 525,474.6 508,453.6 477,304.5 471,249.4 442,570.8 386,473.7 

     Μπρουνάι Νταρουσαλάμ 103.5 102.8 192.7 188.8 186.3 268.2 

     Καμπότζη 1,231 1,314.5 880.1 453.3 412.3 345.9 

     Ηπειρωτική Κίνα 149,879 145,708 140,628 141,408.9 138,023.8 123,418.5 

     Χονγκ Κονγκ 64,223.3 60,791.2 58,386.4 58,688.3 55,732.5 51,950.1 

     Ινδία 66,587.2 63,226.1 58,955.6 54,059.4 41,873.5 34,203.2 

     Ινδονησία 64,059.5 66,233.2 66,470.1 68,219 65,951.1 55,993.9 

     Ιαπωνία 24,434.1 23,634.4 16,618.6 18,831.2 18,111.2 14,083.1 

     Δημοκρατία της Κορέας 9,783.5 8,191.4 9,126.8 9,837.5 9,415.6 6,669.3 

     Λάο, Λαϊκή Δημοκρατία 133.8 171.4 182.8 193.9 197.8 293.1 

     Μαλαισία 56,415.5 54,277.8 48,701.4 46,249.6 44,870.7 43,726.6 

     Μιανμάρ 8,184.5 7,491.8 7,550.6 6,739.8 4,649.6 3,253.4 

     Φιλιππίνες 9,551.3 9,843 9,338.5 8,079.4 8,387.2 7,270 

     Σρι Λάνκα 909.9 877.9 942 899.5 752.8 651.9 

     Ταϊβάν 6,221.9 6,401.7 6,276.9 7,111.4 8,411.3 7,975.1 

     Ταϊλάνδη 35,379.1 32,727.9 25,914.9 26,894.5 24,997 21,026.8 

     Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2,810.6 3,016.6 4,110.7 3,187.7 3,070.4 2,056.9 

     Βιετνάμ 16,670.5 15,664.5 14,614.4 12,830 11,082.3 8,622.6 

   Ευρώπη 240,561.7 211,737 153,794.5 154,269.9 178,558.7 111,249.4 

     Γερμανία 4,657.6 5,762.4 4,424.6 4,556.4 1,327.1 1,529.1 

     Ιταλία 1,133.3 1,601.6 189.1 117.3 313.9 310.6 

     Λουξεμβούργο 34,415.2 31,940.4 25,034 24,218.5 60,126.9 30,189 

     Ολλανδία 103,293.7 79,293.6 43,957.5 27,768.5 24,859.5 20,331.4 

     Νορβηγία 1,016.1 999.3 1,565.4 1,787.9 2,687.1 4,385.4 

     Βρετανικές Παρθένοι 
Νήσοι 

163,585.5 151,504 129,229.5 125,049.2 117,262 109,941.8 

     Νησιά Κέιμαν 246,721.9 198,006.3 212,566.9 145,203.7 106,904.2 98,396.8 

     Μεξικό -55.9 -0.5 165.9 338.6 631.2 721.8 

   Αφρική 26,413.4 29,323.8 31,109.9 27,271.7 28,579.9 25,307.6 

     Μαυρίκιος 23,403.7 26,342 28,315.5 24,469.6 25,123.7 22,061 

   ASEAN 67,981 62,859.5 57,612.5 55,719.8 50,783.8 45,449.9 

   Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) 251,574.9 255,853.4 313,052 285,685.5 265,407.3 237,631.3 
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     Ελβετία 1,654.1 1,453.6 5,440.8 5,340 6,168 5,770.5 

     Ηνωμένο Βασίλειο 66,194.8 63,650.9 54,612.6 58,282.2 45,751.2 38,035.1 

   Βόρεια Αμερική 39,745.4 38,167.1 33,823.1 26,974.2 32,080.5 17,415.4 

     Ηνωμένες Πολιτείες 38,381 36,841.8 33,139.8 26,666 31,774.6 17,056 

     Καναδάς 1,364.4 1,325.3 683.4 308.2 305.9 359.4 

   Ωκεανία 60,976.8 62,841.6 61,071.7 57,421.8 54,497.7 48,964 

     Αυστραλία 55,166.2 56,917.5 56,572.8 52,868.5 49,962.6 44,088.7 

     Νέα Ζηλανδία 3,988.2 4,086.2 2,757.5 2,557 2,244.6 2,400 

   Νότια και Κεντρική Αμερική 
και Καραϊβική 

145,770 145,117.9 113,556.9 148,159.3 106,453 139,900 

     Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 38,052.3 37,680.9 38,310.2 38,133.4 40,334.4 41,444.7 

     Βερμούδα 29,192.3 24,726.5 12,289.5 12,595.6 15,190 16,100.2 

     Βραζιλία 1,634.8 1,621 1,506.7 1,622.9 1,715.2 968.7 

     Νησιά Κέιμαν 55,819.6 61,779.2 46,171.7 80,498.8 42,057.6 75,367.4 

     Περού 1,929.6 1,590.1 1,482.7 1,514.3 1,355.6 693 

     Μεξικό 1,466.8 1,440.8 1,384.8 1,415.3 1,307.9 1,035.5 

   Αφρική 27,469.3 26,907.2 28,077 25,532.4 25,564.3 23,579.8 

     Μαυρίκιος 16,842.1 16,925.2 18,578.4 16,702 17,831.8 16,595.8 

   ASEAN 191,728.7 187,826.8 173,845.5 169,848.4 160,734.4 140,800.5 

   Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) 157,317.8 131,850.1 82,873 64,862.8 95,259.9 59,449.4 
ΠΗΓΗ: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.12. ΠΙΝΑΚΑΣ 12- ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

 2021  2020  2019  2018  

Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση 1,375,769 1,281,665 1,138,934 934,407 

   Εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία 6,653,630 6,243,440 5,725,747 5,178,79
9 

     Απευθειας ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1,819,923 1,673,390 1,542,881 1,341,65
5 
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       Μερίδια Μετοχών και Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

1,306,495 1,182,415 1,098,806 963,526 

       Χρεωστικά Μέσα 513,428 490,975 444,075 378,129 

     Επένδυση Χαρτοφυλακίου 2,262,471 2,148,371 2,016,630 1,701,10
2 

       Μερίδια Μετοχών και Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

1,308,029 1,156,467 1,059,458 863,511 

       Χρεόγραφα 954,443 991,904 957,173 837,591 

     Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 137,850 165,193 143,500 118,952 

     Άλλες επενδύσεις 1,870,047 1,777,647 1,646,953 1,624,99
4 

       Εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές 

173,152 149,102 164,075 177,376 

       Δάνεια 566,798 525,032 521,937 501,283 

       Νόμισμα και καταθέσεις 945,832 835,554 772,191 782,356 

       Ασφαλιστικά Τεχνικά Αποθεματικά 30,589 30,353 30,067 24,869 

       Άλλοι εισπρακτέοι λογαριασμοί 153,675 237,605 158,683 139,109 

     Αποθεματικό Ενεργητικού 563,339 478,840 375,783 392,096 

       Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα 8,504 1,467 1,426 1,434 

       Θέση αποθεματικού στο ΔΝΤ 2,075 2,169 1,632 1,447 

       Συναλλαγματικά στοιχεία 
ενεργητικού 

552,761 475,205 372,724 389,215 

   Εξωτερικές υποχρεώσεις 5,277,861 4,961,775 4,586,813 4,244,39
2 

     Απευθειας ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2,713,227 2,580,789 2,342,142 2,078,00
2 

       Μερίδια Μετοχών και Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

2,372,134 2,204,907 1,968,495 1,742,00
2 

       Χρεωστικά Μέσα 341,093 375,882 373,648 335,999 

     Επένδυση Χαρτοφυλακίου 494,441 416,940 397,169 366,040 

       Μερίδια Μετοχών και Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

345,404 307,890 283,551 268,271 

       Χρεόγραφα 149,036 109,050 113,618 97,769 

     Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 158,978 182,002 161,768 142,375 

     Άλλες επενδύσεις 1,911,216 1,782,044 1,685,734 1,657,97
6 

       Εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές 

139,107 127,223 133,122 144,307 

       Δάνεια 201,162 167,906 149,727 143,927 

       Νόμισμα και καταθέσεις 1,333,622 1,220,237 1,218,256 1,226,72
0 

       Ασφαλιστικά Τεχνικά Αποθεματικά 28,030 27,988 27,691 22,792 

       Ειδική Εκχώρηση Τραβηκτικών 
Δικαιωμάτων 

8,504 1,421 1,387 1,411 

       Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί 200,791 237,269 155,552 118,820 
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4.1.13. ΠΙΝΑΚΑΣ 13- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2019/2021  

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2019/2021 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ 
2019 

% 
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 
2019 

ΑΞΙΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ 
2020 

% 
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 
2020 

ΑΞΙΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ 
2021 

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 2021 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΞΙΑΣ 

2020/2021 
% 

84 
 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
 

43,735,322 30.43
% 

36,268,407 
 

33.49
% 

32,839,656 
 

9,24% -9,45% 

27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. 
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

53,299,149 
 

37.09
% 

22,238,953 
 

20.53
% 

270,074,671 
 

75,99% 1214,47% 

85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

7,853,706 5.46% 8,364,975 
 

7.72% 8,468,467 
 

2,38% 1.24% 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ  3,829,754 2.66% 7,349,585 
 

6.78 4,927,892 
 

1,39% -32,95% 

56 ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 5,294,936 
 

3.68% 
 

5,416,332 
 

5.1% 5,686,336 
 

1,6% 4,9% 

76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΡΓΙΛΙΟ 

3,254,880 2.26% 2,597,379 
 

2.4% 3,606,944 
 

1,01% 38,85% 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

117,267,74
7 

81.58
% 

73,495.924 75,93 325.603,966 91,61%  

                                                        ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.14. ΠΙΝΑΚΑΣ 14-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2020-2021 (CN2-CN4)  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2020-2021 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CN2-CN4 EΞΑΓΩΓΕΣ  2021 
(ΑΞΙΑ/ΕΥΡΩ) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2020 
(ΑΞΙΑ/ΕΥΡΩ)  

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
2020/2021 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
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2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα 
λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν 
το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

270,022,900 
 

22,209,175 
 

1214,47% 

8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 

17,969,673 
 

20,857,507 
 

-13,84% 

8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός 
εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). Συσκευές για τη διήθηση ή το 
καθάρισμα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών) 

7,103,592 
 

10,046,360 
 

-29,3% 

3004' 
 

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα 
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ 

4,830,547 
 

7,285,810 
 
 

-33,69% 

5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη  

5,679,621 
 

5,415,443 4,8% 

8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε 
έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των 
μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό 
(καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες) 

3,139,288 
 

3,513,195 
 

-10.6% 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από 
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 

3,542,578 
 

2,489,587 
 

26,11% 

6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από 
σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες 
και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος), 
έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, 

2,471,981 
 

1,676,234 
 

47,43% 

8473' Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και 
παρόμοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια 
για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 

1,320,906 
 

1,393,582 
 

5,2% 

8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. 
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των δεδομένων 
σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των 
δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

1,557,072 
 

1,252,695 
 

24,36% 

                                             ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

 

4.1.15.  ΠΙΝΑΚΑΣ  15-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2019/2021 

 

 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2019/2021 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2019  

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2020 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 2021 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
2020/2021 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 5,022,755 13,891,327 
 

23,293,168 
 

67,68% 

74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 2,603,230 8,816,440 
 

824,442 
 

- 906,53% 

27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 

860,313 3,096,014 
 

0,403 
 

-7.682,42% 

84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

3,735,142 2,737,220 
 

3,785,799 
 

38,29% 

39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 
ΤΙΣ ΥΛΕΣ 

1,365,026 1,378,697 
 

3,279,029 
 

237,95% 

85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

900,018 1,603,804 
 

3,316,156 
 

206,86% 

90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. 

1,299,182 1,285,762 
 

824,442 
 

-35,87% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20,175,031 32.809,264 35,323.439  

                                             ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
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4.1.16. ΠΙΝΑΚΑΣ 16- ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

2020/2021  

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2020-2021                                        

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΑ 2021 
(ΕΥΡΩ) 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ  

3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα 
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ 

23,198,935 
 
 

66.7% 

3905 Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές 
μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου σε αρχικές μορφές 

2,470,900 
 

6,12% 

8507 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των 
διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή 
είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και 
εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή 
από υφαντικές ύλες) 
 

1,629,875 
 

4,04% 

8411' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 

1,230,335 
 

3.05% 

8423' Ζυγαριές (ό. συμπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις 
ζυγαριές με ευαισθησία 50 mg ή μεγαλύτερη. Σταθμά για ζυγαριές παντός 
τύπου 

1,629,875 
 

4,04 

                                                ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

 

4.1.17. ΠΙΝΑΚΑΣ 17- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   ΤΟ  2021 ,  ΑΝΑ  ΔΙΨΗΦΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

 
02 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 18,934 

03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 352,349 

04 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

1,254,376 

05 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 320 

07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 358,325 

08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 702,598 

09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 161,749 

10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 7,473 

11 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. INOYLINH. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ 8,865 

12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. 
ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 

51,684 

15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

698,399 

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 15,676 

17 ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 24,386 

18 ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 57,146 

19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 381,077 

20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 404,048 
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21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 371,327 

22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 637,304 

24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 1,451,534 

25 ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 115,296 

27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 270,074,671 

28 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

37,936 

29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 32,380 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 4,927,892 

32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

783,734 

33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

325,653 

34 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ 

1,973,964 

35 ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 13,250 

37 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2,828 

38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 381,277 

39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 644,618 

40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 198,977 

42 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

67,876 

43 ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 450 

44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 12,148 

48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 317,433 

49 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

4,352,490 

54 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ 3,183 

55 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 8 

56 ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

5,686,336 

58 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 13 

59 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

36,674 

61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 161,370 

62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 1,614,751 

63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 348,890 

64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 219,685 

65 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 31,885 

68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 2,605,725 

69 ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 16,220 

70 ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 5,399 

71 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, 
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

38,732 

72 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 37,101 

73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 2,362,385 

74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 14,580 

76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 3,606,944 

79 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 2,057 

82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

334,168 

83 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 92,648 

84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

32,839,656 

85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

8,468,467 
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87 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥΣ 

187,932 

88 ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 1,121 

89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 3,518 

90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

2,989,582 

91 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 267,623 

92 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ 3,108 

94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

73,106 

95 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 38,070 

96 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 22,538 

97 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2,413 

99 Εμπιστευτικά, Εφοδιασμοί 2,066,449 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.18. ΠΙΝΑΚΑΣ 18- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   ΤΟ  2021 ,  ΑΝΑ  

ΔΙΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

01 ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 3,704 

03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 301,226 

09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 1,084 

13 ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 21,305 

14 ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ KATONOMAZONTAI OYTE 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

62,172 

15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ 
ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

38,446 

19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

848,883 

21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 24,938 

22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 288,563 

27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 403 

28 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ  

4,628 

29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 12,417 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 23,293,168 

32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

26,187 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
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33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

1,752,432 

34 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ 

150,183 

35 ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 2,744 

38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 26,553 

39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 3,279,029 

40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 161,703 

42 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, 
ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

2,898 

44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 304,425 

46 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ 2,887 

48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 28,501 

49 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ  

82,369 

56 ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

11,347 

58 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

3,635 

59 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

4 

61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 14,234 

62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 48,701 

63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

456,294 

64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 6,926 

65 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 65 

67 ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

16,920 

68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 171 

69 ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 82 

70 ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 611 

71 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. 
ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

148,857 

73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 88,950 

74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 824,442 

76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 5,219 

81 ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ 633 

82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ 
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

14,505 

83 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 7,704 

84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

3,785,799 

85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 

3,316,156 

87 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

497,307 

88 ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 250,648 

89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 2,200 

90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

824,442 

94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

20,036 

95 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 1,932 

96 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 548 

97 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 31,898 
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4.1.19. ΠΙΝΑΚΑΣ 19-  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2021 

99 Εμπιστευτικά, Εφοδιασμοί 3,877 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 18,934 

0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 55,532 

0303' Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 43,294 

0304' Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 40,009 

0305' Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του 
ανθρώπου, καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβ 

29,658 

0306' Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό. Αλεύρια, σκόν 

10,450 

0307' Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός των μαλακοστράκων και των μαλακίων. Αλεύρια, 
σ 

173,406 

0401' Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 217 

0402' Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 8,325 

0403' Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί 
όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή αρωματισμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών ή κακάου 

124,789 

0405' Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο γκί, και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα 
καθώς και γαλακτοκομικοί πολτοί με αλοιφώδη υφή 

14 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 1,057,932 

0409' Μέλι φυσικό 63,099 

0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 320 

0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 7,489 

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 39,583 
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0703' Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 13,388 

0708' Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 9,187 

0709' Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, 
μαρούλια του είδους Lactuca sativa και του γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκου 

16,876 

0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 40,828 

0711' Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες 
ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρί 

5,250 

0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 169,028 

0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 56,696 

0802' Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και 
καρύδια ανακαρδιοειδών) 

71,249 

0804' Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά 560 

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 12,570 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 384,186 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 14,898 

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 3,990 

0810' Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από 
καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας, 
εσ 

213,445 

0813' Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, 
αποξεραμένα, καθώς και μείγματα βρώσιμων, αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος (εκτός από καρπούς με 
κέλυφος, μπανάνε 

1,700 

0901' Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, 
οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος 

140,253 

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 1,049 

0904' Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη 375 

0910' Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά (εκτός από πιπέρι του είδους piper, πιπέρια του 
γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, βανίλια, κανέλα, άνθη κανελόδενδρου, γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι), μοσχοκά 

20,072 

1008' Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί, κεχρί το μακρό και άλλα δημητριακά (εκτός από σιτάρι και σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, 
καλαμπόκι, ρύζι και σόργο σε κόκκους) 

7,473 

1104' Σπόροι δημητριακών, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και 
στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι ή αλλιώς επεξεργασμένοι, καθώς και φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσ 

7,458 

1105' Αλεύρι, σιμιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από πατάτες 1,407 

1207' Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, 
κοπρά, σπέρματα λιναριού,  

4,760 

1208' Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού μουστάρδα) 26,505 

1211' Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιϊα, την ιατρική ή για χρήσεις 
εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη 

20,419 

1509' Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που 
δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 

592,897 

1510' Λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές και με μεθόδους άλλες από αυτές που αναφέρονται στην κλάση 
1509, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και μείγματα από αυτά τα λάδια και 

6,891 

1512' Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 84,296 

1517' Μαργαρίνη και μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωϊκά ή φυτικά ή από τα βρώσιμα κλάσματα διαφόρων λιπών ή 
λαδιών (εκτός από λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελ 

14,315 

1604' Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 11,108 

1605' Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 4,568 

1702' Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση, 
σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό 

302 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα 24,084 

1805' Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 2,352 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 54,794 

1901' Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν 
περιέχουν σκόνη κακάου  

164,650 

1902' Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, 
μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, καθώς και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο 

55,537 

1904' Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή προϊόντων δημητριακών, όπως π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-
φλέϊκς, καθώς και δημητριακά (εκτός από καλαμπόκι) σε κόκκους, ή υπό μορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από 
αλεύρ 

25,071 

1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 

135,819 

2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 35,664 
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2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 36,074 

2004' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, 
μανιτάρια και τρούφες) 

34,107 

2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, 
μανιτάρια και τρούφες) 

118,413 

2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

12,177 

2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, χωρίς όμως να 
έχουν εισαχ 

146,146 

2009' Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη 
αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

21,467 

2101' Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον 
καφέ, το τσάϊ ή το ματέ. Ρίζες κιχωρίου φρυγμένες και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμ 

20,898 

2102' Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί. Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες (εκτός 
από μονοκύτταρους μικροοργανισμούς που είναι συσκευασμένοι ως φάρμακα) 

38,580 

2103' Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και 
παρασκευασμένο, και μουστάρδα 

14,219 

2104' Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Είδη διατροφής με μορφή παρασκευασμάτων που 
αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, 
συσκευασμένα γι 

26,857 

2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 36,278 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 234,495 

2201' Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι 

8,514 

2202' Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, 
και άλλα μη αλκοολούχα ποτά (εκτός από τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 

175,851 

2203' Μπίρα από βύνη 24,401 

2204' Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει 
υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol 

368,178 

2205' Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών 864 

2208' Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη 
ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών) 

46,070 

2209' Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ 13,426 

2402' Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 1,444,747 

2403' Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά, 
εκχυλίσματα και βάμματα καπνού (εκτός από πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, καθώς και εκτός από 
πουράκια κ 

6,787 

2501' Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι, και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα 
ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό 

6,620 

2506' Χαλαζίας (εκτός από άμμο χαλαζιακή). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους 
ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 

569 

2515' Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας >= 2,5, και 
αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ήο 

46,120 

2518' Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, έστω και χοντροθρυμματισμένος. Δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με 
πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγ 

61,987 

2703' Τύρφη, στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, έστω και συσσωματωμένη 12,029 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% 
σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

270,022,900 

2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 39,742 

2801' Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο 1,344 

2811' Οξέα, ανόργανα και ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων (εκτός από χλωριούχο υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ, 
χλωριοθειικό οξύ, θειικό οξύ, θειικό οξύ ατμίζον, νιτρικό οξύ, νιτροθειικά οξέα, διφωσφορικό πεντοξείδιο, φωσφορικό οξύ, πολυφ 

2,147 

2828' Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη 160 

2832' Θειώδη. Θειοθειικά 3,405 

2836' Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου 30,880 

2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομοα οξυγόνου 32,380 

3002' Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί και άλλα κλάσματα του 
αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, είτε λαμβάνονται μέσω βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια, 

6,182 

3003' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι 
συσκευασμένα για τη 

18,207 

3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη 
λιανικ 

4,830,547 
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3005' Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς 

67,921 

3006' Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 5,035 

3204' Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση 
συνθετικ 

774 

3206' Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονομάζονται αλλού. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το 
χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση ανόργανες 
ή ορυκτές 

1,850 

3208' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη 
υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, με αναλο 

168,934 

3209' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε 
υδατώδες μέσο 

1,702 

3214' Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη 
πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στη οικοδομική 

1,230 

3215' Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 609,244 

3301' Αιθέρια έλαια, αποτερπενωμένα ή μη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία πηγμένα ή απόλυτα. Ρητινοειδή. 
Εκχυλισμένες ελαιορητίνες. Συμπυκνώματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, μη πτητικά έλαια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με εμφύσ 

1,907 

3303' Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και αποσμητικά σώματος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα 
μαλλιά) 

398 

3304' Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος 
(εκτός από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. 
Παρασ 

311,591 

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 11,136 

3306' Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση 
της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά ν 

4 

3307' Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, 
αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν 
κατονομάζοντ 

617 

3401' Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, 
σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη 

7,834 

3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και 
παρασκευάσματα καθ 

1,650,501 

3403' Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού 
της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά καιπαρ 

315,601 

3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα 28 

3506' Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή 
ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους <= 1 kg 

13,250 

3707' Παρασκευάσματα χημικών προϊόντων για φωτογραφικές χρήσεις (εκτός από βερνίκια, κόλλες, συγκολλητικά και παρόμοια 
παρασκευάσματα). Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε 
συσκευασμένα γιατ 

2,828 

3808' Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, 
απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με 
μορφ 

10,607 

3811' Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, 
προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια, στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη, ή για 

44,059 

3812' Παρασκευάσματα με την ονομασία επιταχυντές βουλκανισμού. Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ, ή των 
πλαστικών υλών, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των 
πλαστικ 

75,292 

3816' Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο 
άνθρακα) 

3,200 

3820' Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου (εκτός από παρασκευασμένα προσθετικά για 
ορυκτά λάδια ή άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια) 

4,800 

3822' Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε 
υπόθεμα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια που προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που 
προορίζοντ 

234,603 

3824' Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι 
υπολείμμ 

8,716 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 10 

3906' Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές 4,396 

3907' Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

218 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 354,996 

3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από πλαστικές ύλες 27,506 
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3919' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους 
(εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918) 

39,828 

3920' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε 
όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

9,500 

3921' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με υπόθεμα ή όμοια 
συνδυασμένα με άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε 
σχήμα τε 

49 

3923' Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 24,343 

3924' Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, 
ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και π 

8,972 

3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 3,637 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 171,163 

4006' Ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής και άλλες μορφές από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, έστω και αναμειγμένο, και 
τεχνουργήματα από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, έστω και αναμειγμένο (εκτός από πλάκες, φύλλα και ταινίες, που, εκτός από μία απλή 
επιφ 

12,569 

4008' Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ μη σκληρυμένο 19,022 

4009' Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 93,496 

4010' Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ 1,154 

4015' Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια, από καουτσούκ μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση (εκτός 
από υποδήματα και καλύμματα κεφαλής, και τα μέρη αυτών) 

734 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 72,002 

4202' Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, 
οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, για κυάλια, για φωτογραφικές και για κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά 

63,610 

4203' Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εκτός από υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη 
αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνημίδες, προστατευτικές μάσκες για την ξιφασκία) 

4,026 

4205' Τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εκτός από είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα, 
τεχνουργήματα από δέρμα, ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, είδη για τεχνικές χρήσεις, μαστίγια κάθε είδους και άλλα είδη της 
κλάσης 6 

240 

4303' Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρματα 
και δέρμα, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. παιχνίδια για παιδι 

450 

4414' Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη 315 

4415' Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από 
ξύλο.Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από 
ξύλο ( 

11,302 

4419' Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, είδη στολισμού, τεχνουργήματα βαρελοποιίας, μέρη για είδη 
από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, σκούπες και κόσκινα χειρός) 

163 

4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 368 

4802' Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς 
σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) 

4,056 

4803' Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιμοποιείται για πετσέτες χεριών, για πετσέτες και παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής 
ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα,δ 

2,826 

4809' Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά 
κειμένων στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκ 

1,540 

4810' Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, έστω 
και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείω 

854 

4811' Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, 
διακοσμημένα ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ 

97,284 

4813' Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 64 

4816' Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά 
κειμένων, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, των οποίων καμμία πλευρά δεν είναι > 36 c 

357 

4818' Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
οικιακή χρήση ή για χρήσεις υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm, ή κομμένα σε συγκεκριμένα μεγέθη ή σχήματα. Χαρτομάνδη 

140 

4819' Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, που δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε 

280 

4820' Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολογία (ατζέντες), 
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, 
τετράδια, επιτρ 

182,283 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 24,962 

4823' Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα 
με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων καμμία πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν είναι ξεδιπλωμένα, και τεχνουργήματα από 

2,787 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν 
κυρίως στη διαφήμιση) 

125,410 

4902' Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις 14,107 

4905' Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες 
σφαίρες, τυπωμένα (εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και υδρόγειες σφαίρες) 

4,068,671 
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4906' Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή 
παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε 
ευαισθητοποιημένο χ 

4,861 

4910' Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 5,291 

4911' Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 134,150 

5407' Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η 
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm 

3,183 

5516' Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 8 

5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 12 

5604' Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά, υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 
5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη (εκτός από απομιμήσεις ραμμάτων, εξοπλισ 

614 

5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή 
πλαστική ύλη 

5,679,621 

5608' Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την 
αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες (εκτός από δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, δίχτυα για τη 

3,679 

5609' Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, ή από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 5607, 
π.δ.κ.α. 

2,410 

5801' Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη (εκτός των φλοκωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής, των φουντωτών 
υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806) 

13 

5909' Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και εμποτισμένοι ή επιχρισμένοι, ή με βαλβίδες ή εξαρτήματα από 
άλλες ύλες 

346 

5910' Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης, από υφαντικά ύλικά, είτε είναι εμποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι ή συγκολλημένοι 
(πολύφυλλοι) με πλαστικά ή όχι, ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά (εκτός εκείνων που έχουν πάχος < 3 mm και απροσδιόρι 

663 

5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου 59 35,665 

6102' Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός 
από κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια) 

67 

6103' Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα παντελόνια μέχρι το γόνατο καθώς και παρόμοια παντελόνια), φόρμες 
με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από αντιανεμικά και παρόμοια είδη 

16,296 

6104' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια 
μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

17,295 

6105' Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 680 

6106' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 3,897 

6107' Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για άντρες ή 
αγόρια (εκτός από φανελάκια) 

10,077 

6108' Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και 
σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ, φανελάκια, σ 

77 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 75,349 

6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεμισμένων γιλέκων) 5,478 

6111' Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 838 

6112' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλεκτά 672 

6114' Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσματα 14,834 

6115' Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη (ό. συμπ. οι κάλτσες φλεβίτιδας), από 
πλεκτό ύφασμα (εκτός εκείνων που προορίζονται για βρέφη) 

62 

6116' Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (μονοκόμματα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για μικρά παιδιά) 

15,748 

6201' Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια) 

13,085 

6202' Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια) 

72 

6203' Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με 
τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από αντιανεμικά και πα 

939,955 

6204' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια 
μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί 

47,800 

6205' Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 5,486 

6206' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 12,896 

6207' Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή 
αγόρια (εκτός των πλεκτών) 

192 

6209' Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός 
από σκούφους) 

1,514 

6210' Ενδύματα από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, καθώς 
και ενδύματα από υφάσματα, άλλα από πλεκτά, συνδυασμένα με καουτσούκ ή εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική 
ύλη 

296 

6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των 
πλεκτών) 

499,581 
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6212' Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες και παρόμοια είδη, καθώς και μέρη αυτών, από υφαντουργικά 
προϊόντα υλών παντός τύπου, έστω και ελαστικά, ό. συμπ. τα πλεκτά (εκτός από ζώνες και λαστέξ εξ ολοκλήρου από καουτσούκ 

405 

6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός των πλεκτών) 784 

6215' Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές ύλες (εκτός των πλεκτών) 201 

6217' Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, 
π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

92,484 

6302' Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από πανιά για 
τον καθαρισμό και το γυάλισμα πατωμάτων, σφουγγαρόπανα και ξεσκονόπανα) 

2,383 

6303' Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από 
υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσματα) 

1,999 

6304' Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από καλύμματα, πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του 
σώματος και κουζίνας, παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι 
κρεβατιών, α 

7,349 

6306' Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήματα 
χερσαίων μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά 
καλύ 

64,935 

6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 272,070 

6310' Ράκη από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, καθώς και σπάγκοι, σχοινιά, χοντρά σχοινιά και είδη που κατασκευάζονται από αυτά, 
από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών 

154 

6401' Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το άνω μέρος 
δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή, καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από δι 

2,273 

6402' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός από τα αδιάβροχα υποδήματα 
της κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν 
χα 

20,256 

6403' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από 
δέρμα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα 
που έχου 

188,311 

6404' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από 
υφαντικές ύλες (εκτός των υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών) 

8,845 

6501' Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, από πίλημα, καθώς και δίσκοι και κύλινδροι (έστω και κομμένοι), από 
πίλημα, για την κατασκευή καπέλων 

52 

6504' Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με τη συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα 
(εκτός των καλυμμάτων κεφαλής για ζώα και εκείνων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών ή ειδών καρναβαλιού) 

475 

6505' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προiόντα, σε τεμάχια 
(αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα, καθώς και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού από κάθε ύλη, έστω και στολισμένοι ( 

2,562 

6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 28,796 

6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές. 
Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, 

2,471,981 

6805' Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένες πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, χαρτί, χαρτόνι ή 
άλλες ύλες, έστω και κομμένες, ραμμένες ή αλλιώς συναρμολογημένες 

89,059 

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα 41,875 

6812' Αμίαντος επεξεργασμένος σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από 
αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισ 

1,640 

6813' Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, πέδιλα), για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) και 
παρόμοια όργανα, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ύλες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες (εκτ 

1,170 

6911' Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από πορσελάνη (εκτός από μπανιέρες, μπιντέδες, 
νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, στάμνες, νταμιτζάνες και παρόμοια δοχ 

1,185 

6912' Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από κεραμευτικές ύλες άλλες από πορσελάνη (εκτός από 
μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, στάμνες,ν 

12,035 

6913' Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 3,000 

7007' Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυμένο και γυαλί ασφαλείας με πολλαπλές επιφάνειες επικολλητό γυαλί (εκτός από μονωτικές πλάκες από 
γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες, γυαλιά για ματογυάλια και γυαλιά ωρολογοποιίας) 

992 

7009' Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, ό. συμπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασμένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 

500 

7013' Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον καλλωπισμό, το γραφείο, την εσωτερική διακόσμηση ή παρόμοιες 
χρήσεις (εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, καθώς και βάζα για τη συντήρηση τροφίμων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισμ 

316 

7014' Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί, αλλά οπτικώς μη κατεργασμένα (εκτός από γυαλιά ωρολογοποιίας και 
παρόμοια γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά ματογυάλια - ό. συμπ. οι κοίλες σφαίρες και τμήματα αυτών για την κατασκευή αυτώντ 

80 

7017' Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και με αριθμητικές ή ογκομετρικές ενδείξεις (εκτός από δοχεία για τη μεταφορά ή 
τη συσκευασία, καθώς και όργανα, μηχανήματα και συσκευές για μετρήσεις, πειράματα και ιατρικές χρήσεις του κεφαλαίου 

106 

7019' Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από αυτές (εκτός από ορυκτά μαλλιά και τεχνουργήματα από αυτά, οπτικές 
ίνες, δέσμες ινών ή καλώδια, ηλεκτρικοί μονωτήρες ή μονωτικά τεμάχια, βούρτσες και πινέλα από ίνες από γυαλί και περούκε 

2,710 

7020' Τεχνουργήματα από γυαλί, π.δ.κ.α. 695 

7106' Άργυρος, ό. συμπ. ο επιχρυσωμένος ή επιπλατινωμένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή ή σε σκόνη 176 

7113' Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 
100 ετών) 

21,340 
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7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 16,678 

7118' Νομίσματα, ό. συμπ. αυτά που βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία (εκτός από μετάλλια, κοσμήματα από νομίσματα, αντικείμενα συλλογών 
με νομισματολογική αξία, απορρίμματα και θραύσματα) 

538 

7209' Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, 
μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επενδυμένα 

6,516 

7210' Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή ψυχρή 
κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

30,585 

7303' Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από χυτοσίδηρο 11,332 

7304' Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 68,274 

7306' Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, καρφωτά, θηλυκωμένα ή με απλώς συνενωμένα άκρα), από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερ 

5,150 

7307' Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 8,849 

7308' Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, 
ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ 

1,552,195 

7310' Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός των 
συμπιεσμένων ή υγροποιημένων αερίων), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, έστω και με εσωτερικήε 

1,766 

7311' Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια (εκτός των εμπορευματοκιβωτίων containers που είναι ειδικά 
κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς) 

1,604 

7312' Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μονωμένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, 
στριφτό σύρμα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρμα) 

456,229 

7314' Υφάσματα (ό. συμπ. τα ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σύρματα από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των υφασμάτων από 
μεταλλικά νήματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, υφάσματα επιπλώσεων ή για παρόμοιες χρήσεις). Φύλλα και ταινίες 
αν 

92 

7315' Αλυσίδες και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από αλυσίδες για ρολόγια, αλυσίδες-κοσμήματα κλπ., αλυσίδες εκσκαφής και 
αλυσίδες για αλυσοπρίονο, ερπύστριες, αλυσίδες με ξύστρες για εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης, αλυσίδες με λαβίδες για κλωστο φαν 

750 

7318' Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), 
κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύλιοι) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 

17,198 

7321' Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία ( έστω και εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), 
σχάρες ψησίματος, μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήσηκ 

12,590 

7323' Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα. Σπόγγοι, πατσαβούρες, 
γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση και παρόμοιες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κ 

2,754 

7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 38,285 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 185,317 

7402' Χαλκός μη καθαρισμένος. Ανοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό 8,958 

7407' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 1,049 

7411' Σωλήνες από χαλκό 192 

7415' Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες παντός τύπου (εκτός τους συνδετήρες της κλάσης 8305) και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με 
στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα 

204 

7419' Τεχνουργήματα από χαλκό, π.δ.κ.α. 4,177 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 39,792 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 3,542,578 

7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με 
πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ 

2,278 

7608' Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή) 4,501 

7609' Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από αργίλιο 162 

7610' Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά 
στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο (εκτός 

11,280 

7612' Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία (ό. συμπ. οι σωληνωτές θήκες και τα σωληνάρια), από αργίλιο, για 
ύλες παντός είδους (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμοτεχνι 

146 

7614' Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και παρόμοια είδη, από αργίλιο (εκτός από μονωμένα είδη για την ηλεκτροτεχνία) 712 

7615' Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και μέρη αυτών, από αργίλιο (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία της κλάσης 7612, είδη που έχουν χαρακτήρα εργαλείων, κουτάλια, κουτάλες, πηρούνια και άλλα είδη των κ 

463 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 5,032 

7907' Τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 2,057 

8204' Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), από κοινά μέταλλα. Εναλλασσόμενοι κάλυκες σύσφιγξης, έστω και με 
λαβές, από κοινά μέταλλα 

1,776 

8205' Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. Καμινέτα για συγκόλληση των μετάλλων με κασσίτερο ή 
χαλκό και παρόμοια είδη. Μέγγενες, ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες και παρόμοια είδη, που δεν αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη εργαλειο 

207,064 

8206' Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 2,898 

8207' Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, 
κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω 

112,426 

8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές 300 

8215' Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα γλυκισμάτων, μαχαίρια για ψάρια, μαχαίρια για βούτυρο, 9,704 
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τσιμπίδες για ζάχαρη και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα (εκτός από ψαλίδια για αστακό και ψαλίδια για τον τεμαχισμό πουλερ 

8301' Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και 
συναρμογές κλείστρων, με κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα 

3,850 

8302' Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, 
κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα, κρεμάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα και 

53,774 

8305' Μηχανισμοί για το δέσιμο σε κινητά φύλλα ή για φακέλους αρχειοθέτησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, 
συνδετήρες εγγράφων, καβαλάρηδες καρτελών και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα (εκτός από πινέζες και συνδετήρες για 
βιβλ 

849 

8306' Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα (εκτός από μουσικά όργανα). Αλγαματίδια και άλλα 
είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα (εκτός από έργα τέχνης, αντικείμενα συλλογών ή αρχαιότητες). Κορνίζες για φωτογραφίες, 

835 

8307' Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, έστω και με εξαρτήματα σύμπλεξης ή ζεύκτες 9,590 

8310' Πλάκες με επιγραφές, πινακίδες με ενδείξεις, πλάκες με ονόματα και παρόμοιες επιγραφές, αριθμοί, γράμματα και άλλα σήματα, από 
κοινά μέταλλα, ό. συμπ. τα σήματα της κυκλοφορίας (εκτός από τις πινακίδες και τα σήματα της κλάσης 9405, τυπογραφικά στοιχ 

13,720 

8311' Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή 
παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή υλικά που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκόλληση, συγκόλληση με κασσίτερο ή χαλκό ή 
γ 

10,030 

8404' Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. προθερμαντήρες, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή 
επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών 

7,759 

8406' Ατμοστρόβιλοι 10,232 

8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με εξωτερική ανάφλεξη 4,830 

8408' Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ)              εξη κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ 6,300 

8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 17,969,673 

8410' Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθμιστές αυτών (εκτός από τις υδραυλικές κινητήριες μηχανές και τους υδραυλικούς 
κινητήρες της κλάσης 8412) 

4,146 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 1,296,822 

8412' Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς στροβίλους, 
υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 

95,983 

8413' Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από κεραμευτικές ύλες, καθώς και εκτός από ιατρικές αντλίες 
απορρόφησης εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες που φέρονται επί του σώματος ή είναι εμφυτευμένες σε αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ 

517,649 

8414' Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες γαλακτώματος, καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες και 
τους επιμήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα), συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες.  

199,036 

8415' Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της 
περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συμπ. εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτηταα 

51,854 

8416' Καυστήρες για εστίες που λειτουργούν με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Αυτόματες εστίες, ό. συμπ. οι 
μηχανισμοί τροφοδοσίας αυτών, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοι 

3,347 

8418' Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό, μηχανές 
και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας (εκτός από τις συσκευές τεχνητού κλ 

494,626 

8419' Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της 
θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το 
στέ 

26,650 

8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). Συσκευές για τη 
διήθηση ή το καθάρισμα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών) 

7,103,592 

8422' Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την 
πλήρωση, την πωμάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και 

13,287 

8424' Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω και 
γεμάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 

1,094,321 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 500 

8428' Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες 
συνεχούς μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι 

56,650 

8429' Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), καθώς και ομαλυντήρες χώματος και δρόμων (graders), 
αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστες-φορτωτές και άλλοι φτυαριστές-φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι συμπιεστές εδάφους 

5,024 

8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 49,581 

8438' Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική προπαρασκευή, παρασκευή ή 
παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών) 

10,368 

8443' Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από 
πολυγράφους εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων και άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των 
κλάσεων 8469έ 

273,428 

8450' Μηχανές για το πλύσιμο των ρούχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος                                    ξη στεγνώματος. Μέρη των 
προαναφερθέντων 

2,223 

8451' Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το στίψιμο, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα 
(πρεσάρισμα) (ό. συμπ. οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισμα και το φινίρισμα, την επίχριση ήτ 

21,273 

8452' Ραπτομηχανές, άλλες από τις μηχανές συρραφής της κλάσης 8440. Επιπλα, βάσεις και καλύμματα κατασκευασμένα ειδικά για 
ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές                                               σης 8440). Επιπλα, βάσεις και καλύμματα κατασκευ 

4,497 

8466' Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως 
8465, ό. συμπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία τεμάχια και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής αυτόματης ελευθ 

671 

8467' Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτοδύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, 2,483 
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καθώς και τα εξαρτήματά τους 

8468' Μηχανές και συσκευές για συγκόλληση με ορείχαλκο ή κασσίτερο ή για απλή συγκόλληση, έστω και εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για οξυγονοκοπή, αλλά εκτός εκείνων της κλάσης 8515. Μηχανές και συσκευές για αυτογενή επιφανειακή σκλήρυνση 

15,904 

8470' Υπολογιστικές μηχανές και συσκευές μεγέθους τσέπης (διαστάσεων <= 170 mm x 100 mm x 45 mm), με υπολογιστικές λειτουργίες, για 
την καταγραφή, αναπαραγωγή και επίδειξη δεδομένων. Λογιστικές μηχανές, μηχανές γραμματοσήμανσης, μηχανές έκδοσης εισιτηρίωνκ 

9 

8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των 
δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

1,557,072 

8473' Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και παρόμοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 

1,320,906 

8474' Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάμειξη ή τη μάλαξη 
χώματος, μεταλλευμάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό μορφή σκόνης ή πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συμπίεση ή 

565 

8477' Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από 
τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

26,458 

8479' Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 207,375 

8481' Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, 
ό. συμπ. οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικά χειριζόμενες βαλβίδες 

190,378 

8482' Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 96,628 

8483' Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι. 
Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλινδικά έδρανα κύλισης, περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για μηχανές. 
Mηχανισμοί μετ 

50,858 

8484' Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, 
σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεμβύσματα 

38,131 

8487' Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές 
συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

8,567 

8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 354,878 

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς 481 

8503' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές γεννήτριες, συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος ή για ηλεκτρικούς περιστρεφόμενους μετατροπείς, π.δ.κ.α. 

17,369 

8504' Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία 
επαγωγής. Μέρη τους 

291,984 

8505' Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρική χρήση). Μόνιμοι μαγνήτες και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι 
μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Πλάκες υποστήριξης, σφιγκτήρες και παρόμοιες μόνιμα μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατά 

16,981 

8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των μεταχειρισμένων). Μέρη τους 3,842 

8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους 
(εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες) 

3,139,288 

8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση με το χέρι, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 11,022 

8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 1,743 

8511' Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσωτερικής καύσης με εξωτερική ανάφλεξη ή 
αυτανάφλεξη (π.χ. μηχανές και διατάξεις μαγνητοηλεκτρικές ή δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία και αναφλεκτήρες αφής καθώς και α 

123,667 

8512' Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες, 
διατάξεις αφαίρεσης του πάγου από τα τζάμια και διατάξεις κατά του θαμπώματος των τζαμιών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτ 

3,198 

8513' Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών 
στηλών, συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512) 

2,403 

8514' Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρική θέρμανση (εκτός 
των ξηραντήριων). Αλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία υλών με επαγωγή ή διηλεκτρική θέρ 

1,390 

8515' Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση) ή για απλή 
αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δ 

3,249 

8516' Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για 
παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την περιποίηση των μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

51,959 

8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης 
τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 

922,455 

8518' Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα αυτών (εκτός των ασυρμάτων με ενσωματωμένο πομπό). Μεγάφωνα, έστω και σε προστατευτικό 
περίβλημα. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο (εκτός από τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές διευκόλυνσης της ακοής των 
βαρυκόω 

45,832 

8521' Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου, είτε έχουν ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων 
ή όχι (εκτός από τις μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης βιντεοκάμερες) 

24,839 

8523' Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη 
του κεφαλαίου 37) 

459,985 

8525' Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν ενσωματωμένη 
συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης. Μαγνητοσκοπικές συσκευές 

108,861 

8526' Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

224,549 

8528' Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή συσκευές 
αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνας από βίντεο 

32,940 

8529' Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη 
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης (τηλεοπτικές κάμερες), για μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε 

430,704 
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8530' Συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, 
δρόμους, ποτάμιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (εκτός από τις μηχανικές ή ηλεκτ 

420 

8531' Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για 
διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμ 

186,605 

8532' Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές μεταβλητοί και άλλοι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί 192 

8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές αντιστάσεις) 6,958 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 632 

8535' Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ασφάλειες, 
απαγωγείς υπερτάσεων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες και κουτιά σύνδεσης), για τάση > 1.000 V (εκτός απ 

9,395 

8536' Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, 
ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων ντουί και κουτιά σύνδεσης), για τάση < 

280,225 

8537' Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλισμένες με δύο ή περισσότερες συσκευές των 
κλάσεων 8535 ή 8536, όπου περιλαμβάνονται και οι βάσεις που έχουν ενσωματωμένες όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, για τ 

42,466 

8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 923,774 

8539' Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία φάροι και προβολείς σφραγισμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή 
υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 

51,885 

8540' Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού, σωλήνες με ατμό ή αέριο, σωλήνες 
ανόρθωσης με ατμό υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες και λυχνίες για τηλεοπτικές μηχανές λήψης)  και φωτοκαθόδου π.χ. σωλήνες κενού,  

118,334 

8541' Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, ό. συμπ. τα φωτοστοιχεία έστω και 
συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή με μορφή πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές γεννήτριες). Δίοδοι εκπομπής φωτός. Δεμέν 

42,850 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 113,908 

8543' Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 11,934 

8544' Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο 
βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 

402,961 

8545' Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες, συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, ηλεκτρικές στήλες και άλλα 
είδη για ηλεκτροτεχνική χρήση, από γραφίτη ή άλλες ενώσεις του άνθρακα, έστω και σε ένωση με μέταλλο 

1,439 

8547' Μονωτικά τεμάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια στερέωσης, 
συναρμολογημένα στη μάζα (π.χ. υποδοχές με εσωτερικό σπείρωμα), για ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές ή εγκαταστάσεις (εκτός των μο 

870 

8708' Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα 
ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α. 

183,554 

8714' Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήματα για ασθενείς και σωματικά αναπήρους, 
π.δ.κ.α. 

3,956 

8716' Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα παντός τύπου, και άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα (εκτός εκείνων 
που προορίζονται για σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

422 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 1,121 

8907' Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες και άλλες πλωτές διατάξεις (εκτός 
από τα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8906 και τις πλωτές διατάξεις προς διάλυση) 

3,518 

9001' Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός εκείνων της κλάσης 8544 που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες 
η καθεμία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό. συμπ. οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στο 

365,486 

9004' Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός από ματογυάλια για τον έλεγχο της οπτικής ικανότητας, φακούς 
επαφής και φακούς ή σκελετούς για ματογυάλια) 

244 

9005' Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, οπτικά τηλεσκόπια και οι βάσεις αυτών. Αλλα 
αστρονομικά όργανα και οι βάσεις αυτών (εκτός από όργανα ραδιοαστρονομίας και άλλα όργανα και συσκευές που δεν κατονομάζοντ 

4,322 

9006' Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) για φωτογραφική χρήση και λυχνίες 
στιγμιαίου φωτός (εκτός από τους λαμπτήρες εκκένωσης της κλάσης 8539) 

230 

9013' Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως είδη. Λέιζερ (εκτός από διόδους λέιζερ). Αλλα όργανα και 
συσκευές οπτικής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 

28,661 

9014' Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 190,858 

9015' Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής 
(εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα 

20,201 

9017' Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, μαθηματικά εργαλεία, 
λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα και συσκευές μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 

10,909 

9018' Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές 
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α. 

56,184 

9019' Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή 
ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θερ 

31,609 

9020' Αναπνευστικές συσκευές και μάσκες αερίου (εκτός από προστατευτικές μάσκες χωρίς μηχανικά μέρη και χωρίς κινητό στοιχείο 
φιλτραρίσματος, καθώς και εκτός από αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία) 

7,760 

9023' Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. κατά τη διδασκαλία ή σε εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις (εκτός από συσκευές 
εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση της κλάσης 8805, αντικείμενα συλλογών της κλάσης 9705 και αρχαιολογικά αντικείμε 

2,133 

9025' Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, μετρητές οξύτητας) και παρόμοια επιπλέοντα όργανα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και 
ψυχρόμετρα, έστω και με διάταξη καταγραφής της ένδειξης, ακόμα και συνδυασμένα μεταξύ τους 

199,111 

9026' Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών μεγεθών των υγρών ή 
των αερίων, π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης υγρών ή αερίων, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας (εκτός από όργανα και συ 

527,123 

9027' Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα και αναλυτές αερίων ή 
καπνού). Οργανα και συσκευές για τον προσδιορισμό του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρομοίων 

253,685 
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χα 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 418,475 

9029' Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές χιλιομέτρων ή μετρητές βημάτων (εκτός από μετρητές αερίων, 
υγρών ή ηλεκτρισμού). Ταχύμετρα και άλλοι μετρητές ταχύτητας (εκτός εκείνων της κλάσης 9014 ή 9015). Στροβοσκόπια 

1,710 

9030' Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Οργανα και 
συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, Χ, των κοσμικών ακτινοβολιών ή άλλων ιονιζουσών ακ 

11,947 

9031' Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. 
Προβολείς πλάγιας όψης 

156,540 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 462,074 

9033' Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο 90 

240,320 

9102' Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα χρονόμετρα του αυτού τύπου (εκτός εκείνων που είναι από πολύτιμα 
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα) 

265,365 

9106' Συσκευές ελέγχου του χρόνου και χρονόμετρα, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα, π.χ. ρολόγια καταγραφής του χρόνου 
εργασίας και ρολόγια αποτύπωσης ώρας και ημερομηνίας (εκτός από τα ρολόγια των κλάσεων 9101 έως 9105) 

1,726 

9107' Χρονοδιακόπτες και άλλοι αποσυμπλέκτες με δράση που ρυθμίζεται χρονικά, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα 532 

9207' Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες και 
ακορντεόν) 

315 

9209' Μέρη και εξαρτήματα για μουσικά όργανα (π.χ. μηχανισμοί για μουσικά κουτιά, κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για μηχανικά μουσικά 
όργανα), π.δ.κ.α. Μετρονόμοι και διαπασών παντός τύπου 

2,793 

9401' Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική της κλάσης 9402), έστω 
και αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

5,943 

9403' Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 13,991 

9404' Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια, 
παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά μ 

304 

9405' Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, 
φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη, με μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομ 

52,868 

9503' Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν να επιβιβασθούν και με τα οποία μπορούν να μετακινηθούν 
παιδιά, αμαξάκια για κούκλες και κούκλες που απλώς αναπαριστούν ανθρώπους). Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω 

14,452 

9504' Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα τραπέζια για τυχερά 
παιχνίδια και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ 

13,073 

9506' Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισμό και άλλα αθλήματα (ό. συμπ. η 
επιτραπέζια αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, που δεν κατονομάζονται ούτε αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ 

10,545 

9603' Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα (ό. συμπ. εκείνα που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων), μηχανικές σκούπες για χρήση με το 
χέρι, χωρίς κινητήρα, σφουγγαρόπανα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Κεφαλές πινέλων. Βύσματα και κύλινδροι για βάψιμο. Καθαρ 

5,576 

9608' Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και 
παρόμοιοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέ 

783 

9611' Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνίας, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης και παρόμοια είδη, για χρήση με 
το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, για χρήση με τοχ 

3,685 

9612' Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, με μελάνη ή αλλιώς κατασκευασμένες για την αποτύπωση, έστω και 
τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί 

12,494 

9701' Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ) και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι (εκτός από τα τεχνικά 
και παρόμοια σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά προϊόντα που είναι ζωγραφισμένα ή διακοσμημένα με το χέρι). Κο 

1,338 

9703' Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες παντός τύπου 1,075 

99SS' λοιπά προίόντα 1,560,510 

99SS' λοιπά προίόντα 100 

99SS' λοιπά προίόντα 505,839 
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4.1.20. ΠΙΝΑΚΑΣ 20- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ  

ΕΤΟΥΣ 2021 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

0106' Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, 
ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες μικροοργανισμών και 
παρόμοια) 

3,704 

0301' Ψάρια ζωντανά 290,191 

0306' Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα 
σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε 
νερό ή ατμό. Αλεύρια, σκόν 

5,656 

0307' Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός των μαλακοστράκων 
και των μαλακίων. Αλεύρια, σ 

4,322 

0308' Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα 
μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη δ 

1,057 

0904' Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη 487 

0907' Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι) 597 

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες 21,305 

1401' Μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, 
λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας και άλλες φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική 

62,172 

1517' Μαργαρίνη και μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωϊκά ή φυτικά ή από τα βρώσιμα κλάσματα 
διαφόρων λιπών ή λαδιών (εκτός από λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, 
διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελ 

38,446 

1901' Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα 
βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος υπολογιζόμενο με βάση την πλήρη 

281,984 
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απολίπανση, π.δ.κ.α.· παρασκ 

1902' Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα 
σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, καθώς και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και 
παρασκευασμένο 

325,731 

1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα 
και παρόμοια προϊόντα 

241,168 

2103' Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, 
έστω και παρασκευασμένο, και μουστάρδα 

24,938 

2201' Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι 

373 

2208' Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή ποτών) 

288,190 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά 
βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό 
συστατικό, π.δ.κ.α. 

403 

2804' Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά 4,628 

2915' Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

4,580 

2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομοα οξυγόνου 7,837 

3002' Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί και 
άλλα κλάσματα του αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, είτε λαμβάνονται μέσω βιολογικώντεχνολογικών 
διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια, 

94,233 

3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή 
είναι συσκευασμένα για τη λιανικ 

23,198,935 

3209' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή 
διαλυμένα σε υδατώδες μέσο 

300 

3215' Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 25,887 

3307' Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα 
για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά 
παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζοντ 

1,752,432 

3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή 
τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το 
πλύσιμο, και παρασκευάσματα καθ 

131,743 

3403' Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση 
του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το 
ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά καιπαρ 

650 

3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα 17,790 

3506' Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους που προορίζονται για να 
χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους <= 1 kg 

2,744 

3813' Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες (εκτός από γεμισμένες ή μη 
πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από μη αναμειγμένα προϊόντα καθορισμένης χημικής 
σύστασης με πυροσβεστικές ιδιότητ 

128 

3819' Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή 
περιέχουν < 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών 

333 

3822' Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά 
αντιδραστήρια είτε σε υπόθεμα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια που προορίζονται για χορήγηση σε 
ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ 

3,033 

3824' Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή 
συναφών βιομηχανιών, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων, 
π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείμμ 

23,059 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 761,340 

3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 29,288 

3905' Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου σε αρχικές 
μορφές 

2,470,900 

3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από πλαστικές ύλες 144 

3919' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε 
κυλίνδρους (εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918) 

1,987 

3920' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές 
στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια 
ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

1,030 

3921' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με υπόθεμα ή 
όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή 
κομμένα μόνο σε σχήμα τε 

226 
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3923' Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από 
πλαστικές ύλες 

3,828 

3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 434 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 9,852 

4002' Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. 
Μείγματα φυσικού καουτσούκ, μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών με συνθετικό 
καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ 

1 

4009' Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, 
γωνίες, φλάντζες) 

3,312 

4014' Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και με 
μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ, π.δ.κ.α. (εκτός από ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα γάντια, για κάθε 

4,093 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 154,297 

4202' Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα 
βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, για κυάλια, για φωτογραφικές και για 
κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά 

1,644 

4203' Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εκτός από υποδήματα και καλύμματα 
κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνημίδες, προστατευτικές μάσκες για την 
ξιφασκία) 

1,254 

4402' Ξυλοκάρβουνα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια, έστω και συσσωματωμένα (εκτός 
από ξυλοκάρβουνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα, ξυλοκάρβουνα αναμειγμένα με θυμίαμα, 
ενεργοποιημένα ξυλοκάρβουνα και κάρβουνο 

301,957 

4414' Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη 322 

4415' Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια 
από ξύλο.Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. 
Στεφάνες παλετών από ξύλο ( 

1,197 

4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 949 

4602' Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή 
κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601, και τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα) (εκτός από 
επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814. Σπάγ 

2,887 

4802' Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή για 
άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύμφωνα με τη σημείωση 7α) 

376 

4819' Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες 
από ίνες κυτταρίνης, που δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε 

7,601 

4820' Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολογία 
(ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και 
παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ 

400 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 277 

4823' Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους πλάτους <= 15 
cm, σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων καμμία πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν είναι ξεδιπλωμένα, και 
τεχνουργήματα από 

19,847 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

29,013 

4903' Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά 16,265 

4905' Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι 
υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα (εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και υδρόγειες σφαίρες) 

4,577 

4906' Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, 
τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές 
αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χ 

6,104 

4907' Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε 
κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί. Επιταγές. Τραπεζογραμμάτια, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και 
παρόμοιοι τίτλοι 

213 

4910' Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα 
φύλλα 

1,129 

4911' Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 25,068 

5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 

11,193 

5608' Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα 
έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες (εκτός από δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, 
δίχτυα για τη 

154 

5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 3,635 

5906' Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ (εκτός των φύλλων των υφασμένων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που 
λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια) 

4 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 9,042 
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6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεμισμένων γιλέκων) 5,192 

6201' Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός από κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια) 

28,156 

6203' Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), 
φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
αντιανεμικά και πα 

287 

6204' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για 
γυναίκες ή κορί 

635 

6205' Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 79 

6207' Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, 
για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών) 

2,378 

6208' Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το 
σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των 
πλεκτών, καθώς κα 

6,368 

6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, 
π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

10,798 

6302' Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός 
από πανιά για τον καθαρισμό και το γυάλισμα πατωμάτων, σφουγγαρόπανα και ξεσκονόπανα) 

3,306 

6303' Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι 
κρεβατιών, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσματα) 

202 

6306' Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες 
και οχήματα χερσαίων μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από 
επίπεδα προστατευτικά καλύ 

5,761 

6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 446,875 

6309' Μεταχειρισμένα ενδύματα, συμπληρώματα του ενδύματος, καλύμματα, πανικά για οικιακή χρήση και είδη επίπλωσης, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, ό. συμπ. τα υποδήματα και τα καλύμματα κεφαλής κάθε είδους, που είναι 
καταφανώς χρησιμοποιημένα και π 

150 

6402' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός από τα 
αδιάβροχα υποδήματα της κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 
τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν χα 

189 

6403' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω 
μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 
τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχου 

6,737 

6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 65 

6704' Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και παρόμοια είδη, από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, τρίχες ζώων ή 
υφαντικές ύλες, καθώς και τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, π.δ.κ.α. 

16,920 

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα 96 

6813' Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, πέδιλα), για φρένα, συμπλέκτες 
(αμπραγιάζ) και παρόμοια όργανα, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ύλες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με 
υφαντικές ή άλλες ύλες (εκτ 

75 

6912' Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από κεραμευτικές ύλες άλλες από 
πορσελάνη (εκτός από μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα 
αντικείμενα διακόσμησης, στάμνες,ν 

82 

7009' Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, ό. συμπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες 
οπτικώς κατεργασμένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 

444 

7020' Τεχνουργήματα από γυαλί, π.δ.κ.α. 167 

7104' Ημιπολύτιμες και παρόμοιες πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες, αλλά όχι σε 
αρμαθιές, ούτε δεμένες σε κόσμημα, καθώς και συνθετικές ή ανασχηματισμένες ημιπολύτιμες και παρόμοιες πέτρες, όχι 
ταιριασμένες, προσω 

77 

7113' Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που 
έχουν ηλικία > 100 ετών) 

148,578 

7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 202 

7304' Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 164 

7307' Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 4,791 

7318' Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα 
(πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύλιοι) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από 

64,133 

7320' Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ελατήρια ρολογιών, ελατήρια για στελέχη και λαβές 
ομπρελών, ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια, καθώς και αποσβεστήρες κραδασμών και ελατήρια 
στρέψης του Τμήματος XVII) 

126 

7323' Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα. Σπόγγοι, 
πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση και παρόμοιες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα 
(εκτός από μπιτόνια, κ 

310 

7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 455 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 18,971 
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7407' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 192 

7610' Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ικριώματα, 
στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, 
κιγκλιδώματα), από αργίλιο (εκτός 

3,872 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 1,347 

8104' Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και θραύσματα, από μαγνήσιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείμματα, που περιέχουν μαγνήσιο) 

276 

8108' Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και θραύσματα, από τιτάνιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείμματα, που περιέχουν τιτάνιο) 

357 

8205' Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. Καμινέτα για συγκόλληση των μετάλλων με 
κασσίτερο ή χαλκό και παρόμοια είδη. Μέγγενες, ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες και παρόμοια είδη, που δεν αποτελούν 
εξαρτήματα ή μέρη εργαλειο 

12,643 

8207' Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, 
σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση 
οπών, τόρνευση, βίδω 

1,862 

8301' Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά 
μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, με κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά 
μέταλλα 

200 

8302' Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, 
ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα, κρεμάστρες για καπέλα, 
κονσόλες, υποστηρίγματα και 

6,936 

8308' Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα, κόπιτσες και 
παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για την τελική επεξεργασία ή 
τον εξοπλισμό άλλων ειδών 

568 

8408' Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ)              εξη κινητήρες ντήζελ ή 
ημι- ντήζελ 

416 

8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
π.δ.κ.α. 

995,222 

8410' Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθμιστές αυτών (εκτός από τις υδραυλικές κινητήριες μηχανές και τους 
υδραυλικούς κινητήρες της κλάσης 8412) 

1,410 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 1,230,335 

8412' Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς 
στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 

1,096 

8413' Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από κεραμευτικές ύλες, καθώς και εκτός από 
ιατρικές αντλίες απορρόφησης εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες που φέρονται επί του σώματος ή είναι εμφυτευμένες σε αυτό). 
Ανυψωτές υγρών (εκ 

32,841 

8414' Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες γαλακτώματος, καθώς και εκτός από τους 
ανελκυστήρες και τους επιμήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα), συμπιεστές αέρος ή άλλων 
αερίων και ανεμιστήρες.  

145,349 

8415' Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας και της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συμπ. εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν 
μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτηταα 

1,723 

8418' Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο 
υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας (εκτός από τις 
συσκευές τεχνητού κλ 

400 

8419' Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή 
της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, 
ο κλιβανισμός, το στέ 

150 

8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). 
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών) 

25,638 

8423' Ζυγαριές (ό. συμπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές με ευαισθησία 50 mg ή μεγαλύτερη. 
Σταθμά για ζυγαριές παντός τύπου 

1,629,875 

8424' Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. 
Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες 
συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 

5,981 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 700 

8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 
8430, π.δ.κ.α. 

16,259 

8438' Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική 
προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από μηχανές και συσκευές για την 
εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών) 

366 

8443' Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός 
από πολυγράφους εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων και άλλες εκτυπωτικές μηχανές 
γραφείου των κλάσεων 8469έ 

4,251 

8466' Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 
8456 έως 8465, ό. συμπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία τεμάχια και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής 
αυτόματης ελευθ 

50 

8467' Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτοδύναμο μη 20,521 
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ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήματά τους 

8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές 
εγγραφής των δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

128,292 

8473' Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και παρόμοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 

78,067 

8474' Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάμειξη ή 
τη μάλαξη χώματος, μεταλλευμάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό μορφή σκόνης ή πολτού) ορυκτών υλών. 
Μηχανές για τη συμπίεση ή 

5,241 

8477' Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή 
προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

163,196 

8479' Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 

550 

8480' Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. Μοντέλα χυτηρίου. Καλούπια για μέταλλα (άλλα από εκείνα για τη 
χύτευση χελωνών, πλινθωμάτων ή παρομοίων μορφών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές 
ύλες (εκτός εκείνων που 

263,906 

8481' Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή 
παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικά χειριζόμενες βαλβίδες 

13,098 

8482' Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 15,754 

8483' Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων αξόνων) και 
στρόφαλοι. Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλινδικά έδρανα κύλισης, περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια 
τριβέα, για μηχανές. Mηχανισμοί μετ 

8,753 

8484' Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ανόμοιων ως 
προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεμβύσματα 

768 

8487' Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν 
ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

11,343 

8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 422 

8504' Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα 
πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

9,187 

8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των μεταχειρισμένων). Μέρη τους 488 

8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε 
όχι. Μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από 
υφαντικές ύλες) 

1,629,875 

8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 323 

8511' Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσωτερικής καύσης με εξωτερική 
ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη (π.χ. μηχανές και διατάξεις μαγνητοηλεκτρικές ή δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία και 
αναφλεκτήρες αφής καθώς και α 

1,743 

8512' Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί 
υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις αφαίρεσης του πάγου από τα τζάμια και διατάξεις κατά του θαμπώματος των τζαμιών, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτ 

29,599 

8516' Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση του 
χώρου ή για παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την περιποίηση των μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, 
ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

1,789 

8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές 
ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με 
φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 

315,106 

8518' Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα αυτών (εκτός των ασυρμάτων με ενσωματωμένο πομπό). Μεγάφωνα, έστω και σε 
προστατευτικό περίβλημα. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο (εκτός από τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές 
διευκόλυνσης της ακοής των βαρυκόω 

22,534 

8521' Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου, είτε έχουν ενσωματωμένο δέκτη 
βιντεοφωνικών σημάτων ή όχι (εκτός από τις μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης βιντεοκάμερες) 

58,940 

8523' Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή 
(εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

36,387 

8525' Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν 
ενσωματωμένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές 
λήψης. Μαγνητοσκοπικές συσκευές 

139,267 

8526' Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

1,554 

8528' Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή 
συσκευές αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνας από βίντεο 

52,954 

8529' Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη 
ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης (τηλεοπτικές κάμερες), για 
μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε 

17,401 

8531' Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, 
συναγερμοί για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα 
και ποδήλατα ή σε δρόμ 

20,175 

8532' Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές μεταβλητοί και άλλοι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί 81 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 77 
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8536' Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, 
ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων ντουί και κουτιά 
σύνδεσης), για τάση < 

19,137 

8537' Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλισμένες με δύο ή περισσότερες 
συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, όπου περιλαμβάνονται και οι βάσεις που έχουν ενσωματωμένες όργανα ή συσκευές 
του κεφαλαίου 90, για τ 

59,098 

8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 9,267 

8539' Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία φάροι και προβολείς σφραγισμένοι, λαμπτήρες 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 

1,931 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 271,325 

8543' Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 85 

612,642 

8544' Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω και μονωμένα με 
φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 

4,854 

8708' Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και 
αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α. 

496,356 

8714' Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήματα για ασθενείς και σωματικά 
αναπήρους, π.δ.κ.α. 

951 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 250,648 

8907' Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες και άλλες πλωτές 
διατάξεις (εκτός από τα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8906 και τις πλωτές διατάξεις προς διάλυση) 

2,200 

9001' Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός εκείνων της κλάσης 8544 που αποτελούνται από 
ίνες επενδυμένες η καθεμία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό. συμπ. οι φακοί επαφής), πρίσματα, 
καθρέπτες και άλλα στο 

8,792 

9002' Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από ύλες παντός τύπου, για όργανα και συσκευές, 
συναρμολογημένα (εκτός εκείνων που είναι από γυαλί μη κατεργασμένο οπτικά) 

124 

9003' Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 32,605 

9006' Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) για φωτογραφική χρήση και 
λυχνίες στιγμιαίου φωτός (εκτός από τους λαμπτήρες εκκένωσης της κλάσης 8539) 

776 

9010' Συσκευές και εξοπλισμός για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι συσκευές για 
την προβολή ή χάραξη των σχεδιαγραμμάτων των κυκλωμάτων επάνω σε φωτοευαίσθητα ημιαγωγικά υλικά), που δεν 
κατονομάζονται αλλού στο κεφάλ 

11,579 

9011' Μικροσκόπια οπτικά, ό. συμπ. τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή 
(εκτός από αμφοτερόφθαλμα μικροσκόπια για την οφθαλμολογία, καθώς και όργανα και συσκευές της κλάσης 9031) 

16,489 

9014' Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας) 

37,898 

9015' Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, 
μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα 

200 

9017' Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, 
μαθηματικά εργαλεία, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα και συσκευές μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι 
(π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 

1,712 

9018' Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες 
συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α. 

254,270 

9019' Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, 
οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή 
και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 

3,948 

9020' Αναπνευστικές συσκευές και μάσκες αερίου (εκτός από προστατευτικές μάσκες χωρίς μηχανικά μέρη και χωρίς κινητό 
στοιχείο φιλτραρίσματος, καθώς και εκτός από αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θεραπεία) 

34 

9021' Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι 
επίδεσμοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. Συσκευές για 
τη διευκόλυνση της ακο 

1,974 

9023' Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. κατά τη διδασκαλία ή σε εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις (εκτός 
από συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση της κλάσης 8805, αντικείμενα συλλογών της κλάσης 9705 και 
αρχαιολογικά αντικείμε 

4,900 

9025' Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, μετρητές οξύτητας) και παρόμοια επιπλέοντα όργανα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, 
υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, έστω και με διάταξη καταγραφής της ένδειξης, ακόμα και συνδυασμένα μεταξύ τους 

922 

9026' Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών 
μεγεθών των υγρών ή των αερίων, π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης υγρών ή αερίων, μανόμετρα, μετρητές 
θερμότητας (εκτός από όργανα και συ 

66,223 

9027' Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα και αναλυτές 
αερίων ή καπνού). Οργανα και συσκευές για τον προσδιορισμό του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της 
επιφανειακής τάσης ή παρομοίων χα 

325,202 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 18,277 

9030' Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. 
Οργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, Χ, των κοσμικών ακτινοβολιών 
ή άλλων ιονιζουσών ακ 

4,141 
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ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

 

 

 

 

4.2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
 

1. Ελληνικές Αρχές Σιγκαπούρης  

Ελληνική Πρεσβεία    Τηλ: +65 67323011                                           gremb.sg@mfa.gr  

Εμπορικό Τμήμα    Τηλ: +65 67323015                             ecocom-singapore@mfa.gr  

Προξενικό Λιμεναρχείο    Τηλ: +65 62212364                   embmargr@singnet.com.sg  

2. Δημόσιες  Αρχές Σιγκαπούρης 

 

MINISTRY OF FINANCE www.mof.gov.sg  

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY www.mti.gov.sg  

9031' Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

8,759 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 8,531 

9033' Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 

17,086 

9401' Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική της κλάσης 
9402), έστω και αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

7,284 

9402' Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, 
κρεβάτια με μηχανισμό για θεραπευτήρια και οδοντιατρικές πολυθρόνες). Πολυθρόνες κομμωτηρίων, με μηχανισμό 
περιστροφής, ανατροπή 

1,151 

9403' Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη 
αυτών, π.δ.κ.α. 

8,779 

9404' Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώματα, 
παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι 
παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά μ 

1,175 

9405' Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 
Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη, με μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη 
αυτών, που δεν κατονομ 

1,647 

9503' Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν να επιβιβασθούν και με τα οποία μπορούν να 
μετακινηθούν παιδιά, αμαξάκια για κούκλες και κούκλες που απλώς αναπαριστούν ανθρώπους). Μικροκατασκευές για 
παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω 

74 

9504' Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα τραπέζια 
για τυχερά παιχνίδια και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ 

1,722 

9506' Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισμό και άλλα 
αθλήματα (ό. συμπ. η επιτραπέζια αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, που δεν κατονομάζονται ούτε αναφέρονται αλλού 
στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ 

136 

9607' Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη αυτών 522 

9617' Θερμομονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερμικά δοχεία κενού. Μέρη αυτών (εκτός από γυάλινες φύσιγγες) 26 

9701' Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ) και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι (εκτός 
από τα τεχνικά και παρόμοια σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά προϊόντα που είναι ζωγραφισμένα ή 
διακοσμημένα με το χέρι). Κο 

28,997 

9702' Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, χαρακτικής και λιθογραφίας 2,901 

99SS' λοιπά προίόντα 3,877 
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MINISTRY OF MANPOWER www.mom.gov.sg  

MINISTRY OF SOCIAL AND FAMILY 

DEVELOPMENT 
www.msf.gov.sg  

SINGAPORE STATUTES ONLINE https://sso.agc.gov.sg/  

UNIQUE ENTITY NUMBER www.uen.gov.sg  

IMMIGRATION & CHECKPOINTS AUTHORITY 
www.ica.gov.sg  

 

SINGAPORE TOURISM  BOARD 
www.stb.gov.sg  Tel: ( 65) 6736 6622 
  
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  
TOURISM OFFICE IN SINGAPORΕ 

 
 
Tel. : +65 6736 6622 - 
www.yoursingapore.com 
 

TOURISM OFFICE OF SINGAPORΕ IN  EUROPE 
Tel. : +44 20 7437 0033 
www.visitsingapore.com E-mail : 
info@stb.org.uk) 

ACCOUNTING AND CORPORATE 

REGULATORY AUTHORITY (ACRA) 

10 Anson Road - #05-01/15 - International 

PlazaSingapore 079903 - Tel. : +65 6248 6028 

www.acra.gov.sg/askacra - www.acra.gov.sg 

AGENCY FOR SCIENCE TECHNOLOGY 

AND RESEARCH (A*STAR) 

20 Biopolis Way - #07-01 - Centros - Singapore 

138668Tel. : +65 6826 6111 - www.a-star.edu.sg E-mail : a-

star_contact@a-star.edu.sg 

AGRI-FOOD & VETERINARY 

AUTHORITY OF SINGAPORE (AVA) 

 

5 Maxwell Rd - #01-01 - Tower Block - MND 

ComplexSingapore 069110 – Tel. : +65 6222 1211 

www.ava.gov.sg - E-mail : ava_email@ava.gov.sg 

CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD 

(CPFB) 

79 Robinson Road - CPF Building - Singapore 

068897Tel. : +65 0227 1188 - www.cpf.gov.sg E-mail : 

cpfboard@cpf.gov.sg 

COMPETITION COMMISSION OF 

SINGAPORE 

5 Maxwell Road - #13-01 - Tower Block - MND 

ComplexSingapore 069110 - Tel. : +65 0325 8282 

www.ccs.gov.sg - E-mail : ccs_feedback@ccs.gov.sg 

CUSTOMS & EXCISE DEPARTMENT 

55 Newton Road - #08-01 - Revenue House 

Singapore 307987 - Tel. : +65 6355 2000 

www.customs.gov.sg E-mail : 

customs_documentation@customs.gov.sg  

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD (EDB) 250 North Bridge Road - #28-00 - Raffles City 

TowerSingapore 179101 - Tel. : +65 6832 6832 

www.edb.gov.sg - E-mail : clientservices@edb.gov.sg 
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INLAND REVENUE AUTHORITY OF 

GINGAPORE 

55 Newton Road - Revenue House - Singapore 307987 Tel. : 

+65 6356 8233 - www.iras.gov.sg E-mail : iras@iras.gov.sg 

 

Housing Development Board (HDB) 

Singapore 310480 - Tél. : +65 6866 3076 E-mail : 

qsm@hdb.gov.sg 

 HDB Hub - 3rd storey Atrium –  

480 Lorong 6 Toa Payoh 
INFOCOMM DEVELOPMENT AUTHORITY (IDA) 

11 Pasir Panjang Road - #10-01 Mapletree Business 

CitySingapore 117438 - Tel. : +65 6211 0888 www.ida.gov.sg 

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANTS 

20 Aljunied Road - #06-02 - CPA House Singapore 389805 - 

Tel. : +65 6749 8060 www.accountants.org.sgE-mail : 

cpasingapore@icpas.org.sg 

ENTREPRISE SINGAPORE (IE SINGAPORE) 

Bugis Junction Office Tower - 7th Floor Singapore 188024 - 

Tel. +65 6337 6628 www.iesingapore.gov.sg 

E-mail : enquiry@iesingapore.gov.sg 

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF 

SINGAPORE (IPOS) 

Singapore 189554 - Tel. : +65 6339 8616 www.ipos.gov.sg  E-

mail : ipos_enquiry@ipos.gov.sg         51 Bras Basah Road - 

#04-01 Plaza by the Park 

JTC CORPORATION (JTC) 
The JTC - Summit 8 - Jurong Town Hall Road 

Singapore 609434 - Tel. : +65 6560 0056 www.jtc.gov.sg - E-

mail : askjtc@jtc.gov.sg 

MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY (MDA) 
3 Fusionopolis Way - #16-22 - Symbiosis Singapore 138633 - Tel. 

: +65 6377 3800 www.mda.gov.sg 

  

SINGAPORE LAND AUTHORITY (SAL) 
8 Shenton Way - #26-01 - Singapore 068811 

Tel. : +65 6323 9829 - www.sla.gov.sg E-mail : 

sla_enquiry@sla.gov.sg 

SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS 

100 High Street - #05-01 - The Treasury Singapore 179434 

- Tel. : +65 6332 7686 www.singstat.gov.sg - E-mail : 

info@singstat.gov.sg 

URBAN REDEVELOPMENT AGENCY (URA) 

The URA Centre - 45 Maxwell Road - Singapore 069118   Tel. 

: +65 6221 6666 - www.ura.gov.sg E-mail : 

ura_email@ura.gov.sg 

 
 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 

 

 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
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SINGAPORE BUSINESS FEDERATION  www.sbf.org.sg 

Singapore International Chamber of 

Commerce https://www.sicc.com.sg/ 

  Singapore Chinese Chamber of Commerce 

& Industry 

https://www.sccci.org.sg/en  

  European Chamber of Commerce 

(Singapore) 

http://eurocham.org.sg/ 

  Africa Southeast Asia Chamber of 

Commerce 

http://africaseasia.org/ 

  The American Chamber of Commerce in 

Singapore 

http://www.amcham.org.sg/  

  American Society of Heating, Refrigerating 

and Air Conditioning      Engineers 

Singapore Chapter 

http://www.ashrae.org.sg/ 

  The Association of Dutch Business people https://adb.org.sg/home.php  

  The Australian Chamber of Commerce http://www.austcham.org.sg/ 

  The Austrian Business Association http://www.aba.sg/ 

  The Baltic-Singapore Chamber of 

Commerce 

http://sgpchamber.com/ 

  Bangladesh Business Chamber of 

Singapore 

http://bdcham.sg/ 

  Belgium Luxemburg Business Group http://blbg.org.sg/ 

  British Chamber of Commerce, Singapore http://www.britcham.org.sg/  

  Business China Singapore http://www.businesschina.org.sg/ 

  Business Indonesia Singapore Association http://www.bisakita.com/ 

  The Canadian Chamber of Commerce in 

Singapore 

https://cancham.org.sg/ 

  China Enterprises Association (Singapore) http://www.cea.org.sg/en 

  The Danish Business Association of 

Singapore 

http://www.dabs-singapore.com/ 

  Dutch Chamber of Commerce (Singapore) http://dutchcham.sg/ 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
http://www.sbf.org.sg/
https://www.sicc.com.sg/
https://www.sccci.org.sg/en
http://eurocham.org.sg/
http://africaseasia.org/
http://www.amcham.org.sg/
http://www.ashrae.org.sg/
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  European Chamber of Commerce 

(Singapore) 

http://eurocham.org.sg/ 

  Finnish Business Council (Singapore) http://www.fbcsg.org/ 

  The French Chamber of Commerce in 

Singapore 

http://www.fccsingapore.com/  

  Hong Kong Singapore Business 

Association 

http://www.hsba.org.sg/ 

  International Enterprise Singapore http://www.iesingapore.gov.sg/ 

  The Irish Chamber of Commerce 

(Singapore) 

http://irishchamber.com.sg/  

  Italian Chamber of Commerce in Singapore http://www.italchamber.org.sg/  

  Japanese Chamber of Commerce & 

Industry, Singapore 

http://www.jcci.org.sg/index.php/jp/ 

  The Korean Chamber of Commerce 

Singapore 

http://www.korchamsg.org/  

  Latin American Chamber of Commerce http://www.latamcham.org  

  New Zealand Chamber of Commerce, 

Singapore 

https://www.nzchamber.org.sg/  

  Norwegian Business Association 

(Singapore) 

http://nbas.org.sg/ 

  Singapore Chamber of Commerce (Western 

Australia) 

http://sccwa.org.au/ 

  Singapore Indian Chamber of Commerce & 

Industry 

http://sicci.com/ 

  Singapore International Chamber of 

Commerce 

https://www.sicc.com.sg/ 

  Singapore Malay Chamber of Commerce & 

Industry 

http://www.smcci.org.sg/ 

  Singapore Turkey Business Association http://stba.org.sg/ 

  Singapore-China Business Association http://www.s-cba.org.sg/index.shtml 

  Singapore-Sri Lanka Business Association http://www.sslba.org/ 

  Singapore-Thai Chamber of Commerce https://www.singaporethaicc.or.th/ 
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  Singaporean – German Chamber of 

Industry and Commerce 

http://www.sgc.org.sg/ 

  Swedish Business Association of 

Singapore 

http://www.sbas.org.sg/ 

  Swiss Business Association of Singapore https://swisscham.sg/ 

  Taipei Business Association in Singapore http://www.tbas.org.sg/ 

  US-ASEAN Business Council https://www.usasean.org/ 

  The Vietnamese Chamber of Commerce in 

Singapore 

https://www.vietchamsg.org/  

 

 

 

4. Τράπεζες 

 

MONETARY AUTHORITY OF 

SINGAPORE (MAS) 

MAS Building - 10 Shenton Way - Singapore 079117  Tel. : +65 

6225 5577 - www.mas.gov.sg 

 E-mail : webmaster@mas.gov.sg 

OVERSEES-CHINESE BANKING 

CORPORATION (OCBC) 

65 Chulia Street - #09-00 - OCBC Centre Singapore 049513 - 

Tel. : +65 6363 3333 www.ocbc.com/group/Group-Home.html 

UNITED OVERSEAS BANK (UOB) 80 Raffles Place - UOB Plaza Singapore 048624  

Tel. : +65 6881 6888  www.uob.com.sg/personal/index.html 

POST OFFICE SAVINGS PANK  

(POSB) 

636 Bukit Batok Central, Singapore 650636 

 Tel:  1800 6339 6666 Email: www.posb.com.sg 
CITIBANK  437 Orchard Rd, Singapore 238878 Tel: +65 6225 5225Email: 

www.citibank.com.sg 

HSBC 68 Orchard Road #01-60 Plaza Singapura Singapore 238839 Mon-

Fri 9:30am - 5:00pm Sat 9:30am - 12:00pm  www.hsbc.com.sg  

STATE BANK OF INDIA  48 Serangoon Road, #01-09 Block A, Little India Arcade, Singapore 

217959 Tel: 6506 4220Email: https://www.sbising.com  

MALAYAN BANKING BERHARD  Block 710A Ang Mo Kio Avenue 8, #01-2627, Singapore 561710    

Tel:  6550 7888   (65) 6550 7888 (Overseas)  Email: 

http://info.maybank2u.com.sg     

BANK OF CHINA  4 Battery Road, Bank of China Building Singapore 049908 Tel: 

1800-66-95566 |+(65) 677 95566 (from overseas) Fax: +65 6534 

3401http://www.bankofchina.com/sg  
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STANDARD CHARTERED BANK 

(SCB) 

Branch - Battery Road (with Priority Banking Centre) 6 Battery 

Road, Singapore 049909 Tel:  (65) 6747 7000 (24-hour) 

www.sc.com/sg/ 

 

 

5. Διοργανωτές Εκθέσεων 

 

           Informa Markets https://www.informamarkets.com › 

MONTGOMERY EVENTS ASIA PTE. LTD.  Doreen.Soh@Montgomeryasia.com  

 

6. Ξενοδοχεία 

                                                             ORCHARD 

 

GRAND HYATT 
 
 
 

 
10 Scotts Road - Singapore 228211 

 
Orchard 
 THE REGENT HOTEL 1 Cuscaden Road, Singapore 249715 

www.regenthotels.com/regent-singapore 

 
Orchard 

 

SINGAPORE Tel : + 65 6738 1234  

 

FOUR SEASONS 
 

190 Orchard Boulevard - Singapore 
 

Orchard 
SINGAPORE 248646  

 Tel. : +65 6734 1110  

 

MANDARIN ORCHARD 
 

333 Orchard Road Singapore 238867 
 

Orchard 
SINGAPORE Tel. : +65 6338 0066  

 

ST REGIS SINGAPORE 
 

29 Tanglin Road - Singapore 247911 
 

Orchard 

 Tel. : +65 6506 6888  

GRAND 
PARK 
ORCHARD 

270 Orchard Road - Singapore 238857 
Tel. : +65 6603 8888 

Orchard 

 

                                                   BOUTIQUES- HOTELS ΣΤΗ CHINATOWN:  

 

THE SCARLET 
 

33 Erskine Road - Singapore 069393 
 

Chinatown 
 Tel. : + 65 6511 3333  

 

THE CLUB 
 

28 Ann Siang Road - Singapore 
 

Chinatown 
 069708  
 Tel. : +65 6808 2188  

 

NEW MAJESTIC 
 

31-37 Bukit Pasoh Road - Singapore 
 

Chinatown 
HOTEL 089845 Tel. : +65 6511 4700  

 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
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                                                          MARINA BAY:  

   
THE FULLERTON 
HOTEL 
SINGAPORE 

1 Fullerton Square - Singapore 049178 
Tel. : +65 6733 8388 

Raffles 
Place 

 
MARINA BAY SANDS 

 
10 Bayfront Avenue - 
Singapore 018956 
Tel. : +65 6688 8868 

 

Bayfront 

 

PAN 
PACIFIC 
SINGAPO 
RE 

 

7 Raffles Boulevard - 
Singapore 039595 
Tel. : +65 6336 8111 

 

City Hall 

                                                     
S
E
N
T
O
S
A
 
I
S
L
A
N
D
:
  

CAPELLA 

 
The Knolls - Sentosa Island - Singapore 

 

Harbour 
SINGAPORE 098297 Front 

Tel. : +65 6336 8111 

 

MOVENPICK 
 

23 Beach View Sentosa - Singapore 
 

Harbour 
HERITAGE HOTEL 
SENTOSA 

098679 
Tel. : +65 6818 3388 

Front 

RESORTS 
WORLD 
SENTOSA 

8 Sentosa Gateway - Singapore 098269 
Tel. : +65 6577 8888 

Harbour 
Front 

 

 

 

 

7. Διπλωματικές Αποστολές 

 

 

DELEGATION OF 

THE EUROPEAN 

UNION TO 

SINGAPORE  

 

 

250 North Bridge Road #38 

– 03/04 Raffles City Tower 

Singapore 179101 

(+65) 6336 79 19 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/singapore_en 

8. ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ   

The Association of Banks in Singapore https://www.abs.org.sg/ 

The Association of Electronic Industries in Singapore http://www.aeis.org.sg/ 

  Association of Medical Device Industry                                                                        http://amdi.org.sg/ 

  Association of Process Industry http://www.aspri.com.sg/ 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-sIS4g4bjAhWSguYKHfhmAKMQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Feeas.europa.eu%2Fdelegations%2Fsingapore_en&usg=AOvVaw3g94nUVFXW3ZtBKg46M10Q
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Association of Accredited Advertising Agents Singapore                                       
http://www4.admarcom.sg/Content/  

 Association of Small and Medium Enterprises http://www.asme.org.sg/ 

  Food Industry Asia http://foodindustry.asia/ 

  Franchising and Licensing Association (Singapore)  http://www.flasingapore.org/  

  GAS Association of Singapore https://gas.org.sg/ 

  The General Insurance Association of Singapore http://www.gia.org.sg/ 

.  Gifts Association (Singapore) http://www.giftsassociation.org.sg/ 

.  Hire Purchase, Finance and Leasing Association of Singapore https://www.hpflas.org.sg/ 

  Institute of Singapore Chartered Accountants http://isca.org.sg/ 

  Marine Offshore Oil & Gas Association of Singapore https://moogas.org/ 

  Media Publishers Association Singapore http://www.mpas.org.sg/ 

  Micro Builders Association, Singapore http://www.mbas.org.sg/ 

  Motor Traders Association of Singapore http://www.mta.org.sg/ 

  National Association of Travel Agents Singapore http://www.natas.travel/Home/index.aspx  

  Print & Media Association Singapore http://pmas.sg/ 

  Real Estate Developers’ Association of Singapore) http://www.redas.com/ 

  Recording Industry Association (Singapore) http://www.rias.org.sg/riasindex.html  

  Restaurant Association of Singapore http://ras.org.sg/ 

  Seafood Industries Association Singapore http://www.seafoodsingapore.org/  

  Security Systems Association of Singapore https://ssas.org.sg/ 

  Sharing Economy Association Singapore http://www.sharingeconomy.org.sg/ 

  Singapore Advertisers Association http://2as.org.sg/ 

  Singapore Aircargo Agents Association Singapore http://www.saaa.org.sg/ 

  Singapore Association for Private Education http://sape.org.sg/ 

  Singapore Association of Ship suppliers & Service http://www.shipsuppliers.sg/  

  Singapore Bakery & Confectionery Trade Association http://www.singbake.org.sg/ 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
http://www4.admarcom.sg/Content/
http://www.asme.org.sg/
http://foodindustry.asia/
http://www.flasingapore.org/
https://gas.org.sg/
http://www.gia.org.sg/
http://www.giftsassociation.org.sg/
https://www.hpflas.org.sg/
http://isca.org.sg/
https://moogas.org/
http://www.mpas.org.sg/
http://www.mbas.org.sg/
http://www.mta.org.sg/
http://www.natas.travel/Home/index.aspx
http://pmas.sg/
http://www.redas.com/
http://www.rias.org.sg/riasindex.html
http://ras.org.sg/
http://www.seafoodsingapore.org/
https://ssas.org.sg/
http://www.sharingeconomy.org.sg/
http://2as.org.sg/
http://www.saaa.org.sg/
http://sape.org.sg/
http://www.shipsuppliers.sg/
http://www.singbake.org.sg/


       Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Σ Ι Γ Κ Α Π Ο Υ Ρ Η Σ  2 0 2 2        | 82 

 

   Embassy of Greece in Singapore –Office for Economic and Commercial Affairs 
Address: Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323015  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

  The Singapore Booksellers & Stationers Association http://www.book-stationery.org/bk/ 

  Singapore Business Federation http://www.sbf.org.sg/ 

  Singapore Chemical Industry Council Limited http://www.scic.sg/ 

  The Singapore Contractors Association Limited https://www.scal.com.sg/ 

  The Singapore Cycle & Motor Traders’ Association http://www.autoparts.com.sg/ 

  Singapore Electrical Contractors and Licensed Electrical    

http://www.seca.sg/ 

  Workers  Association 

  Singapore Electrical Trades Association http://www.seta.org.sg/ 

  Singapore Fish Merchants General Association http://www.fishmerchant.org.sg/  

  Singapore Food Manufacturers’ Association http://www.sfma.org.sg/ 

  Singapore Fruits & Vegetables Importers & Exporters Association http://www.singaporefva.com/index.html  

  Singapore Furniture Industries Council http://www.singaporefurniture.com/  

  Singapore Glass Association http://www.singaporeglass.org/  

  Singapore Green Building Council http://www.sgbc.sg/ 

  Singapore Hardware and Tools Association http://www.shta.sg/index.php/en/  

  Singapore Hotel Association https://www.sha.org.sg/ 

  Singapore Infocomm Technology Federation http://www.sitf.org.sg/ 

  Singapore Jewellers Association  http://www.sja.org.sg/ 

  Singapore Lift & Escalator Contractors & 

Manufacturers  Association 
http://www.slecma.org.sg/ 

  Singapore Logistics Association http://sla.org.sg/ 

  Singapore Manufacturing Federation http://www.smfederation.org.sg/ 

  Singapore Maritime Foundation http://www.smf.com.sg/ 

  Singapore Medical Association https://www.sma.org.sg/ 

  Singapore Metal & Machinery Association http://www.smma.org.sg/ 

  Singapore National Employers Federation http://snef.org.sg/ 

  Singapore National Shippers’ Council http://www.snsc.org.sg/ 

  Singapore Paper Merchants Association http://papermerchants.org.sg/  
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  Singapore Pawnbrokers’ Association http://www.singpawn.org/ 

  Singapore Photographic & Digital Imaging Trade Association http://phototrade.org.sg/ 

  Singapore Plumbing Society http://plumbing.org.sg/ 

  Singapore Precision Engineering and Technology Association http://speta.org/ 

  Singapore Renovation Contractors and Material 

Suppliers Association 
http://www.rcma.com.sg/ 

  Singapore Retailers Association https://www.retail.org.sg/ 

  Singapore Rope Hardware & Paint Merchants Association http://www.sgrope.org/ 

  Singapore Sanitary Ware Importers and Exporters Association http://sswiea.org.sg/ 

  Singapore School & Private Hire Bus Owners’ Association http://www.ssphboa.com/ 

  Singapore Semiconductor Industry Association https://www.ssia.org.sg/ 

  Singapore Ship-Chandlers Association http://www.ssca.sg/index.php 

  Singapore Shipping Association (SSA) https://www.ssa.org.sg/ 

  Singapore Textile Centre Merchant Association http://www.sgtextilecentre.com/  

  Singapore Timber Association https://www.singaporetimber.com/  

  Singapore Transport Association http://www.sta.sg/ 

  Specialists Trade Alliance of Singapore http://www.stas.com.sg/ 

  SPRING Singapore https://www.spring.gov.sg/ 

  Sustainable Energy Association of Singapore http://www.seas.org.sg/ 

  Textile and Fashion Federation (Singapore) http://www.taff.org.sg/ 

  Waste Management and Recycling Association of Singapore http://www.wmras.org.sg/ 

 

 

9. ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 

 

  

AVIATION WEEK Μηνιαίο περιοδικό αφιερωμένο στην 

αεροναυπηγική 
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CARGO NEWS ASIA Ειδικευμένο περιοδικό στα  

χρηματιστήρια και την εφοπλιστική 

δραστηριότητα στην Ασία 

« TRANSPORTS »  ένθετο του  οικονομικού  περιοδικού BUSINESS TIMES 

EPICURE Mηνιαίο περιοδικό αφιερωμένο 

στον τομέα γαστρονομίας στη 

Σιγκαπούρη 
 

WINE AND DINE Mηνιαίο περιοδικό αφιερωμένο 

στον τομέα οίνων και αλκοολούχων 

ποτών 

www.thelocalnose.com/index.php/home?vmcc

hk=1 

blog αφιερωμένο στον τομέα 

οίνου 

  

Ένθετο μόδας στην Straits 

Times που κυκλοφορεί κάθε 

Παρασκευη 

 

URBAN 

  

RETAIL ASIA Περιοδικό ειδικευμένο στον 

τομέα λιανικής 

  

  

Η έκδοση Σιγκαπούρης του 

γαλλικού περιοδικού (μηνιαίο) 

 

ELLE 

  

Διμηνιαίο περιοδικό του 

Χόνγκ Κόνγκ αφιερωμένο στα 

κοσμήματα στην Ασία 

 

SOLITAIRE 

  

PALACE Tριμηνιαίο περιοδικό 

αφιερωμένο στα ακίνητα και τη 

διακόσμηση υψηλής αισθητικής 

  

Ένθετο στον τομέα υψηλής 

τεχνολογίας στην The Straits 

Times κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη 

 

DIGITAL LIFE 

COMPUTERWORLD Μηνιαίο περιοδικό αφιερωμένο 

στην  πληροφορική 
  

MIS ASIA 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
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Mηνιαίο περιοδικό 

αφιερωμένο στις νέες τεχνολογίες 

 

  

Σημαντική μηνιαία έκδοση 

αφιερωμένη στις υπηρεσίες 

audiovisuals (της περιοχής 

ASEAN) 

 

APB (ASIA PACIFIC BROADCASTING) 

  

BLOGS & SITES www.gosafeonline.sg 

www.cloudcomputingblog.com 

www.E27.sg 

www.Sgentrepreneurs.com 

www.youngupstarts.com 

www.techinasia.com 

MIND YOUR BODY Ένθετο υγείας στην εφημερίδα the 

straits times, κυκλοφορεί καθε 

Πέμπτη 

 

 

10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 

 

THE STRAITS TIMES Είναι η μεγαλύτερη  σε κυκλοφορία εφημερίδα της 

Σιγκαπούρης με      600.000  φύλλα καθημερινά και 

άλλες τόσες συνδρομές ηλεκτρονικής πρόσβασης. 

Την Κυριακή κυκλοφορεί με την ονομασία «The  

Sunday Times» 

THE BUSINESS TIMES Αγγλόφωνη εφημερίδα προσανατολισμένη στα 

οικονομικά της Ασίας που κυκλοφορεί στη 

Σιγκαπούρη από το 1994. Ανήκει στον όμιλο 

Singapore Press Holding (34.000 φύλλα) 

TODAY Είναι μία δωρεάν εφημερίδα  για τα κοινωνικά 

προβλήματα που διατίθεται  δωρεάν και αποτελεί 

την δεύτερη σε κυκλοφορία, ανήκει στον όμιλο 

MediaCorp. 
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