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Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ελλάδας – Ολλανδίας κατά το 2017. 

 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ολλανδία 

κατά το 2017 αυξήθηκαν κατά 4.214.905 ευρώ σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε 

615.360.738 ευρώ (αύξηση κατά 0,68% σε σχέση με το 2016). 

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2017 αυξήθηκαν κατά 138.692.845 ευρώ 

και ανήλθαν σε 2.570.777.140 ευρώ (αύξηση κατά 5,70 % σε σχέση με το 2016). 

Το εμπορικό ισοζύγιο κατά το 2017 παρέμεινε αρνητικό για την Ελλάδα και ανήλθε στα 

1.995.416.402 ευρώ. 

 

 

 

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας – Ολλανδίας (2004 έως 2017) 

Έτος 
Εξαγωγές προς 

Ολλανδία 

Ετήσια Μεταβολή 

(%) 

Εισαγωγές από 

Ολλανδία 

Ετήσια 

Μεταβολή (%) 

2004 376.130.873  
2.557.632.542 

 
 

2005 368.694.407 -1,97 2.657.637.045 3,91 

2006 376.523.848 2,12 2.857.078.905 7,50 

2007 389.588.686 3,46 2.927.333.325 2,45 

2008 470.572.430 20,78 3.194.270.169 9,11 

2009 414.507.584 -11,91 2.780.025.233 -12,96 

2010 434.405.676 4,80 2.660.430.822 -4,30 

2011 494.208.815 13,76 2.595.576.570 -2,43 

2012 443.087.632 -10,34 2.276.225.020 -12,30 

2013 431.485.333 -2,61 2.182.051.260 -4,13 

2014 423.186.016 -1,92 2.404.788.580 10,20 

2015 509.231.789 20,33 2.417.250.250 0,51 

2016 611.145.833 20,01 2.432.084.295 0,61 

2017 615.360.738 0,68 2.570.777.140 5,70 
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  Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά το 2017 (σε 

τετραψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου) ήταν: 

 

Φάρμακα - 61.486.968 ευρώ 

Λάδια - 47.074.401 ευρώ 

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού - 44.101.306 ευρώ 

Ψάρια κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη - 

41.427.597 ευρώ 

Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο - 32.544.741 ευρώ 

Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα -

24.872.386 ευρώ 

Σταφύλια, νωπά ή ξερά - 21.404.369 ευρώ 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο - 16.259.865 ευρώ 

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - 14.865.367 ευρώ 

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης - 14.211.334 ευρώ 

 

 

Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2017 (σε 

τετραψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου) ήταν: 

 

Φάρμακα - 219.671.775 

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα - 216.615.249 ευρώ 

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία -

143.053.367 ευρώ 

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί - 140.113.996 ευρώ 

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών - 98.430.530 ευρώ 

Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 

διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί. Εμβόλια  - 67.544.085 ευρώ 

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - 66.969.385 ευρώ 
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Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή - 64.084.356 ευρώ 

Τηλεοπτικοί δέκτες - 56.955.041 ευρώ 

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 48.706.719 ευρώ 

 

Παρατίθενται κατωτέρω πίνακας των 30 κυριότερων εξαγωγών της Ελλάδας προς την 

Ολλανδία και πίνακας των 30 κυριότερων εισαγωγών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 

2017 (σε τετραψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου). 
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Οι 30 κυριότερες εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας  προς την Ολλανδία κατά το 2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

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 

λιανική 

61.486.968 

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. 

47.074.401 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη 

μέτρηση των μετρητών αυτών 

44.101.306 

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.  

41.427.597 

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

ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 

32.544.741 

2402' Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 

πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

24.872.386 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 21.404.369 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 16.259.865 

0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 

φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

14.865.367 

3215' Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα 

μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 

14.211.334 

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 

12.119.160 
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2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από 

ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

11.556.841 

3923' Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, 

καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές 

ύλες 

11.386.128 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 9.887.590 

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 

9.266.396 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η 

λευκή σοκολάτα 

8.923.407 

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

8.809.574 

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) 

8.308.404 

7411' Σωλήνες από χαλκό 7.786.561 

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 

7.468.375 

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 

ενέργεια 

6.782.818 

6106' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή 

κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 

6.640.111 

4412' Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία 

σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα 

6.442.007 
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(εκτός από πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία με την ονομασία 

πυκνωμένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πλάκες-διαφράγματα 

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 δένδρο 

5.807.128 

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  

5.788.314 

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 

5.735.157 

2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 5.302.805 

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  

4.630.061 

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 

4.568.545 

2208' Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 

80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη 

ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων 

που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών) 

3.999.027 
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Οι 30 κυριότερες εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

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 

λιανική 

219.671.775 

0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 216.615.249 

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 

ενέργεια 

143.053.367 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 140.113.996 

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. 

98.430.530 

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 βιολογικών τεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι. 

Εμβόλια 

67.544.085 

0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 66.969.385 

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 64.084.356 

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 

56.955.041 

2902' Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 48.706.719 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 

ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος 

42.508.286 
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>= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα 

οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

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. 

38.259.094 

0402' Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή 

με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

33.808.917 

0207' Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων 

πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και φραγκόκοτας, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

33.762.310 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 32.466.502 

0303' Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα 

ψαριών της κλάσης 0304) 

26.926.161 

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 

25.639.678 

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  

25.545.573 

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 απολίπανση, π.δ.κ.α. 

24.376.777 

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. 

22.862.306 

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 

21.012.024 
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και εκείνα με κομμένα τα άκρα, καθώς και εκτός από πουράκια κ 

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. 

16.699.500 

1602' Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή 

αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, 

καθώς και εκτός από εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος) 

16.195.747 

2004' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα 

(εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, 

μανιτάρια και τρούφες) 

15.848.243 

8523' Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής 

προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη 

του κεφαλαίου 37) 

15.371.656 

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 

15.199.458 

2402' Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 

πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

14.955.956 

2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 

των ζώων 

14.630.624 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές 

μορφές 

13.914.103 

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 

13.884.329 

 


