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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Στοιχεία γεωγραφίας  

Η Ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συγκροτείται από επτά εμιράτα.   

Tο μεγαλύτερο σε έκταση και οικονομικά ισχυρότερο είναι το Abu Dhabi, όπου 
βρίσκεται και η ομώνυμη πρωτεύουσα της χώρας. Το δεύτερο σε έκταση εμιράτο είναι 
το Dubai, το οποίο αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο στα ΗΑΕ και την 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

Τα υπόλοιπα Εμιράτα κατά σειρά σπουδαιότητας είναι η Sharjah, η Ras Al Khaimah, η 
Fujairah, το Ajman και το Umm Al Quwain. 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία απογραφής 2017, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας 
ανέρχεται περίπου σε 9,304,277 κατοίκους εκ των οποίων το 69% είναι άρρενες και το 31% 
θήλεα.  Εις ό,τι αφορά εθνική κατανομή του πληθυσμού ποσοστό α) 13% είναι εμιρατινοί 
πολίτες, β) 58% από χώρες Νότιας Ασίας (κυρίως Ινδία, Πακιστάν), γ) 17% από λοιπές 
ασιατικές χώρες, όπως οι Φιλιππίνες και δ) 8,5% Δυτικοευρωπαίοι. Εμιρατινοί υπήκοοι 
απασχολούνται σε ποσοστό 55% ως δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσημη γλώσσα του κράτους η 
αραβική, ενώ η αγγλική χρησιμοποιείται παράλληλα σε κρατικά έγγραφα και ευρέως ως 
κοινή γλώσσα συνεννόησης. 

http://fcsa.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/UAE-Population-2016.aspx  

http://fcsa.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/UAE-Population-2016.aspx
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Πολιτικό Σύστημα 

Η Ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ιδρύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1971.  Το 
πολίτευμα των Εμιράτων είναι η απόλυτη μοναρχία. Ο ηγεμών κάθε Εμιράτου 
εγκαθίσταται στην εξουσία βάσει κληρονομικού δικαιώματος. Δεν υφίστανται πολιτικά 
κόμματα και συνδικαλισμός. 

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο  

Η ανώτατη ομοσπονδιακή αρχή της χώρας είναι το Ανώτατο Συμβούλιο των Ηγεμόνων 
των επτά Εμιράτων (Federal Supreme Council). Για τις αποφάσεις του Ανώτατου 
Συμβουλίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον μελών 
συμπεριλαμβανομένων του Dubai και του Abu Dhabi.  

Το Συμβούλιο διορίζει Πρόεδρο ως επικεφαλής της χώρας. Στις 4/11/2009 το Ανώτατο 
Συμβούλιο παραδοσιακά επανεξέλεξε τον ηγεμόνα του Abu Dhabi, Σεΐχη Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan ως Πρόεδρο της χώρας. Επίσης εκλεγμένος από το Ανώτατο 
Συμβούλιο, Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος των ΗΑΕ είναι ο ηγεμόνας του Dubai, 
Σεΐχης Mohammed bin Rashed Al Maktoum. 

Ηγεμόνες Εμιράτων μέλη του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου  

 ΗΗ Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,  Ηγεμών Abu Dhabi (2004) και δεύτερος 
πρόεδρος των ΗΑΕ 

 ΗΗ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ηγεμών Dubai (2006), Αντιπρόεδρος 
και Πρωθυπουργός των ΗΑΕ 

 HΗ Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Ηγεμών Sharjah (1972) και έκτοτε 
μέλος του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου  

 HΗ Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuami, Ηγεμών Ajman (1981) και έκτοτε μέλος του 
Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου  

 HΗ Sheikh Saud bin Rashid Al Mualla, Ηγεμών Umm Al Quwain (1982) και έκτοτε 
μέλος του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου  

 HΗ Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Ηγεμών Ras Al Khaimah(2010) και έκτοτε μέλος 
του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου  

 HΗ Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Ηγεμών Fujairah (1974) και έκτοτε 
μέλος του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (1974)   

 
 

https://uaecabinet.ae/en/federal-supreme-council
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-khalifa-bin-zayed-al-nahyan
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-mohammed-bin-rashid-al-maktoum-2
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-sultan-bin-mohammed-al-qasimi
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-humaid-bin-rashid-al-nuaimi-1
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-saud-bin-rashid-al-mualla
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-saud-bin-saqr-al-qasimi-1
https://uaecabinet.ae/en/details/federal-supreme-council/his-highness-sheikh-hamad-bin-mohammed-al-sharqi
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Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και Αρχές: 
 

Υπουργεία  Ομοσπονδιακές Αρχές 

Ministry of Defence  Federal Authority for Identity and Naturalisation 

Ministry of Interior  Federal Transport Authority - Land and Maritime 

Ministry of Presidential Affairs  General Civil Aviation Authority 

Ministry of Finance  Federal Electricity and Water Authority 

Ministry of Foreign Affairs and International Coopera-
tion  

 General Authority of Youth and Sports Welfare 

Ministry of Culture and Knowledge Development  The National Human Resource Development and Em-
ployment Authority 

Ministry of Cabinet Affairs & The Future  Emirates Authority for Standardization and Metrology 

Ministry of Economy  Securities and Commodities Authority 

Ministry of Community Development  Federal Customs Authority 

Ministry of Education  Insurance Authority 

Ministry of Health and Prevention  Telecommunications Regulatory Authority 

Ministry of Human Resources and Emiratisation   General Authority of Islamic Affairs and Endowments 

Ministry of State for Federal National Council Affairs  Federal Authority for Government Human Resources 

Ministry of Justice  Federal Authority For Nuclear Regulation 

Ministry of Climate Change and Environment  UAE Red Crescent 

Ministry of Energy and Industry  The National Emergency and Crisis Management Au-
thority 

Ministry of Infrastructure Development  National Qualifications Authority 

  Emirates General Petroleum Corporation 

  Emirates Real Estate Corporation 

  Emirates Transportation 

  National Media Council 

  Federal Demographic Council 

  Emirates Competitiveness Council 

  Sheikh Zayed Housing Programme 

  Central Bank of The UAE 

  Zakat Fund 

  Institute of Training and Judicial Studies 

  Emirates Post 

  National Archives 

  UAE Space Agency 

 
 The Emirates Centre for Strategic Studies and Re-

search 

  Federal Competitiveness and Statistics Authority 

  Federal Tax Authority  

   

http://www.mod.gov.ae/
http://www.id.gov.ae/en/home.aspx
http://moi.gov.ae/
http://fta.gov.ae/en/
http://www.mopa.ae/
http://www.gcaa.gov.ae/en/pages/default.aspx
http://www.mof.gov.ae/
http://www.fewa.gov.ae/
http://www.mofa.gov.ae/
http://www.mofa.gov.ae/
https://ysa.gov.ae/ar
https://mckd.gov.ae/sites/mcycdvar/en-us/pages/home.aspx
http://www.tanmia.ae/English/Pages/default.aspx
http://www.tanmia.ae/English/Pages/default.aspx
https://www.mocaf.gov.ae/
http://www.esma.gov.ae/en-us/
http://www.economy.gov.ae/
http://www.sca.gov.ae/english/pages/home.aspx
http://www.msa.gov.ae/
https://www.fca.gov.ae/Ar/home/Pages/default.aspx
https://www.moe.gov.ae/
http://www.ia.gov.ae/en/Pages/default.aspx
http://www.moh.gov.ae/
https://www.tra.gov.ae/
http://www.mol.gov.ae/
http://www.awqaf.gov.ae/?Lang=EN
http://www.mfnca.gov.ae/
http://fahr.gov.ae/Portal/en/Home.aspx
http://ejustice.gov.ae/
https://www.fanr.gov.ae/En/Pages/default.aspx
http://www.moccae.gov.ae/
http://www.rcuae.ae/
https://www.moenr.gov.ae/
http://www.ncema.gov.ae/en/home.aspx
http://www.ncema.gov.ae/en/home.aspx
http://www.moid.gov.ae/
https://www.nqa.gov.ae/ar/pages/home.aspx
http://www.emarat.ae/
http://erec.ae/en/index.htm
https://www.et.gov.ae/Pages/default.aspx
http://nmc.gov.ae/en-us/Pages/default.aspx
http://fdc.gov.ae/
http://www.ecc.ae/home
https://www.szhp.gov.ae/Default.aspx
http://www.centralbank.ae/en/index.php
http://www.zf.gov.ae/zfp/web/default.aspx#page=services-2
http://www.itjs.gov.ae/home/index.aspx?PriMenuID=2&mnu=Pri
https://www.epg.gov.ae/_ar/index.xhtml
http://www.na.ae/en/default.aspx
http://www.space.gov.ae/
http://www.ecssr.com/
http://www.ecssr.com/
http://www.fcsa.gov.ae/
https://www.tax.gov.ae/index.aspx
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Υπουργικό Συμβούλιο 
 

Υπό τον έλεγχο του Ανωτάτου ομοσπονδιακού Συμβουλίου των Ηγεμόνων ασκεί στα 
πεδία της αρμοδιότητός του εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των ΗΑΕ βάσει του 
συντάγματος και της Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας.   
 
Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου : Ανέρχονται σε 36, εκ των οποίων τέσσερα προέρχονται 
από τις ηγεμονικές οικογένειες Εμιράτων Αμπου Ντάμπι και Ντουμπάι Al Nayan και Al 
Maktoum. Σημειώνουμε ότι Αναπληρωτής Ανώτατος Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων 
έχει ορισθεί Πρίγκιπας Διάδοχος Εμιράτου και de facto Ηγεμών Abu Dhabi,  HH Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 

 

Τοπικές κυβερνήσεις Εμιράτων 
 

Κάθε Εμιράτο διαθέτει σημαντικό βαθμό αυτονομίας και ο κατά τόπους 
Ηγεμόνας/Σεΐχης έχει το δικαίωμα να εκδίδει νόμους και διατάγματα με ισχύ στο 
έδαφος του εμιράτου του ή να έχει τη δική του αστυνομία.  
 
Οι τοπικές κυβερνήσεις μέσω των υπηρεσιών τους, κρατικών εταιρειών, και αρχών 
ασκούν διοίκηση, μεταξύ άλλων εκδίδουν άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στο έδαφός τους (Departments of Economic Development) καταχωρούν 
και ελέγχουν προϊόντα πριν τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά (Municipalities), 
παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας και εφαρμόζουν την ομοσπονδιακή και τοπική 
νομοθεσία στα κατά τόπους Εμιράτα.  
 
Παραθέτουμε ηλεκτρονικές παραπομπές σε επίσημες ιστοσελίδες τοπικών 
κυβερνήσεων. 
Abu Dhabi  
Dubai  
Sharjah 
Ajman  
Ras Al Khaimah   
Umm Al Quwain   
Fujairah 
  
Παράλληλα, διαφορές υπάρχουν στο βαθμό ελευθερίας και ανεκτικότητας ως προς τον 
τρόπο ζωής και τις επιρροές της δυτικής κουλτούρας στην καθημερινή συμπεριφορά, 
στον τρόπο ενδυμασίας, στην κατανάλωση ή μη αλκοόλ κ.λπ., που το κάθε εμιράτο 
επιτρέπει στο έδαφός του.  
Ωστόσο, καταβάλλονται προσπάθειες για διαμόρφωση ενιαίων πολιτικών στο πλαίσιο 
της Ομοσπονδίας υπό το συντονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου (Council of 
Ministers), ενώ τείνει να γίνει κοινή πεποίθηση τόσο στις ηγέτιδες τάξεις όσο και στο 
σύνολο του πληθυσμού ότι η ύπαρξη της ομοσπονδίας είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ευημερίας.  

https://uaecabinet.ae/en/cabinet-members
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/departments?itemsPerPage=10&page=1&sort=asc
http://www.dubai.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.sharjah.ae/
https://www.ajman.ae/en
https://www.rak.ae/wps/portal
https://www.uaq.ae/en/adfservicecatalog.html
http://fujairah.ae/en/pages/default.aspx
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ Η.Α.Ε. 

Επισκόπηση της οικονομίας  

 

Στόχοι 
 

Σταθερή, πάγια και διαχρονική πολιτική της χώρας αποτελεί η διαφοροποίηση της 
οικονομίας και η απεξάρτησή της από τον πετρελαϊκό τομέα, με έμφαση στην 
προσέλκυση επενδύσεων, προσφέροντας ελκυστικά κίνητρα (ελεύθερες ζώνες, μηδενική 
φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων) και υψηλές υπηρεσίες σε μεταφορές, 
υποδομές, τεχνολογία και logistics. Στρατηγικό στόχο της χώρας αποτελεί η ανάδειξή της 
ως κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Μ. Ανατολή, την Α. Αφρική 
και τη Ν. Ασία (mega hub). 
 
O στρατηγικός σχεδιασμός αποσκοπεί παράλληλα (α) στην αύξηση των εσόδων από την 
μεταποιητική βιομηχανία πετρελαίου και (β) στην απεξάρτηση της οικονομίας μέσω 
δημοσίων και ιδιωτικών, εγχωρίων και ξένων επενδύσεων σε αναπτυξιακές πολιτικές και 
έργα που περιλαμβάνουν τον τομέα των ΑΠΕ. 
 
Παράλληλα προωθείται η κατασκευαστική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τις 
επενδύσεις τον τουριστικό τομέα και αιχμή του δόρατος την Παγκόσμια έκθεση EXPO 
2020, η οποία αναμένεται ότι θα συγκεντρώσει 25 εκατ. τουριστών κατά την 6μηνη 
διάρκειά της και θα τονώσει τη ιδιωτική κατανάλωση.  
 
EXPO 2020: Η διοργάνωση αυτή αποτελεί εθνικό εγχείρημα για τη χώρα και έχει 
σχεδιασθεί ώστε τα οφέλη να έχουν μακροπρόθεσμο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, 
από την στρατηγική ανάπτυξη των (α) κυρίων (δημιουργία νέου κέντρου πόλεως υπό την 
επωνυμία Dubai South σε συνδυασμό με νέο διεθνές αεροδρόμιο και Ελευθέρα ζώνη 
λιμένος Jebel Ali) και (β) περιφερειακών της υποδομών που σήμερα βρίσκονται στο 
στάδιο της κατασκευής (οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις hyperloop). Το κόστος της 
έκθεσης θα ανέλθει περί τα 6 με 7 δις ευρώ σε μία έκταση 480 στρεμμάτων, και 
αναμένεται να την επισκεφθούν περί τα 25 εκ. επισκέπτες, κατά την 6μηνη διάρκεια της. 
Από τον Απρίλιο τ.ε. διατίθενται τα οικόπεδα των εθνικών περιπτέρων.   
 
Έως το 2021, έτος ορόσημο κατά το οποίο  συμπληρώνονται 50 έτη από την ίδρυσή της 
χώρας (vision 2021) επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων (vision 2021) για τη δημιουργία 
ενός σύγχρονου κράτους που θα βασίζεται σε μία συνεκτική κοινωνία με σύστημα 
υγείας και παιδείας υψηλού επιπέδου, με δημόσια ασφάλεια και δικαιοσύνη και σε μία 
οικονομία με βιώσιμη ανάπτυξη (https://www.vision2021.ae/en/national-agenda-2021).  

https://www.vision2021.ae/en/national-agenda-2021
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Μεταξύ των πολιτικών, περιλαμβάνονται η ενθάρρυνση των εμιρατινών υπηκόων στο επιχειρείν, 
η στήριξη των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων 100% εμιρατινής ιδιοκτησίας με την δια νόμου 
ποστοστιαία συμμετοχή τους στην ανάληψη συμβολαίων δημοσίων έργων και προμηθειών, η 
μεταφορά και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχμής, μεταξύ των οποίων και το φιλόδοξο 
πρόγραμμα διαστημικής αποστολής στον πλανήτη ‘Αρη. (https://mbrsc.ae/en/page/national-
space-programme), η ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκρονικής διακυβέρνησης και η δημιουργία 
έξυπνων πόλεων. Τα ΗΑΕ και ιδιαιτέρως το Ντουμπάι λειτουργούν ως περιφερειακός κόμβος 
εμπορίου, μεταφορών και τουρισμού, επιβάλλουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την 
δημιουργία των καταλλήλων συνθηκών προκειμένου διατηρήσουν την θέση αυτή και στο 
μέλλον.  
 

Ιστορία  
 

Η ραγδαία ανάπτυξη των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, οφείλεται 
κυρίως στην ανακάλυψη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, που οδήγησε στη μετεξέλιξη της χώρας από μία περιοχή μικρών έρημων 
πριγκιπάτων (Trucial States), των οποίων η οικονομία βασιζόταν στη γεωργία, τη 
νομαδική κτηνοτροφία, την παραγωγή και το εμπόριο μαργαριταριών και αλιευμάτων, 
σε ένα σύγχρονο κράτος με ανταγωνιστική οικονομία, το οποίο παρέχει υψηλό επίπεδο 
διαβίωσης στους υπηκόους του. Τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο της επέτρεψαν να ακολουθήσει έναν συντομότερο δρόμο προς την ανάπτυξη, 
διαφορετικό από αυτόν που καλούνται παραδοσιακά να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες 
χώρες (αποταμίευση, επενδύσεις κ.λπ.).  
Υπολογίζεται ότι τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΑΕ αγγίζουν τα 98 δις βαρέλια (8,2% 
των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου) κατέχοντας την 4η θέση ανάμεσα στις χώρες 
του OPEC μετά τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα. Τα αποθέματα σε 
φυσικό αέριο υπολογίζονται στα 212 τρις κυβικά πόδια (tcf) καταλαμβάνοντας την 5η 
θέση παγκοσμίως (3,3% παγκοσμίων αποθεμάτων) μετά τη Ρωσία, το Ιράν, το Κατάρ και 
τη Σαουδική Αραβία. 

 

Επιπτώσεις από την πετρελαϊκή κρίση 
 

Η διεθνής οικονομική κρίση (2008-2010) επηρέασε αρχικά τον πετρελαϊκό τομέα, αλλά 
και σημαντικούς τομείς της υπόλοιπης οικονομίας, όπως ο κατασκευαστικός και ο 
τουριστικός, ιδιαιτέρως στο Dubai, το οποίο είναι περισσότερο εκτεθειμένο στις διεθνείς 
οικονομικές διακυμάνσεις και δεν διαθέτει πετρελαϊκά αποθέματα. Οι αλματώδεις 
ρυθμοί ανάπτυξης διακόπηκαν στα τέλη του 2008 (κρίση στο Ντουμπάι) ωστόσο, από το 
2010 η οικονομία των ΗΑΕ επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι 
συνεχίζονται έως και σήμερα. Ως θετικό αποτέλεσμα της κρίσεως μπορεί να αναφερθεί 
η ομογενοποίηση της οικονομίας των ΗΑΕ, μέσω της επενδυτικής συμμετοχής του 
πετρελαιοπαραγωγού Abu Dhabi στην διαφοροποιημένη οικονομία του Dubai. 
Σημειώνουμε ότι η πετρελαϊκή εξάρτηση Abu Dhabi και Dubai υπολογίζεται σε  51% και 
6% αντιστοίχως. 
 

https://mbrsc.ae/en/page/national-space-programme
https://mbrsc.ae/en/page/national-space-programme
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Κατά τα έτη 2015-2017 η μείωση των τιμών αργού πετρελαίου απέβη ανασχετικός 
παράγων στην ανάπτυξη της οικονομίας με παράλληλη επίδραση στα δημόσια 
οικονομικά 2016, η μείωση των τιμών πετρελαίου κατά 17,6% (2016: $44/βαρέλι έναντι 
2015:$52.4/βαρέλι) απέβη ανασχετικός παράγων στην ανάπτυξη της οικονομίας και τα 
δημόσια οικονομικά. Κατά τα έτη 2015 και 2016 η συμβολή του τομέα στο ΑΕΠ ανήλθε 
σε ποσοστό 21,9% και 16.7% αντιστοίχως έναντι 34,2% κατά το 2014. Κατά το 2017 παρά 
την αύξηση της μέσης τιμής αργού πετρελαίου σε $54,4/βαρέλι, το πραγματικό 
πετρελαϊκό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3%, δεδομένου ότι η αξία των εξαγωγών πετρελαίου 
($58,1 δις) δεν υπερέβη μεγέθη έτους 2015 ($61,5 δις). 
Ως αποτέλεσμα των χαμηλών τιμών του αργού πετρελαίου σημειώθηκαν ανακατατάξεις 
στην αγορά των ΗΑΕ, με συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών. Τράπεζες NBAD 
(National Bank of Abu Dhabi) και FGB (First Gulf Bank) ολοκλήρωσαν στην συγχώνευσή 
τους το 2017, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μέση Ανατολή, με 
περιουσιακά στοιχεία αξίας 170 δις $.  
 
Παράλληλα συγχωνεύθηκαν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Αμπού Ντάμπι  
«Mubadala Development Company» και «International Petroleum Investment Company 
– IPIC», που διαχειρίζονται το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των πετρελαϊκών εσόδων, 
δημιουργώντας ενιαίο κρατικό φορέα τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου ανέρχονται 
σε 135,2 δις $, σύμφωνα με τα τελευταία (2015) οικονομικά τους αποτελέσματα (68,1 
δις $ και 67,1 δις $, αντίστοιχα). Αντιστοίχως, ανακοινώθηκε σύμπραξη μεταξύ των 
μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών ALDAR (Αμπού Ντάμπι) και EMAAR (Ντουμπάι) 
στην ανάπτυξη έργων σε περιουσιακά στοιχεία τους τα δύο εμιράτα. Κατά το 2019, 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μεγάλη συγχώνευση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
μεταξύ των Abu Dhabi Commercial Bank –ADCB και Union National Bank-UNB σε ενιαίο 
σχήμα υπό την επωνυμία Abu Dhabi Commercial Bank – ADCB σε οποίο 
συμπεριλαμβάνεται ισλαμικό κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Al Hilal Bank, οποίο 
διατηρήσει την επωνυμία του. 
 
Σημαντική κάμψη εμφανίζουν κατά το 2016, 2017 και 2018 τα κέρδη της αεροπορικής 
εταιρείας Emirates (Ντουμπάι), ενώ η ETIHAD (Αμπού Ντάμπι), είχε σοβαρές 
επενδυτικές  απώλειες από τις συμμετοχές της σε ευρωπαϊκές εταιρείες (Air Berlin, 
Alitalia). 
 
Η κυβέρνηση υιοθέτησε πολιτικές για την τόνωση και ανάπτυξη στρατηγικών τομέων της 
εξωστρεφούς οικονομίας και ειδικώτερα την βιομηχανία και το εμπόριο, τις 
αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, την κτηματαγορά, τις υπηρεσίες υγείας, τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τον πολυθεματικό τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, με την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίχυση της της διαδικτύωσης με τις 
διεθνείς αγορές, επιτεύγματα που διατηρούν την κομβική θέση των ΗΑΕ στην ευρύτερη 
περιοχή.  
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Μακρο-οικονομικά μεγέθη 
 

Ρυθμός Ανάπτυξης: 

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2016 υπολογίζεται σε 2,3% κατά το ΔΝΤ (ή 2,7% 
σύμφωνα με στοιχεία ΗΑΕ). Σε σταθερές τιμές (βάση 2010) αυξήθηκε κατά 3% 
έναντι του 2015, κυρίως λόγω του μη πετρελαϊκού τομέα, η συμβολή του οποίου 
ανήλθε σε 1067,3 δις Ντίρχαμ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7% ή 3,9% σε σταθερές 
ή τρέχουσες τιμές αντιστοίχως, έναντι του 2015. Ειδικώτερα σημειώνεται η θετική 
μεταβολή (τρέχουσες τιμές) στους τομείς  του εμπορίου (12.8%), των κατασκευών 
(10.3%), των χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών (10.1%), της μεταποιητικής 
βιομηχανίας (9.5%) και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (8.5%). 

Η εικόνα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη βελτίωση κατά το 2017, κατά το οποίο η 
αύξηση της οικονομίας υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 2%, έναντι αρχικών προβλέψεων 
4%, με παράλληλη αύξηση του πληθωρισμού από 1,6% (2016) σε 2,2%. 
Συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών πετρελαίου και παραγώγων αυτού, 
υπολογίζεται ότι το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας ανήλθε σε 80 δις $ΗΠΑ, 
σημειώνοντας αύξηση 17,1% έναντι του 2016. 

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς 
ανελθούσα σε 2,5% συγκράτησε την οικονομία σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,8%  

Σύμφωνα με στοιχεία απογραφής 2017, ο συνολικός πληθυσμός των ΗΑΕ ανέρχεται 
σήμερα περίπου σε 9.304.000 κατοίκους από τους οποίους το 13% είναι εμιρατινοί 
πολίτες, το 58% από χώρες Νότιας Ασίας (κυρίως Ινδία, Πακιστάν), το 17% από 
λοιπές ασιατικές χώρες και 8,5% Δυτικοευρωπαίοι. Με βάση αυτά τα στοιχεία το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται σε 41.413$ ΗΠΑ.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις επί προσωρινών στοιχείων, υπολογίζεται ότι κατά το 2018 το 
πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 2,9%, η οποία οφείλεται σε ισόροπη ανάπτυξη (α) του 
πετρελαϊκού τομέα κατά 2,9%, λόγω της αυξήσεως της μέσης τιμής του αργού πετρελαίου 
από $54,4 (2017) σε $71,9 (2018) και (β) της υπόλοιπης οικονομίας κατά 2,9%. 

Δημόσια Οικονομικά: 

Τα έσοδα από το πετρέλαιο, που αποτελούν και την κύρια δεξαμενή τροφοδότησης 
του ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού, μειώθηκαν το 2016 κατά 14,8% (117 δις 
Ντίρχαμ) έναντι του 2015 (137 δις Ντίρχαμ), με αποτέλεσμα την αρνητική μεταβολή 
στο σύνολο των δημοσίων εσόδων κατά 5,5% (2016: 387 δις Ντίρχαμ, έναντι 2015: 
389 δις Ντίρχαμ). 

Η κυβέρνηση αντέδρασε με οριακή συγκράτηση στο σκέλος των δαπανών, οι οποίες 
ανήλθαν σε 387,5 δις Ντίρχαμ, μειωθείσες κατά 0,4%, αλλά δεν επέτυχε να 
τιθασεύσει το δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο, ανελθόν σε 99,3 δις Ντίρχαμ, 
αυξήθηκε κατά 17,6% εν σχέσει προς το προηγούμενο έτος (2015). Εις ότι αφορά 
σκέλος δημοσίων επενδύσεων, η κυβέρνηση συνέχισε να χρηματοδοτεί έργα 
υποδομών και αναπτυξιακές πολιτικές που αποσκοπούν στην διαφοροποίηση της 
οικονομίας,  με στόχο την απεξάρτησή της από το πετρέλαιο, το οποίο σήμερα 
υπολογίζεται ότι συμβάλλει αμέσως ή εμμέσως δια της μεταποιητικής βιομηχανίας 
διυλίσεως και πετροχημικών και δια της συμβολής στις εξαγωγές, κατά 31% στο 
ΑΕΠ. 
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Παρά τα μέτρα εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών, κατέστη αναγκαίο να 
ληφθεί η κρίσιμη απόφαση για την επιβολή ομοσπονδιακής φορολογίας, με την 
εισαγωγή ενιαίου ΦΠΑ 5%, από 1ης  Ιανουαρίου 2018. Η εφαρμογή του ΦΠΑ έχει, 
ήδη, δημιουργήσει αναστάτωση στην αγορά και ιδιαίτερα μεταξύ των αλλοδαπών 
επιχειρηματιών και εργαζομένων. Προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκώτερο 
κλίμα, συγκρατώντας την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων και την διαρροή 
μεταναστευτικού συναλλάγματος, η Κυβέρνηση ανήγγειλε (Μάιος 2018) θεσμικές 
αλλαγές (α) στο καθεστώς χορήγησης αδειών παραμονής εισάγοντας τη δεκαετή 
διάρκεια για τους επενδυτές και ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και (β) 
στο καθεστώς ιδιοκτησίας ξένων επιχειρήσεων εισάγοντας το δικαίωμα πλήρους 
ιδιοκτησίας σε εταιρείες ξένων συμφερόντων. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις επί προσωρινών στοιχείων κατά το 2018, τα έσοδα 
σημείωσαν οριακή μείωση (2018:28,2% / 2017:28,8%) ως ποσοστό του ΑΕΠ έναντι 
του προηγουμένου έτους. Ελαφρά άνοδος σημειώνεται στο μερίδιο των 
φορολογικών εσόδων τα οποία αντιστοιχούν σε 13,3% του ΑΕΠ (2017:11,9%). 

Σε συνδυασμό με την  οριακή μείωση των δαπανών ως ποσοσστό του ΑΕΠ έναντι 
του προηγουμένου έτους (2018:27,1% / 2017:27,8%) διατηρείται οι ανάγκες 
δανεισμού αντιστοιχούν σε 1,6% του ΑΕΠ. Αντιθέτως, παρατηρείται αύξηση του 
προσαρμοσμένου πρωτογενούς ελλείματος εκτός πετρελαιϊκού τομέα ως ποσοστό 
του ΑΕΠ από -25,7% σε 30,0%. 

Αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ σημείωσαν οι ακαθάριστες εγχώριες επενδύσεις 
(2018:22,5% / 2017:21,6%) δημόσιες και ιδιωτικές υπολοιπόμενες σταθερά της 
Εθνικής αποταμείευσης (2018: 28,6% / 2017:28,5%). 

Στις 30.9.2018 το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΑΕ ενέκρινε σχέδιο ισοσκελισμένου 
τριετούς Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού 2019-2021, σε οποίο σκέλος δαπανών 
ανέρχεται σε 180δις, εκ των οποίων ποσοστό 59% θα διατεθεί σε τομέα κοινωνικής 
αναπτύξεως.  

Προϋπολογισμός έτους 2019 σχέδιο του οποίου δεν έχει δημοσιευθεί, στηρίζεται 
στην προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών 
πετρελαίου και προβλέπει δαπάνες ύψους 60,3 δις Ντίρχαμ αυξημένες κατά 17,3% 
σε σχέση με τρέχοντα (2018: 51,4δις) και προηγουμένου έτους (2017:48.7δις). 
Ποσοστιαία μερίδια κονδυλίων ύψους 43%, 17%, 7,3% αντιστοιχούν σε τομείς 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, παιδείας και υγείας.  

Με προηγούμενη απόφασή του Υπουργικού Συμβουλίου (Οκτώβριος 2016), είχε 
εγκριθεί σχέδιο περιοδικού πενταετούς Προϋπολογισμού (2017-2021) σε οποίο 
εντάσσονται και ετήσιοι, συνολικού ύψους 247,3 δις ΑΕΠ.   

 Τοπικοί Προϋπολογισμοί  

Η δημοσιονομική κατάσταση των επιμέρους εμιράτων δεν καταγράφεται από την 
Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή. Τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από την 
έμμεση φορολογία (αδειοδότηση επιχειρήσεων,  τέλη υπηρεσιών δημοσίου και 
διοικητικά πρόστιμα, τέλη διαμονής σε ξενοδοχειακά καταλύματα, τέλη επί των 
αλλοδαπών όπως ό φόρος οικήσεως), και από την κρατική συμμετοχή σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η φοροεισπρακτική δραστηριότητα αυξάνει 
βαθμηδόν το κόστος διαβιείν και επιχειρείν σε τοπικό επίπεδο. 
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Κατά το 2018 οι κυβερνήσεις των Εμιράτων Αμπου Ντάμπι και Ντουμπάι 
ανακοίνωσαν μέτρα για την τόνωση των τοπικών οικονομιών, με στόχο την 
απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων και του κόστους 
λειτουργίας τους.  

Ειδικώτερα στο Αμπου Ντάμπι, σε πλαίσιο τριετούς αναπτυξιακού προγράμματος 
κόστους 50 δις Ντίρχαμ ή 13,6 δις $ ΗΠΑ, το οποίο, αντιστοιχεί με τον ετήσιο 
Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό για το 2018, ύψους 51,4 δις Ντίρχαμ και μεταξύ άλλων, 
αποσκοπεί, σε βάθος πενταετίας, στην δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας 
αποκλειστικώς για τους εμιρατινούς υπηκόους. Εισάγονται μέτρα που περιλαμβάνουν:  

α)  Δυνατότητα επαγγελματικής στέγης στην κατοικία για την πρώτη διετία 
λειτουργίας, και άμεση αδειοδότηση των νέων εμπορικών επιχειρήσεων. 

β)  Επιτάχυνση διακανονισμού των εκκρεμουσών υποχρεώσεων του κράτους προς 
προμηθευτές, παράλληλα με αναθεώρηση των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε 
αυτούς για καθυστερήσεις παροχής υπηρεσιών σε τομείς υγείας, παιδείας και 
κοινής ωφελείας. 

γ)  Αναθεώρηση και απλοποίηση οικοδομικών κανονισμών για υποδομές, κατοικίες, 
κτήρια εμπορικών και βιομηχανικών χρήσεων ώστε να μειωθεί το κατασκευαστικό 
κόστος. 

δ)  Δυνατότητα σε εξωχώριες εταιρείες του εμιράτου να συναλλάσσονται εκτός των 
Ελευθέρων ζωνών και  να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, με την έκδοση 
ειδικών αδειών. 

ε)  Προώθηση ΣΔΙΤ,  

στ)  Ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού, και  

ζ)  Ανάπτυξη της εγχωρίου παραγωγής σε συνδυασμό με επιδοτήσεις για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητος των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων. Η Κυβέρνηση Αμπού 
Ντάμπι έχει συνάψει σχετική σύμβαση Πιστωτικής γραμμής κρατικών εγγυήσεων 
για τις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις με την Τράπεζα FAB, μεγαλύτερο πιστωτή της 
χώρας, μέσω της οποίας θα χορηγηθούν κεφάλαια ύψους 9δις Ντίρχαμ σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμιρατινής αλλά και μικτής ιδιοκτησίας, με ετήσιο τζίρο 
από 15-250 εκ.Ντίρχαμ.  Η Κρατική Εγγύηση σε δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
θα καλύπτει ως και ποσοστό 75% του δανείου. 

Επίσης, εισάγεται δικαίωμα πλήρους κυριότητος επί ακινήτων σε αλλοδαπά φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, σε ειδικά καθορισμένες επενδυτικές ζώνες. Καθεστώς πλήρους 
κυριότητος από ΑΞΕ περιλαμβάνει δικαιώματα εκμεταλλεύσεως, μεταβιβάσεως, 
κληρονομίας και υποθηκεύσεως, επί των ακινήτων και εις ό,τι αφορά ξένους 
υπηκόους, δεν περιορίζεται σε αλλοδαπούς κατοίκους των ΗΑΕ.   

Παρόμοιο καθεστώς ισχύει στο Νουμπάι ήδη από το 2002. Βάσει διατάγματος που 
εξέδωσε Ηγεμών του Εμιράτου, Αντιπρόεδρος και Πρωθυπουργός ΗΑΕ, ΑΕ Σεΐχης 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, επετράπη η πλήρης κυριότητα ακινήτων από 
αλλοδαπούς επενδυτές σε ειδικά καθορισμένες ζώνες, μεταξύ των οποίων 
εμβληματικά και διεθνώς γνωστά οικιστικά συμπλέγματα Palm Jumeirah (νήσος του 
Φοίνικα), Jumeira Beach Residence, Dubai Marina, Emirates Hills και Al Barsha, 
οποία έχουν έκτοτε προσελκύσει σημαντικά ποσά αμέσων ξένων επενδύσεων. 
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Η δομή της Οικονομίας  

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 

1. Η οικονομία των ΗΑΕ εξακολουθεί να παραμένει η πλέον διαφοροποιημένη 
οικονομία μεταξύ των έξι κρατών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του 
Κόλπου (GCC – Gulf Cooperation Council), συνεχίζοντας τη χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών και επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τομείς όπως οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες, η μεταποίηση, ο 
τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το διεθνές εμπόριο. Η εξάρτηση 
από τον πετρελαϊκό τομέα ανέρχεται στο 31% (σημ. εμιράτο του Αμπου Ντάμπι 
περί το 50% και Εμιράτο του Ντουμπάι περί το 6%). 

2. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου διαχρονικώς υπολείπονται της αποταμίευσης. 
 

3. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει πολύ μικρό μέρος της εγχώριας κατανάλωσης. 

4. Ο βαθμός εξωστρέφειας είναι εξαιρετικά υψηλός. Τα ΗΑΕ και ειδικότερα το 
Ντουμπάι αποτελούν σημείο εισόδου και επανεξαγωγής προϊόντων όχι μόνο για 
τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και των γειτονικών αφρικανικών και 
ασιατικών χωρών. Τα ΗΑΕ ανήκουν στο Συμβούλιο Συνεργασίας Χωρών του 
Κόλπου (GCC), ενώ από το 2003 τα κ-μ του εν λόγω Οργανισμού έχουν 
προχωρήσει σε τελωνειακή ένωση, υιοθετώντας κοινή δασμολογική πολιτική 
(δασμός 5% στην αξία CIF για την πλειονότητα των προϊόντων, μόνο στο πρώτο 
σημείο εισόδου και εν συνεχεία ελεύθερη διακίνηση στα υπόλοιπα κ-μ).  

5. Η εξάρτηση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από τις εξαγωγές και συνεπώς από 
τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

6. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των ΗΑΕ που τα διαφοροποιούν από της 
υπόλοιπες γειτονικές αγορές συνοψίζονται στα εξής:  

 Τα ΗΑΕ εξακολουθούν να απολαύουν τα πλεονεκτήματα ως ασφαλές 
καταφύγιο σε ένα ασταθές περιφερειακό περιβάλλον για εμπορικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες, 

 Το Ντουμπάι συνεχίζει να επεκτείνει το ρόλο του ως κομβικό σημείο για το 
χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο στα ΗΑΕ, της χώρες της Μέσης Ανατολής, 
Ν. Ασίας, Βορείου και Ανατολικής Αφρικής, 

 Το πλέον απελευθερωμένο οικονομικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής, που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα, 

 Οι διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στο Ντουμπάι θεωρούνται ως οι μεγαλύτερες 
του είδους  στη Μ. Ανατολή,  

 Τα πολυάριθμα μικρά, μεγάλα και τεράστια κατασκευαστικά έργα που 
εκτελούνται ή έχουν ανακοινωθεί, 

 Το υψηλό εισοδηματικό επίπεδο των νοικοκυριών, 

 Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 

 Η συγκέντρωση του λιανικού εμπορίου, κυρίως, εντός εμπορικών κέντρων 
(malls), 

 Η συγκέντρωση του εμπορίου σε της δεκάδες ομίλους και η ενεργή 
επιχειρηματική δραστηριότητα αξιωματούχων της χώρας, 

 Ο διαρκώς αυξανόμενος εισερχόμενος τουρισμός,  
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 Η απουσία, επί του παρόντος, φόρου εισοδήματος και κερδών.  

 Το σύγχρονο δίκτυο μεταφορών (αεροδρόμια, λιμένες κ.λπ.), 

 Ο ανεπτυγμένος τομέας τηλεπικοινωνιών,  

 Το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, 

 Ο δυτικός τρόπος ζωής, 

 Η πολύ χαμηλή εγκληματικότητα. 

 Υψηλό κόστος διαβίωσης και επιχειρείν, συνεπεία της έμμεσης τοπικής 
φορολογίας. 

 Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
(smart Government) μέσω των κινητών τηλεφώνων 

 Η εφαρμογή πολιτικών πράσινης οικονομίας  
 

Πετρέλαιο – φυσικό αέριο  

Τα ΗΑΕ ως πετρελαιοπαραγωγός χώρα με αποθέματα πετρελαίου περί τα 98 δις 
βαρέλια και αποθέματα φυσικού αερίου 212 τρις κυβικά πόδια συνεχίζουν να 
επενδύουν σε έργα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της 
χώρας στα δύο αυτά προϊόντα  

Κατά την διάρκεια 2018, Όμιλος Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) οποίος 
κατέχει δεσπόζουσα θέση στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, προέβη σε μείζονος 
σημασίας κινήσεις, οι οποίες αφορούν (α) στην δυναμική καθετοποίηση της 
παραγωγής και διάθεσης υδρογονανθράκων, πετρελαιοειδών και πετροχημικών 
προϊόντων, (β) στην ανανέωση και υπογραφή νέων συμβολαίων με παλαιούς και 
νέους εταίρους  για την εκχώρηση δικαιωμάτων σε ώριμα κοιτάσματα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, καθώς και (γ) στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 
εκχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης σε νέα οικόπεδα.  

Α. Δυναμική καθετοποίηση του Ομίλου  

Όπως ανακοίνωσε (Απρίλιος 2018) Υπουργός Επικρατείας  Dr. Sultan Ahmed Al 
Jaber, και επικεφαλής Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), πετρελαϊκός 
Κολοσσός Αμπου Ντάμπι προτίθεται επενδύσει Ντίρχαμ 165 δις ($45δις), σε βάθος 
πενταετίας, για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ruwais, οποίο αποτελεί την 
μεγαλύτερη σήμερα μονάδα του κλάδου στα ΗΑΕ, δυναμικότητος 922,000 
βαρελιών ημερησίως. 

Η επέκταση των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου με την δημιουργία νέας μονάδας, 
δυναμικότητος 600.000 βαρελιών ημερησίως και η αναβάθμισή τους με την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών,  αποσκοπεί (α) στην αύξηση των παραγομένων 
ποσοτήτων και (β) στην διεύρυνση του φάσματος προϊόντων της δευτερογενούς 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των πετροχημικών.  

Ο όμιλος ADNOC μέσω των 8 εξειδικευμένων θυγατρικών της (α) ADNOC Gas 
Processing, (β) ADNOC Sour Gas, (γ) ADNOC LNG, (δ) ADNOC Refining-TAKREER, (ε) 
ADNOC Fertilizers, (στ) ADNOC Industrial Gas, (ζ) Abu η) Dhabi Polymers Company 
(Borouge)  επεξεργάζεται σήμερα ημερησίως 10,5 δις κυβικούς πόδες  φυσικού 
αερίου, καθώς και 3 εκατ. βαρέλια , εγχωρίως εξορυσσομένου αργού πετρελαίου 
(κυρίως τύπου ΜURBAN ), τα οποία μετατρέπονται σε 40 εκατ. τόνους παραγώγων 
προϊόντων (ουρία σε κοκκώδη μορφή, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου -LPG, 



17 

 

νάφθα, βενζίνη, καύσιμα αεριωθουμένων, ντήζελ, βασικά ορυκτέλαια, μαζούτ, 
καύσιμα πλοίων και πετροχημικά προϊόντα (αιθυλένιο, προπυλένιο, βουταδιένιο).  

Με την σχεδιαζόμενη αναβάθμιση, τα διυλιστήρια θα έχουν τη δυνατότητα να 
επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο διαφορετικής βαρύτητος από το εγχωρίως 
παραγόμενο 40,2o βαθμών API  . 

Στο πρόγραμμα επέκτασης του διυλιστηρίου περιλαμβάνεται, επίσης, η κατασκευή 
νέας μονάδος θερμικής διάσπασης μεικτής τροφοδοσίας αιθανίου (ακατέργαστο 
φυσικό αέριο) ή νάφθας (πετρέλαιο) για την παραγωγή καυσίμων υψηλής 
περιεκτικότητος σε οκτάνια και πετροχημικών προϊόντων, η ετήσια δυναμικότητα 
παραγωγής των οποίων υπολογίζεται ότι θα εκτιναχθεί από 4.5 σε 14,5  εκατ. 
τόνους. 

Συμπληρωματικά, το ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή 
βιομηχανικού πάρκου (Derivatives and Conversion park) για την αξιοποίηση των 
υπο-παραγώγων της διυλίσεως, το οποίο θα καταλάβει έκταση 3,6 τ. χιλιομέτρων 
και θα φιλοξενήσει χημικές και μεταποιητικές βιομηχανίες. Στο πλαίσιο αυτό 
ανακοινώθηκε η υπογραφή συμβολαίου μεταξύ της CEPCA (ισπανική εταιρεία 
ενέργειας οποία ελέγχεται από Abu Dhabi fund Mubadala Investment Company ) και 
της ADNOC για την ετήσια συμπαραγωγή 150.000 τόνων γραμμικού 
αλκυλοβενζολίου, πετροχημικού προϊόντος, που χρησιμοποιείται ως βάση στην 
παρασκευή απορρυπαντικών.    

Ο, ήδη καθετοποιημένος, κρατικός όμιλος ADNOC δραστηριοποιείται (α) στην 
εξόρυξη, επεξεργασία πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην παραγωγή, καθώς και 
(β) στη διάθεση πετρελαιοειδών και πετροχημικών προϊόντων . Η αναβάθμιση του 
συμπλέγματος Ruwais αποσκοπεί στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της 
συνολικής παραγωγής, καθώς και στην ανάδειξή του ομίλου σε υπολογίσιμο 
παράγοντα διεθνώς εις ότι αφορά την διύλιση υδρογονανθράκων.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ADNOC, όταν το επενδυτικό πρόγραμμα Ruwais θα έχει 
ολοκληρωθεί, το 2025, μαζί με την επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής πόλεως 
Al Ruwais, θα δημιουργήσει 15.000 θέσεις εργασίας και συνεισφέρει κατά 1% στην 
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, σε όρους προστιθέμενης αξίας. 

Β. Συμφωνίες για την εκχώρηση ωρίμων κοιτασμάτων 

Ως γνωστόν το Abu Dhabi κατέχει το 96% των συνολικών αποθεμάτων 
υδρογονανθράκων των ΗΑΕ, τα οποία ανέρχονται σε 98 δις βαρέλια. Με την 
εκχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης σε νέα θαλάσσια οικόπεδα και την ανανέωση 
παλαιών συμβολαίων εκχωρήσεων που έληξαν τον Μάρτιο 2018 αναμένεται ότι θα 
αυξηθεί η δυναμικότητα ημερήσιας παραγωγής από 3,2 σε 3,5 εκατ. βαρέλια έως το 
τέλος του έτους 2018. 

Ειδικώτερα, η ΑDNOC ανακοίνωσε την υπογραφή νέων συμβολαίων εκχωρήσεως 
δικαιωμάτων σε ώριμα κοιτάσματα , τεσσαρακονταετούς διάρκειας, με τις κάτωθι 
εταιρείες: 

 Ισπανική CEPCA του εμιρατινού ομίλου Mubadala (Φεβρουάριος 2018), σε 
κοιτάσματα Satah Al Razboot (SARB) & Umm Lulu 20%, έναντι $1,5 δις,  
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 Ινδική Larsen & Toubro -L&T (Φεβρουάριος 2018) για την ανάπτυξη ήσσονος 
κοιτάσματος Haliba, στην ενδοχώρα (εκχώρηση από θυγατρική της ADNOC Al 
Dhafra Petroleum) 

 Ιαπωνική INPEX (Φεβρουάριος 2018) σε υποθαλάσσια κοιτάσματα Lower Zakum 
και Umm Al Dalkh 10%, έναντι $600m και 40% έναντι $250 εκατ. Εν λόγω 
εταιρεία συνεργάζεται με την EXON MOBIL στην εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων Upper Zakum. 

 Γαλλική Total (Μάρτιος 2018) σε υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου Umm Shaif & Nasr και Lower Zakum ύψους 20% και 5%, έναντι 
$1.15 δις και $300 εκατ. αντιστοίχως. Επιπλέον αναφέρεται τριετής επέκταση 
εκχωρήσεως σε, ήσσονος σημασίας, κοίτασμα Abu Al Bukhoosh, δυναμικότητος 
10.000 βαρελιών ημερησίως, εντός της ΑΟΖ των ΗΑΕ και πλησίον των συνόρων 
με το Ιράν υπέρ της TOTAL κατά 100%. (μετά την αποχώρηση της ιαπωνικής 
IMPEX)  

 Κοινοπραξία ιταλικής ΕΝΙ, ινδικής ONGC Videsh, και ιαπωνικής INPEX (Μάρτιος 
2018) σε κοιτάσματα Umm Shaif & Nasr, ύψους 10% έναντι $575 εκατ. και 5%, 
έναντι $300 εκατ. αντιστοίχως,  

 Κινεζική εταιρεία Petro China, ελεγχόμενη από κρατική China National 
Petroleum Cortporation –CNPC (Μάρτιος 2018), σε κοιτάσματα Umm Shaif & 
Nasr καθώς και Lower Zakum ύψους 10% και 10%. έναντι $2,1 δις και $2,2 δις 
αντιστοίχως, 

 Αυστριακή OMV (Απρίλιος 2018) σε κοιτάσματα SARB, Bin Nasher & Al Bateel 
καθώς και Umm Lulu ύψους 20%, έναντι $1,5 δις. 

Σημειώνουμε ότι σε κοιτάσματα (α) Umm Shaif  & Nasr, δυναμικότητος 460,000 
βαρελιών/ 500 εκατ κυβ. ποδών ημερησίως, (β) Lower Zakum, δυναμικότητος 
450,000, καθώς και (γ) SARB & Umm Lulu, δυναμικότητος 215 βαρελιών ημερησίως, 
η ADNOC διατηρεί μερίδιο ύψους 60%  και την επιχειρησιακή ευθύνη της 
εκμεταλλεύσεως (επισυνάπτεται χάρτης εν παραρτήματι). 

Γ. Διεθνής διαγωνισμός για νέα οικόπεδα κοιτασμάτων 

Προσφάτως (Απρίλιος 2018) ADNOC ανακοίνωσε πρόθεσή της διενεργήσει διεθνή 
διαγωνισμό για την εκχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης σε έξι νέα 
οικόπεδα κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, εκ των οποίων τέσσερα 
χερσαία και δύο υποθαλάσσια (επισυνάπτεται χάρτης εν παραρτήματι ), η συνολική 
έκταση των οποίων, εν διασπορά, ανέρχεται σε 30.000 τ. χλμ, ενώ ξεχωριστά, 
κυμαίνεται από 2.500 έως 6.300. Μετά από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, 
εκτιμάται ότι τα δημοπρατούμενα οικόπεδα περιέχουν σημαντικώτατα αποθέματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

Λεπτομέρειες εις ό,τι αφορά όρους διαγωνισμού και ποσοστιαίο ύψος μεριδίων 
που θα εκχωρηθούν δεν έχουν ανακοινωθεί.  Ηγετική ομάδα της ADNOC θα 
πραγματοποιήσει παγκόσμια περιοδεία για την ενημέρωση υποψηφίων επενδυτών, 
οι οποίοι εφ’ όσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής θα υποβληθούν σε 
διαδικασία ελέγχου και προεπιλογής. Η τελική προθεσμία υποβολής των 
προσφορών λήγει τον Οκτώβριο τ.ε.  
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Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, λειτουργεί, κατόπιν εγγραφής, ειδική 
πλατφόρμα του διαγωνισμού: https://www.adnoc.ae/en/block-bid   

Από την ανάληψη της ηγεσίας του Ομίλου (2016), Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, έχει 
προβεί σε εκτεταμένη αναδιοργάνωση της ADNOC, αρχής γενομένης με την 
εισαγωγή θυγατρικής της στο Χρηματιστήριο του Αμπου Ντάμπι (Δεκέμβριος 2017), 
όπου διετέθη προς πώληση με δημόσια εγγραφή ποσοστό 10% των μετοχών της 
θυγατρικής Adnoc Distribution. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην 
διεθνοποίηση του Ομίλου και στην αξιοποίηση του εθνικού πλούτου, μέσω 
συνεργασιών με στρατηγικούς επενδυτές.  

Ο λιμένας της Fujairah αναδεικνύεται ως βασικός σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων 
ναυτιλίας και διαθέτει νέα προβλήτα φόρτωσης μεγάλων δεξαμενοπλοίων  (large 
crude carrier -VLCC jetty). 

Επίσης, στις επενδύσεις του Abu Dhabi συγκαταλέγεται το έργο κατασκευής του 
αγωγού 404χλμ. «Abu Dhabi Crude Oil Pipeline», ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία 
καθώς με την ολοκλήρωσή του θα μεταφέρει το 60% του εξαγόμενου πετρελαίου 
της χώρας στο λιμάνι του εμιράτου της Fujairah στον Ινδικό Ωκεανό, 
παρακάμπτοντας έτσι τα στενά του Χορμούζ, τα οποία σημειωτέον απειλεί με 
αποκλεισμό το Ιράν.  

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, οι δυσκολίες εξόρυξης των εμιρατινών αποθεμάτων 
εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιεκτικότητας σε θειούχο υδρογόνο, 
οδήγησαν στην ανάπτυξη του σχεδίου Dolphin, ήτοι τη δημιουργία αγωγού για την 
μεταφορά φυσικού αερίου από το Qatar στο Abu Dhabi. Ο εν λόγω αγωγός ήδη από 
το 2007 διοχετεύει 2 δις κυβικά πόδια /μέρα προς τα ΗΑΕ και το Ομάν. Παράλληλα 
όμως στο Abu Dhabi οι θυγατρικές της ADNOC, ADMA, OPCO και GASCO έχουν 
αναλάβει την υλοποίηση του μεγαλόπνοου έργου Integrated Gas Development 
(IGD), για την αξιοποίηση των αποθεμάτων του εμιράτου και την αύξηση της 
εγχώριας παραγωγής. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, η ADGAS κατά τη διάρκεια 
του 2009 ανέθεσε στη Ν. Κορεάτικη εταιρεία Hyundai Heavy Industries το έργο 
Σχεδιασμού – Δημοπράτησης – Κατασκευής (EPC: Engineering – Procurement – 
Construction) της μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου στο νησί DAS, συνολικού 
προϋπολογισμού 1 δις δολ. ΗΠΑ. Παράλληλα, η ADNOC προχώρησε σε κοινοπραξία, 
ύψους 10 δις δολ. ΗΠΑ, με την εταιρεία ConocoPhilips, για την εκμετάλλευση του 
κοιτάσματος φυσικού αερίου «Shah», ενώ αναμένεται και συνεργασία με την 
Αυστριακή εταιρεία OMV για την αξιοποίηση, επίσης, αποθεμάτων φυσικού αερίου 
του εμιράτου.  

Πυρηνική ενέργεια  

Από την άλλη πλευρά, τα ΗΑΕ λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη 
της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία υπολογίζεται ότι έως το 2020 θα ανέλθει 
σε 40GWe, έχουν προχωρήσει στην κατάρτιση σχεδίου δημιουργίας έως το 2020, 4 
πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική 
χρήση, συνολικού προϋπολογισμού 41 δις δολ. ΗΠΑ. Παράλληλα, τα ΗΑΕ για την 
παρακολούθηση και το συντονισμό του εθνικού στρατηγικού προγράμματος 
πυρηνικής ενέργειας θέσπισαν τον οργανισμό Nuclear Energy Program 
Implementation, ο οποίος με τη σειρά του ίδρυσε την κρατική εταιρεία Emirates 

https://www.adnoc.ae/en/block-bid
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Nuclear Energy Corporation (ENEC), η οποία ήδη διαχειρίζεται την ανάθεση των 
υποέργων προς επίτευξη του τελικού στόχου.  

Ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας του συμπλέγματος σταθμών πυρηνικής 
ενέργειας «Barakah» εγκαινιάσθηκε στο Αμπου Ντάμπι Μάρτιο 2018, αλλά δεν θα 
ενεργοποιηθεί άμεσα. Αποτελεί τμήμα συνόλου εγκαταστάσεων που θα 
περιλάβουν τρείς επιπλέον αντιδραστήρες APR-1400 συνολικής ισχύος 5,600ΜW, 
και διάρκειας ζωής 60 ετών, η κατασκευή των οποίων βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο (Α:100%, Β:92%, Γ:81% και Δ:61%). Προγραμματίζεται ότι το σύμπλεγμα θα 
έχει ολοκληρωθεί το 2020 και ότι θα έχει τεθεί σε λειτουργία παραγωγής το 
επόμενο έτος. Τοποθετείται γεωγραφικά επί της παραλιακής ζώνης, σε απόσταση 
280 χιλιομέτρων από την Πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι και 81 χιλιομέτρων από την 
συνοριακή πόλη Batha Σαουδικής Αραβίας.  Η κατασκευή του εργοστασίου ξεκίνησε 
το 2012 από την εθνική εταιρεία Emirates Nuclear Energy Corporation, οποίας 
προΐσταται Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Al Mazrouei,  με την ανάθεση 
του έργου σε κοινοπραξία Νοτιοκορεατικών εταιρειών με επικεφαλής Κολοσσός 
Korean Electric Power Company (KEPCO), η οποία θα αναλάβει τροφοδοσία και 
τεχνική λειτουργία του.  

Πυρηνικό πρόγραμμα ΗΑΕ αποτελεί καινοτομία μεταξύ των χωρών Συμβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου-ΣΣΚ και συνδυάζεται με πρόγραμμα έργων ΑΠΕ με σκοπό 
την διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και σταδιακή απεξάρτηση από το 
εισαγόμενο φυσικό αέριο, σε βάθος δεκαετίας. Υπολογίζεται ότι θα καλύψει 
ποσοστό 25% της ηλεκτροπαραγωγής, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές 
άνθρακος κατά 21 εκατ. μετρικούς τόνους αερίων ετησίως 

Ανανεώσιμες πηγές  

Eκτός από τις επενδύσεις που αφορούν τους υδρογονάνθρακες, από το 2006 το 
Αμπου Ντάμπι έστρεψε το ενδιαφέρον του και στον τομέα των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και 
καταρτίζοντας φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια όπως την κατασκευή της πράσινης 
πόλης πρότυπο «Masdar City» (μηδενικού άνθρακα – μηδενικών απορριμμάτων, 
προϋπολογισμού 22 δις δολ.) και την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας (Shams 1και Noor 1). Παράλληλα, στέφθηκε το 2009 με επιτυχία η 
εκστρατεία της χώρας για την ανάληψη της έδρας του Διεθνούς Οργανισμού IRENA 
(International Renewable Energy Agency), υποψηφιότητα την οποία υποστήριξε και 
η Χώρα μας.  

Τον Μάιο 2017, η Αρχή υδάτων και ηλεκτρισμού του Εμιράτου Αμπου Ντάμπι  (Abu 
Dhabi Water and Electricity Authority’s -ADWEA) ανακόινωσε ότι κοινοπραξία 
Ιαπωνικής Marubeni Corp και κινεζικής JinkoSolar Holding, κηρύσσεται ανάδοχος 
μεγάλου έργου ΑΠΕ, οποίο αναμένεται ολοκληρωθεί μέσα 2019 και αφορά σε 
κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, 
δυναμικότητος 1,177ΜW.  Κόστος εργοστασίου, το οποίο θα κατασκευασθεί σε 
θέση Suweihan, προϋπολογίζεται σε $3.2 δις ή 11.74 δις Ντίρχαμ ΗΑΕ. Θα 
χρηματοδοτηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος από ιδίους πόρους ύψους $872 εκατ. ή 
3.2 Ντίρχαμ ΗΑΕ (συμπεριλαμβανομένου δανεισμού $650 ή 2.38 δις Ντίρχαμ ΗΑΕ), 
ενώ υπόλοιπο ποσό $222 εκατ. ή (815 εκατ. Ντίρχαμ ΗΑΕ) καλυφθεί με έκδοση 
ομολόγων.  
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Εκ παραλλήλου, Αρχή υδάτων και ηλεκτρισμού Εμιράτου Ντουμπάι Dubai Electricity 
and Water Authority-DEWA) έχει, ήδη παραλάβει, από Μαρτιο τ.ε. πρώτη και 
δεύτερη μονάδα ηλιακού πάρκου Mohammed bin Rashid Al Maktoum (ισχύος 
13ΜW και 200ΜW αντιστοίχως). Συνολικό κόστος του έργου, όταν ολοκληρωθεί -το 
2020-  η κατασκευή της τρίτης μονάδας ισχύος 800MW με ανάδοχο την MASDAR, 
υπολογίζεται σε $13.6δις ή 50δις Ντίρχαμ ΗΑΕ. 

Προγράμματα έργων ΑΠΕ σε ΗΑΕ προγραμματίζεται ότι θα συμβάλλουν κατά 25% 
στην συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού των ΗΑΕ έως το 2030, ενώ προβολή μεριδίου 
καθαρής ενέργειας εν σχέσει με συμβατικές υπολογίζεται σε 75% έναντι 25% έως το 
έτος 2050. 

Περισσότερες πληροφορίες  

http://dcce.ae/uae-state-of-energy-report-2017/  

https://www.moei.gov.ae/en/open-data.aspx  

Γεωργία/Αγροτική Παραγωγή/Κτηνοτροφία 

Η καλλιεργήσιμη έκταση στα ΗΑΕ, παρά τις δυσκολίες από την έλλειψη υδάτινων 
πόρων και τις υψηλές θερμοκρασίες, ανέρχεται στο 6% του συνολικού εδάφους της 
χώρας. Η γεωργία συμβάλλει με ποσοστό 3% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και 
απασχολεί πάνω από 130.000 άτομα, ενώ αναπτύσσεται και η κτηνοτροφία. Η 
αλιεία κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ με κατά κεφαλή παραγωγή 50 κιλά 
ανά έτος.  

Η κυβέρνηση των ΗΑΕ στην προσπάθειά της να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
αγροτικής παραγωγής της χώρας έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση σειράς μέτρων, 
όπως α) ο αναδασμός και η παραχώρηση εκτάσεων γης για καλλιέργεια, (β) η 
εκπαίδευση και παροχή εξοπλισμού στους γεωργούς, (γ) η εμφύτευση σε μεγάλη 
κλίμακα χουρμαδιών ώστε να δημιουργηθούν εδάφη με την αναγκαία για 
καλλιέργεια σκίαση, (δ) η κατασκευή αρδευτικών έργων και η εγκατάσταση 
σύγχρονων ποτιστικών συστημάτων, (ε) η σωστή χρήση λιπασμάτων, (στ) ανάπτυξη 
φυτωρίων και των υδροπονικών καλλιεργειών. 

Ο αριθμός των σύγχρονων αγροκτημάτων ανέρχεται σήμερα σε 36.000 και οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις σε 105.257 εκτάρια. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 85% των αγροτικών προϊόντων παράγεται στο Abu 
Dhabi, Η μεγάλη παραγωγή λαχανικών και φρούτων έχει καταστήσει τα ΗΑΕ 
αυτάρκη σε αυτά τα προϊόντα. Ορισμένα προϊόντα, μάλιστα, όπως οι φράουλες, τα 
σταφύλια, οι γκουάβες και οι μπανάνες εξάγονται στις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα 
για τους χουρμάδες, ο αριθμός των δένδρων που έχουν φυτευτεί ξεπερνά τα 22 
εκατ. καθιστώντας τα ΗΑΕ έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως, 
με εργοστάσιο το οποίο κατεργάζεται περισσότερους από 14.000 τόνους το χρόνο. 

Επιπρόσθετα, τα ΗΑΕ κατάφεραν να είναι αυτάρκη κατά 90% στα γαλακτοκομικά 
προϊόντα και τα πουλερικά. Σημαντική είναι και η παραγωγή γιαουρτιού και 
βουτύρου, ενώ εντατική εκτροφή πουλερικών με σύγχρονές τεχνικές συναντάται 
σχεδόν σε όλα τα εμιράτα, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο στο Umm Al Quwain 
παράγονται ετησίως πάνω από 1.000 τόνοι πουλερικών. Τέλος, πάνω από 1 εκατ. 
ζώα, κατά κύριο λόγο βοοειδή και καμήλες, προμηθεύουν την εγχώρια αγορά με 
φρέσκο κρέας. 

http://dcce.ae/uae-state-of-energy-report-2017/
https://www.moei.gov.ae/en/open-data.aspx


22 

 

Πηγές:  

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.CD?end=2016&locations=AE&start=2010  

https://www.moccae.gov.ae/en/open-data.aspx#page=1  

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC  

 

Βιομηχανία 

Η βιομηχανία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΑΕ. 
Οι νέες τεχνολογίες και οι υπερσύγχρονες υποδομές είναι σήμερα το 
χαρακτηριστικό της βιομηχανικής βάσης των ΗΑΕ, στην οποία περιλαμβάνονται το 
αλουμίνιο, το τσιμέντο, τα πλαστικά, τα κεραμικά, τα κλωστοϋφαντουργικά και το 
ένδυμα, τα φαρμακευτικά, τα χημικά, ο χρυσός και τα κοσμήματα, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα κ.λπ. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ΗΑΕ εξακολουθούν να επενδύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της βαριάς βιομηχανίας. H εταιρεία  αλουμινίου EMAL, αποτέλεσμα κοινοπραξίας 
της εταιρείας Dubal με τον κρατικό επενδυτικό κολοσσό Mubadala, προβλέπεται να 
αποτελέσει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αλουμινίου στον κόσμο. 

Η Δ/νση Οικονομικής Ανάπτυξης του Dubai (Dubai Economic Development) 
ενθαρρύνει τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις σε πολλούς τομείς της μεταποίησης. 
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενός βιομηχανικού 
πάρκου με την επωνυμία «Dubai Silicon Oasis», προϋπολογισμού 5 δις δολ. ΗΠΑ. 
Στόχος του ανωτέρω πάρκου είναι η προσέλκυση επενδύσεων στους τομείς των 
ημιαγωγών, της υψηλής τεχνολογίας, καθώς και συμφωνία με την Κίνα για την 
δημιουργία βιομηχανικού πάρκου τροφίμων. Στον τομέα της λογιστικής 
υποστήριξης σημειώνουνε τις ειδικές ζώνες Jebel Ali Free Zone (JAFZA) και 
ναυπηγοεπισκευαστική, Dubai Maritime City. 

H βιομηχανική ζώνη KIZAD, εκτάσεως 417 τ.χλμ. αναμένεται ότι έως το 2030, θα 
συνεισφέρει ποσοστό 15% στο μη πετρελαϊκό ΑΕΠ του Abu Dhabi, ενώ 60% των 
παραγομένων εκεί προϊόντων προορίζονται για εξαγωγή. Βιομηχανικές ζώνες 
λειτουργού επίσης και στα υπόλοιπα εμιράτα.   

 

Κατασκευές 

H αγορά κατασκευών των ΗΑΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στις χώρες του Κόλπου 
(μετά την Σαουδική Αραβία). Η αξία του κατασκευαστικού τομέα των ΗΑΕ 
υπολογίζεται (στοιχεία 2016) σε 36διςUSD, ενώ εκτιμάται (Dubai Chamber, Business 
Monitor International) ότι θα ανέλθει σε 43,2δις το 2019, εν όψει και της 
προετοιμασίας της Dubai World EXPO 2020. Σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα 
επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Αρχής Ανταγωνιστικότητας και Στατιστικής-
FCSA (έτους 2016), ο κατασκευαστικός τομέας παραμένει ο τρίτος σημαντικότερος 
στην οικονομία των ΗΑΕ μετά τον πετρελαϊκό και τo εμπόριο, με ποσοστό 
συμμετοχής στο ΑΕΠ 10,3%, έναντι 9,7% το 2015 και 8,3% το 2014.  

Οι μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων στα ΗΑΕ (Developers) 
είναι οι: EMAAR, ALDAR, NAKHEEL, REEM, DUBAI PROPERTIES, MERAAS, 
MUBADALA, MEYDAN, TDIC, TATWEER, Dubai Holdings κ.ά.. Μεταξύ των 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.CD?end=2016&locations=AE&start=2010
https://www.moccae.gov.ae/en/open-data.aspx#page=1
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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σημαντικότερων κατασκευαστικών συγκαταλέγονται οι: Arabian Construction 
Company, Al Futtaim, Al HabtoorGroup, Al Naboodah Contracting, Arabtec 
Construction, Dutco Balfour Beatty, Laing O Rourke, Saudi Biladin Group, Wade 
Adams Contracting, ACTCO κ.ά.. Τον Μάρτιο 2018, οι δύο κολοσσοί του 
κατασκευαστικού κλάδου στα ΗΑΕ, Aldar (Άμπου Ντάμπι) και Emaar (Ντουμπάι), 
ανακοίνωσαν στρατηγική συμφωνία για την σύμπραξή τους σε τοπικά και διεθνή 
έργα, οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει σε αξία τα 6,6δις ευρώ. Ειδικότερα, η 
συμφωνία προβλέπει, σε πρώτο στάδιο, την συνέργεια σε δύο κατασκευαστικά 
υπερ-έργα στα ΗΑΕ, συγκεκριμένα το Saadiyat Grove στο Άμπου Ντάμπι και το 
Emaar Beachfront στο Ντουμπάι. 

Σύμφωνα με το Business News for Construction-BNC Network, στο τέλος του 2017 
(Σεπτέμβριος 2017), ήταν υπό κατασκευή 7.531 έργα στα ΗΑΕ, αξίας 252,7διςUSD 
(έναντι 6.145 έργων τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου), καταγράφοντας 
αύξηση κατά 23 και 16% σε όγκο και αξία, αντίστοιχα. Συνολικά τα ενεργά 
κατασκευαστικά έργα την ίδια περίοδο στα ΗΑΕ ανέρχονταν σε 11.636 (αξίας 
805διςUSD), συμπεριλαμβάνοντας πέραν αυτών υπό κατασκευή, τα προκηρυγμένα, 
υπό σχεδιασμό και στάσιμα έργα. Σημειώνεται ότι πολλά έργα, κυρίως στο 
Ντουμπάι, είτε είναι στάσιμα (δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους), είτε δεν 
παραδίδονται και δεν διοχετεύονται στην αγορά, παρότι είναι ολοκληρωμένα 
(κυρίως κατοικίες μέσου και υψηλού κόστους), για να αποφευχθεί η περεταίρω 
πτώση των αγοραίων τιμών. 

Τα περισσότερα κατασκευαστικά έργα των ΗΑΕ πραγματοποιούνται στο Ντουμπάι. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου Ντουμπάι, την τριετία 2014-2017 
τελούσαν υπό κατασκευή ή ολοκληρώθηκαν 260 έργα, αξίας 147,6διςUSD, ενώ 5 
έργα (αξίας 7,7δις USD) ανεστάλησαν ή ακυρώθηκαν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 
μέχρι το 2030 υπολείπεται η κατασκευή 138 έργων (που έχουν ανακοινωθεί, σε 
δημοπράτηση, σχεδιασμό, κλπ.), αξίας 105δις USD. Ενδεικτικά: επέκταση νέου 
αερολιμένα Al Maktoum International Airport (32διςUSD), επέκταση παλαιού 
αερολιμένα (7,8διςUSD), εμπορικά κέντρα Deira Mall, Nad Al Sheba Mall και Mall of 
the World (21,8διςUSD), ξενοδοχειακές μονάδες Al Habtoor City, Royal Atlantis 
Residences, Bulgari, κ.ά., τρία νοσοκομεία, θεματικά πάρκα όπως Safari Dubai, 
Mohammed Bin Rashid Library, Holy Quran Park, η κατασκευή νέας πόλης στο 
Ντουμπάι -Mohammed bin Rashid City, η κατασκευή  του Dubai Creek Harbour, στο 
οποίο περιλαμβάνεται το The Tower, κτίριο υψηλότερο από το Burj Khalifa (το 
υψηλότερο σήμερα κτίριο στον κόσμο που επίσης βρίσκεται στο Ντουμπάι), κλπ.. 
Σημειώνεται δε ότι, 21% του προϋπολογισμού 2018 της Κυβέρνησης του Ντουμπάι 
αφορά επενδύσεις σε έργα υποδομών, στην τελική ευθεία για την Dubai World Expo 
2020.  

Σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών είναι, επίσης, το ολοένα αυξανόμενο 
ποσοστό των έργων του Abu Dhabi στο συνολικό αριθμό των κατασκευών στη χώρα. 
Μεταξύ των νέων κατασκευαστικών έργων στο Abu Dhabi περιλαμβάνονται: το υπό 
δημοπράτηση μετρό Abu Dhabi, σιδηρόδρομος, πρόσφατα ολοκληρωθέν Yas Island 
Development, Reem Mall, θεματικό πάρκο Warner Bros (1διςUSD), το μουσείο 
Γκούγκενχαïμ (Guggenheim Abu Dhabi), πυρηνική μονάδα Barakah αξίας 23δις USD,  
υπερσύγχρονος τερματικός σταθμός στον αερολιμένα του Abu Dhabi-Midfield 



24 

 

Terminal (5,2διςUSD), κ.ά.. Σημειώνεται δε ότι το 2017 ολοκληρώθηκε το Λούβρο 
(Louvre Abu Dhabi). 

Ελληνικές εταιρείες έχουν υλοποιήσει σημαντικά έργα στη χώρα, όπως νοσοκομεία, 
ξενοδοχεία, λιμενικά έργα, έργα οδοποιίας, επιβλητικές γέφυρες, έργα διαχείρισης 
αποβλήτων, ηλεκτρομηχανολογικά έργα κ.α. Επίσης, ελληνική συμμετοχή υπάρχει 
σε εμβληματικά έργα όπως: τα ηλιακά του υψηλότερου κτηρίου στον κόσμο (Βurj 
Khalifa) και σε άλλα ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, τα μάρμαρα στο μεγαλύτερο 
τζαμί της χώρας, συστήματα αλουμινίου σε πολυτελείς επαύλεις και κτήρια, 
διακοσμητικά πετρώματα, δάπεδα, κ.ά.. 

Πηγές:  

FCSA http://data.bayanat.ae/en_GB/dataset/gross-domestic-product-by-economic-activities-in-
million-dollar/resource/49dd7820-ae4d-45df-922f-4aa19c8aa896  

http://www.economy.gov.ae/Publications/MOE%20Annual%20Report%202017_English.pdf        

http://www.dubaichamber.com/resources/research-reports/sectoral-reports#  

Υγεία 

Σύμφωνα με μελέτη του Επιμελητηρίου Ντουμπάι συνολικά οι δαπάνες κλάδου 
υγείας στα ΗΑΕ ανερχονται (στοιχεία 2016) σε 16,1δις$, εκ των οποίων ποσοστό 
71,3% αφορά δημόσιες δαπάνες και το υπόλοιπο 28,7% δαπάνες ιδιωτικού τομέα.  
Ειδικότερα, η φαρμακευτική δαπάνη συνιστά το 16,2% των δαπανών υγείας και 
ανήλθε σε 2,61δις$ το 2016, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,7% του ΑΕΠ της χώρας. Με 
εκτιμώμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8%, έως το 2020 η συνολική ιατροφαρμακευτική 
δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει σε 3,5δις$.   

Η Εμιρατινή Κυβέρνηση υποστηρίζει την εισαγωγή γενόσημων φαρμάκων στην 
τοπική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει διάφορα μέτρα μεταξύ των οποίων 
πριμοδότηση κατά την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Ντουμπάι, οι πωλήσεις γενόσημων 
ανήλθαν το 2016 σε 500εκ. $, με προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9,2%.  

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την Αρχή Υγείας του Ντουμπάι, έως το 2020 
πρόκειται να δημιουργηθούν 15.000 νέες θέσεις εργασίας στα ΗΑΕ (7.223 ιατρών 
και 8.510 νοσηλευτικού προσωπικού) προκειμένου να στελεχωθούν οι πολυάριθμες 
νέες εγκαταστάσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών ενώ, όπως ανακοίνωσε, κάθε 36 
ώρες δημιουργείται μία νέα επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Σήμερα λειτουργούν στα ΗΑΕ πάνω από 38 δημόσια νοσοκομεία και 88 ιδιωτικά. 
http://www.mohap.gov.ae/en/aboutus/Pages/HealthCareFacilities.aspx 

Επιπρόσθετα λειτουργούν περί τις 4.000 ιατρικά κέντρα, κέντρα υγείας και 
εξειδικευμένες κλινικές. Μεγάλη κινητικότητα εμφανίζεται εν σχέσει με την 
απασχόληση αλλοδαπού εξειδικευμένου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και 
Ελλήνων, για την επάνδρωση των  νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

Tα πλέον προβεβλημένα ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία στα ΗΑΕ αναφέρονται 
επίσης: 

https://smartapps.moh.gov.ae/ords/f?p=105:521  

Παράλληλα, για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού πρόκειται να 
κατασκευαστούν 22 νέα νοσοκομεία (18 ιδιωτικά και 4 δημόσια)  προκειμένου να 

http://data.bayanat.ae/en_GB/dataset/gross-domestic-product-by-economic-activities-in-million-dollar/resource/49dd7820-ae4d-45df-922f-4aa19c8aa896
http://data.bayanat.ae/en_GB/dataset/gross-domestic-product-by-economic-activities-in-million-dollar/resource/49dd7820-ae4d-45df-922f-4aa19c8aa896
http://www.economy.gov.ae/Publications/MOE%20Annual%20Report%202017_English.pdf
http://www.dubaichamber.com/resources/research-reports/sectoral-reports
http://www.mohap.gov.ae/en/aboutus/Pages/HealthCareFacilities.aspx
https://smartapps.moh.gov.ae/ords/f?p=105:521
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προσελκύουν 500.000 ασθενείς, ανά έτος μέχρι το 2020, με προτεραιότητα  
ασθενείς από αραβικές χώρες, τη Νότια Ασία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων 
Κρατών στους  τομείς οφθαλμολογίας, δερματολογίας, πλαστικής ιατρικής, 
προληπτικής ιατρικής, φροντίδας σώματος, οδοντιατρικών υπηρεσιών, ορθοπεδικής 
και αθλιατρικής. Επίσης, η Αρχή Υγείας του Ντουμπάι (DHA) σχεδιάζει να 
κατηγοριοποιήσει τα νοσοκομεία με σύστημα ταξινόμησης από ένα έως πέντε 
αστέρια, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

 

Τραπεζικός Τομέας  

Στη χώρα λειτουργούν 22 τοπικές και 27 αλλοδαπές εμπορικές τράπεζες με 957 
καταστήματα. Μεγαλύτερες η FAB με μερίδιο 26,8% της αγοράς και η ENBD με 
μερίδιο 15,4%.  

Ταμειακές ροές για την πληρωμή μερισμάτων από τις 62 εγγεγραμμένες εταιρείες 
σε Χρηματιστήρια Αμπου Ντάμπι και Ντουμπάι ανήλθαν κατά το οικονομικό έτος 
2017 σε Ντίρχαμ 33,1 δις ή $9 δις. Μερίδιο εγγεγραμμένων 18 τραπεζών σε διανομή 
μερισμάτων αντιπροσωπεύει ποσοστό 54,3% του συνόλου.  

Τον Mάιο 2018 η ολλανδική τράπεζα ABN Amro ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα 
ΗΑΕ λόγω ελλείψεως όγκου εργασιών. Θα μεταφέρει χαρτοφυλάκιο επίλεκτων 
πελατών της σε κεντρικό κατάστημα Άμστερνταμ.  

Τον Μάιο 2019 ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των κρατικών 
τραπεζών Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) και Union National Bank (UNB). Το 
νέο σχήμα υπό την επωνυμία ADCB Group προέβη στην εξαγορά του ισλαμικού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Με στοιχεία ενεργητικού $115 δις αποτελεί πλέον 
την τρίτη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στα ΗΑΕ με εκτιμώμενο μερίδιο 17% της 
αγοράς των ΗΑΕ 

Διεργασίες για τη συγχώνευση τραπεζών κρατικών συμφερόντων αποτελούν 
οργανική συνέχεια της ενοποιήσεως κατά α’ εξάμηνο 2017 των επενδυτικών 
βραχιόνων της κυβερνήσεως του Αμπου-Ντάμπι  Abu Dhabi Investment Council και 
Μubadala σε ενιαίο φορέα με ενεργητικό ύψους $250 δις, καθώς και της 
δημιουργίας της First Abu Dhabi Bank εκ συγχωνεύσεως των Νational Bank of Abu 
Dhabi και First Gulf Bank.  

Διαρθρωτικές μεταβολές στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα υπαγορεύονται επίσης 
από την υποχρέωση συμμορφώσεως των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο 
διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τις 
προβλέψεις ότι η τιμή του του πετρελαίου δεν θα ανακάμψει επαρκώς στο εγγύς 
μέλλον, καθώς και την πολιτική αύξησης των επιτοκίων $ΗΠΑ, σε οποίο είναι, προς 
το παρόν, συνδεδεμένο το εθνικό νόμισμα των ΗΑΕ. 

Πηγές: 

https://www.nbad.com/content/dam/NBAD/documents/Business/market-insights/mena-
economic-reports/UAE-Banking-Sector-Summary-June 2015.pdf)και  

http://www.centralbank.ae/  

https://www.nbad.com/content/dam/NBAD/documents/Business/market-insights/mena-economic-reports/UAE-Banking-Sector-Summary-June%202015.pdf
https://www.nbad.com/content/dam/NBAD/documents/Business/market-insights/mena-economic-reports/UAE-Banking-Sector-Summary-June%202015.pdf
http://www.centralbank.ae/
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Κρατικά Επενδυτικά Κεφάλαια  

Τα ΗΑΕ μετά και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου, έβαλαν ως στόχο, 
μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση των κερδών από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών, 
πραγματοποιώντας επενδύσεις με στόχο τη διασφάλιση μελλοντικών εσόδων, αλλά 
και την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς. Για αυτό το λόγο από πολύ νωρίς, το κάθε 
εμιράτο ξεχωριστά με πρωτεργάτη το Abu Dhabi που συγκεντρώνει και τα 
μεγαλύτερα πετρελαϊκά έσοδα, προχώρησαν στη σύσταση οργανισμών για τη 
διαχείριση των πλεοναζόντων κρατικών κεφαλαίων και την υλοποίηση κερδοφόρων 
επενδυτικών σχεδίων.   

Ο σημαντικότερος φορέας διαχείρισης κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων 
(Sovereign Wealth Funds – SWF) στα ΗΑΕ, αλλά και διεθνώς, είναι τo «Abu Dhabi 
Investment Authority» (ADIA). Ο εν λόγω κολοσσιαίος οργανισμός εκτιμάται ότι 
διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 650 - 875 δις δολ. ΗΠΑ, ενώ οι επενδύσεις του 
διαφοροποιούνται σε μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων σε όλες τις ηπείρους.  

http://www.adia.ae/En/Investment/Portfolio.aspx  

Αντίστοιχα, ο σημαντικότερος κρατικός επενδυτικός οργανισμός του εμιράτου του 
Dubai είναι το «Investment Corporation of Dubai» (ICD), ο οποίος αν και συστήθηκε 
μόλις το 2006, συμμετέχει, μέσω κυρίως της θυγατρικής του «Dubai Holding» σε 
πληθώρα εμιρατινών αλλά και διεθνών επενδυτικών σχεδίων. 

https://www.icd.gov.ae/portfolio/  

Αγορά Εργασίας   

Ενώσεις και Σωματεία Εργατών / Εργαζομένων δεν υφίστανται στα ΗΑΕ. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων μεσολαβεί το Υπουργείο 
Εμπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο και αποφασίζει για το εν λόγω 
ζήτημα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δυο μέρη επιθυμεί να προσβάλει την 
απόφαση, μπορεί να το πράξει ασκώντας έφεση σε τοπικό δικαστήριο. Οι απεργίες 
και οι ανταπεργίες (lock outs) δεν επιτρέπονται. 

Εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει αποκλειστικώς τους Εμιρατινούς 
πολίτες και τους πολίτες των χωρών ΣΣΚ. 

Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στα ΗΑΕ δεν εντάσσονται στο Εμιρατινό Εθνικό Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά υποχρεωτικώς στα Εμιράτα Αμπου Ντάμπι και 
Ντουμπάι καλύπτονται, ασφαλιζόμενοι από τον εργοδότη σε κλάδο υγείας, μέσω 
εγκεκριμένων ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Δεν δικαιούνται συνταξιοδοτική 
ασφάλιση, αλλά λαμβάνουν εφ’ άπαξ αποζημίωση λόγω απόλυσης ή ορίου ηλικίας, 
όπως ορίζεται από την εργατική νομοθεσία. Η συνολική αποζημίωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει ύψος μισθολογικών απολαβών διετίας. Πάντως, σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία, προβλέπεται προαιρετική ασφάλιση των Ελλήνων εξωτερικού 
(αυτασφάλιση). 

http://www.adia.ae/En/Investment/Portfolio.aspx
https://www.icd.gov.ae/portfolio/
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Τουρισμός 

2015 2016 2017 
 Μεταβολή %  

2015/2016 2016/2017 Τουριστικοί δείκτες 

21,417,611 22,868,489 24,633,790 7% 8% Ετήσιες αφίξεις 

69,766,747 73,854,531 78,179,269 6% 6% Διανυκτερεύσεις 

3.26 3.23 3.17 -1% -2% Διάρκεια παραμονής 

148,632 155,704 162,225 5% 4% Διαθέσιμα δωμάτια 

75% 75% 76% 0% 1% Πληρότητα (%) 

32,908,990,504 31,630,805,379 31,747,362,818 -4% 0% Συνολικό εισόδημα (σε Ντίρχαμ) 

20,292,769,715 19,199,591,199 19,286,793,192 -5% 0% Εισόδημα /δωμάτιο (σε Ντίρχαμ) 

11,689,873,713 11,515,955,742 11,474,166,341 -1% 0% Εστίαση (σε Ντίρχαμ) 

926,347,076 915,258,438 986,403,284 -1% 8% Άλλα εισοδήματα (σε Ντίρχαμ) 

Πηγή :  Federal Competitiveness & Statistics Authority 

Ο Τουρισμός αποτελεί  κύρια βιομηχανία των ΗΑΕ, διότι ενισχύει παράλληλα και την 
κατασκευαστική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία κατά το 2017 
οι τουριστικές αφίξεις υπερέβησαν τα 24,5 εκατ. με μέση διάρκεια παραμονής 3,17 ημέρες 
και πληρότητα καταλυμάτων 76%. Το συνολικό εισόδημα από τον τουρισμό ανήλθε σε 
31,74 δις Ντίρχαμ  ή 8,6 δις  $ ΗΠΑ. 

Αν και ο αριθμός των αφίξεων / διανυκτερεύσεων παρουσιάζει μέση άνοδο 7,5% οι 
υπόλοιποι δείκτες έχουν αρνητικό πρόσημο μεταξύ των ετών 2015 και 2017. Κατά το 2017 
και 2018 παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι παρά την πολιτική προσφορών και τη 
γενική μείωση του επιπέδου των τιμών, δεν επετεύχθη βελτίωση του συντελεστή 
πληρότητος στα πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των διαθεσίμων κλινών. 
Σημαντική ένεση για τον τουρισμό αποτελούν και οι εδώ διεθνείς εκθέσεις στο πλαίσιο των 
οποίων δημιουργείται σημαντικός κύκλος εργασιών για τα κεντρικά ξενοδοχεία, τα οποία 
κατά την συγκεκριμένη περίοδο, σημειώνουν πληρότητα που προσεγγίζει το 100% και 
διπλασιάζουν τις τιμές τους.  

Αναμένεται όμως ότι το 2020 η Παγκόσμια Έκθεση  ΕXPO 2020  θα  προσελκύσει 25 εκατ. 
επισκέπτες, αριθμός ο οποίος  θα προστεθεί στις τρέχουσες τουριστικές ροές και τα 
επόμενα έτη. Με τους υπολογισμούς αυτούς, συνεχίζεται η κατασκευαστική 
δραστηριότητα για την ανάπτυξη των ξενοδοχειακών υποδομών. 

Καταλύματα 2017/2016 
Αριθμός 

καταλυμάτων 
Δωμάτια Πληρότητα 

Έτος 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Ξενοδοχεία 726 702 126,420 119,105 76% 74% 

5 STAR 175 166 56,355 52,463 74% 74% 

4 STAR 196 178 38,852 35,596 77% 74% 

3 STAR 305 315 28,391 28,350 77% 74% 

2 STAR 21 18 1,416 1,441 62% 62% 

1 STAR 29 25 1,406 1,255 62% 60% 

Διαμερίσματα (Hotel Apartments) 332 358 35,805 36,599 78% 79% 

Deluxe 90 94 13,846 13,983 79% 79% 

Superior 56 35 2,738 3,436 74% 78% 

Standard 186 229 19,221 19,180 78% 78% 

Σύνολο 1,058 1,060 162,225 155,704 76% 75% 
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Βασικά μακρo-οικονομικά μεγέθη 

2005-2015 

Σε εκατ. $ ΗΠΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Πληθυσμός (σε χιλ.)  4,106   5,012   6,219   8,074   8,200   8,264   …   …   …   …   …  

Εργαζόμενοι (σε χιλ.)  2,800   3,106   3,823   4,902   4,899   4,904   …   …   …   …   …  

Α.Εγχ.Π.  180,617   222,117   257,916   315,475   53,547   286,185   348,526   373,432  388,598  401,958   370,296  

Μεταβολή (%) 23.0 16.1 22.3 -19.6 3.4 12.9 21.8 7.1 4.1 3.4 -7.9 

Α.Εγχ.Π./εκτός πετρελαιοειδών  118,744   139,132   170,687   199,024  184,979   195,895   211,499  226,618  244,028  263,800   283,364  

Α.Εγχ.Π σε δταθερές τιμές 2007  227,570   249,957   257,916   266,148   252,194   256,319   269,668   287,985   301,603   310,893   322,575  

Μεταβολή (%) 4.9 9.8 3.2 3.2 -5.2 1.6 5.2 6.8 4.7 3.1 3.8 

Α.Εθνικό Εισόδημα  183,504   226,854   266,289   319,279   256,161   286,086   348,636  373,729  390,178  402,508   370,569  

Μεταβολή (%) 23.5 23.6 17.4 19.9 -19.8 11.7 21.9 7.2 4.4 3.2 -7.9 

Καθαρό εθνικό εισόδημα  164,041   204,784   241,453   288,751   228,589   264,637   325,955  348,468  364,208  374,266   340,861  

Μεταβολή 18.6 24.8 17.9 19.6 -20.8 15.8 23.2 6.9 4.5 2.8 -8.9 

Διαθέσιμο εισόδημα  157,315   196,588   232,165   278,132   218,406   253,364   313,919  333,227  334,255  345,675   314,448  

Μεταβολή (%) 18.7 25.0 18.1 19.8 -21.5 16.0 23.9 6.2 0.3 3.4 -9.0 

Εθνική αποτεμίευση  41,331   56,778   59,798   70,929   59,883   64,128   109,829  140,755  134,245  126,309   98,642  

Μεταβολή (%) 38.5 37.4 5.3 18.6 -15.6 7.1 71.3 28.2 -4.6 -5.9 -21.9 

Καταναλωτική δαπάνη  115,984   139,810   172,367   207,203   158,522   189,236   204,091  192,473  200,010  219,366   215,806  

Μεταβολή (%) 12.9 20.5 23.3 20.2 -23.5 19.4 7.8 -5.7 3.9 9.7 -1.6 

-Τελική καταναλωτική δημόσια δαπάνη   14,219   15,366   17,365   23,020   25,948   29,069   34,903   36,449   44,613   46,949   48,741  

-Τελική καταναλωτική ιδωτική δαπάνη          101,765   124,445   155,002   184,183   132,574   160,167   169,188  156,023  155,397  172,416   167,065  

Επενδύσεις κεφαλαίου  33,196   39,044   60,799   70,584   73,308   71,497   74,679   81,809   84,367   91,748   96,511  

Μεταβολή (%) 20.2 17.6 55.7 16.1 3.9 -2.5 4.5 9.5 3.1 8.7 5.2 

Πηγή :Υπουργείο Οικονομικών : Department of Economic Statistics - National Accounts and government finance department. 
* Προσωρινά στοιχεία. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  122,071   152,434   186,690   248,808   201,959   225,275   314,834  375,798  392,571  391,296   360,517  

Μεταβολή (%) 29.9 24.9 22.5 33.3 -18.8 11.5 39.8 19.4 4.5 -0.3 -7.9 

Εξαγωγές αγαθών  117,287   145,586   178,630   239,213   191,802   213,539   302,036  359,727  71,223  367,415   333,288  

Εξαγωγές υπηρεσιών  4,784   6,847   8,060   9,596   10,157   11,736   12,798   16,071   21,348   23,880   27,229  

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  93,862   112,930   166,134   219,714   187,140   206,661   251,961  281,291  292,987  305,520   307,774  

Μεταβολή (%) 19.7 20.3 47.1 32.3 -14.8 10.4 21.9 11.6 4.2 4.3 0.7 

Εισαγωγές αγαθών  84,654   100,057   150,123   200,327   170,121   187,001   229,932  256,526  270,577  282,153   283,186  

Ειασγωγές υπηρεσιών  9,209   12,874   16,011   19,387   17,018   19,660   22,029   24,765   22,410   23,367   24,588  

Μισθολογική δαπάνη  38,101   43,172   55,996   69,341   66,485   75,572   85,865   94,030  101,481  111,416   111,958  

Μεταβολή (%) 13.7 13.3 29.7 23.8 -4.1 13.7 13.6 9.5 7.9 9.8 0.5 

Δεικτης τιμών καταναλωτού (2000/2007 = 
100) 

 121.7   133.0   147.8   112.3   114.0   115.0   116.0   116.8   118.1   120.8   125.8  

Πληρθωρισμός%  6.2   9.3   11.1   12.3   1.6   0.9   0.9   0.7   1.8   3.5   4.1  

Πηγή :Υπουργείο Οικονομικών : Department of Economic Statistics - National Accounts and government finance department. 
* Προσωρινά στοιχεία. 

  

Δημόσια Οικονομικά 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Έσοδα πετελαίου 30,327 44,867 47,996 73,335 33,323 46,230 71,460 76,045 79,849 68,715 33,297 

Άλλα έσοδα 8,857 9,909 14,291 31,208 30,523 30,563 31,975 36,337 45,647 46,476 47,040 

Σύνολο εσόδων 39,184 54,776 62,287 104,543 63,846 76,793 103,435 112,382 125,496 115,190 80,337 

Σύνολο δαπανών  28,436 34,303 43,492 75,067 106,408 93,679 123,042 130,524 145,168 134,024 109,180 

Ισοζύγιο 10,749 20,474 18,795 29,477 -42,562 -16,886 -19,607 -18,142 -19,672 -18,834 -28,843 

Πηγή :Υπουργείο Οικονομικών : Department of Economic Statistics - National Accounts and government finance department. 
* Προσωρινά στοιχεία.  
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2015-2018 

 2015 2016 2017* 2018** 

Πληθυσμός (σε χιλιάδες) 9,104 9,121 9,304  

Κατά κεφαλήν εισόδημα (σε $ ΗΠΑ) 37,935 38,913 41,413  

Πετρελαϊκός τομέας  2015 2016 2017* 2018** 

 Εξαγωγές πετρελαίου παραγώγων και φυσικού αερίου  
 (σε δις $ΗΠΑ) 61.5 50.9 58.1 75.4 

 Μέση τιμή εξαγωγών αργού  (σε $ΗΠΑ/ βαρέλι)  52.4 44.0 54.4 71.9 

 Παραγωγή αργού πετρελαίου (σε εκατ. βαρέλια ημερησίως)  2.9 3.0 2.9 3.0 

Παραγωγή 2015 2016 2017* 2018** 

 Ονομαστικό Α.Εγχ.Π (σε δις Ντίρχαμ)  1,315 1,311 1,405 1,589 

 Ονομαστικό Α.Εγχ.Π (σε δις $ΗΠΑ)  358 357 383 433 
 Πραγματικό ΑΕΠ (ετήσια μεταβολή %)  5.1 3.0 0.8 2.9 

 Πραγματικό πετρελαϊκό ΑΕΠ (ετήσια μεταβολή %) 5.2 2.6 -3.0 2.9 

 Πραγματικό ΑΕΠ εκτός πετρελαίου (ετήσια μεταβολή %)  5.0 3.2 2.5 2.9 

 Πληθωρισμός (μέση τιμή, ετήσια μεταβολή %) 4.1 1.6 2.0 3.5 

Επενδύσεις και Αποταμίευση (% του ΑΕΠ) 2015 2016 2017* 2018** 

 Ακαθάριστες Εγχώριες Επενδύσεις 25.8 27.1 21.6 22.5 

 Σύνολο επενδύσεων παγίου κεφαλαίου  23.4 24.5 19.1 20.3 

 -Δημόσιος τομέας 11.1 11.4 8.2 8.5 

 -Ιδιωτικός τομέας 12.3 13.0 10.9 11.8 

 Ακαθάριστη Εθνική Αποταμίευση  30.7 30.8 28.5 29.6 

 -Δημόσιος τομέας 3.0 2.2 2.9 3.1 

 -Ιδιωτικός τομέας 27.6 28.7 25.6 26.5 

Δημόσια Οικονομικά (% του ΑΕΠ) 2015 2016 2017* 2018** 

 Έσοδα  29.0 28.9 28.8 28.2 

 - Φορολογία  12.5 8.9 11.9 13.3 

 - Άλλα έσοδα (1) 16.2 19.6 16.6 14.6 

 Δαπάνες  32.4 30.9 30.4 29.9 

 Δαπάνες (2)  29.7 27.9 27.8 27.1 

 Λογαριασμός απόκτησης μη χρηματοπιστωτικών στοιχείων  2.7 3.0 2.6 2.7 

 Καθαρές ανάγκες δανεισμού -3.4 -2.0 -1.6 -1.6 

 Προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο εκτός πετρελαϊκού 
τομέα (3)  -27.7 -21.9 -25.7 -30.0 

 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος  16.7 19.4 21.8 20.9 

 Καθαρές καταθέσεις του δημοσίου στο εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα 3.7 4.6 6.8 5.1 

 Νομισματικός τομέας (ετήσια μεταβολή%) 2015 2016 2017* 2018** 

 Καθαρά ξένα στοιχεία ενεργητικού -12.8 5.0 26.8 32.3 

 Καθαρά εγχώρια στοιχεία ενεργητικού 11.7 2.7 6.2 6.2 

 Πιστώσεις στο ιδιωτικό τομέα  8.4 5.8 8.4 8.4 

 Προσφορά χρήματος  5.5 3.3 4.2 4.2 
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Εξωτερική θέση της χώρας (σε δις $ ΗΠΑ) 2015 2016 2017* 2018** 

 Εξαγωγές και επανεξαγωγές αγαθών : 300 295 309 329 

- Πετρέλαιο 61 46 58 75 

 -Εκτός πετρελαίου και επανεξαγωγών 104 103 104 105 

 Εισαγωγές αγαθών  224 227 229 240 

 Ισοζύγιο Τρεχουσών συναλλαγών  17.6 13.2 26.5 30.5 

 Ισοζύγιο Τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) 4.9 3.7 6.9 7.1 

 Εξωτερικό χρέος (%ΑΕΠ)  67.6 70.8 73.5 66.9 

 Ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθέματα (4)  94.0 85.4 95.4 111.2 

 -Σε μήνες εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εκτός 
επανεξαγωγών 6.7 6.0 6.0 6.8 

 Συναλλαγματική ισοτιμία της $ΗΠΑ (μέση τιμή περιόδου) 3.67 3.67 3.67  ..  

 Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική (2010 = 100)  122.1 125.2 125.7  ..  

 Πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία (2010 = 100)  108.5 111.1 110.9  ..  

 (1) Συμπεριλαμβάνονται μεταβιβάσεις κερδών από επενδύσεις Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίων  
 (2) Συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων και εγγυήσεων για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων 
 (3) Ποσοστό του μη πετρελαϊκού ΑΕΠ.  Εκτός εσόδων από επενδύσεις 
 (4) Εκτός εσόδων από ξένα στοιχεία ενεργητικού κρατικών επενδυτικών ταμείων.  
* Προσωρινά στοιχεία 
** Εκτιμήσεις ΔΝΤ 

Πηγή : ΔΝΤ, Υπουργείο  Οικονομίας  ΗΑΕ
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2010 -2017 σε σταθερές τιμές (εκατ.$ΗΠΑ) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Πληθυσμός (σε χιλιάδες) 8,264 8,672 8,900 9,006 9,071 9,104 9,121 9,304 

Μεταβολή% … 4.9 2.6 1.2 0.7 0.4 0.2 2.0 

Ονομαστικό Ακαθ. Εγχ. Προϊόν (Α.Ε.Π.) 289,787 350,666 374,591 390,108 403,137 358,135 357,045 382,575 

Μεταβολή% … 21.0 6.8 4.1 3.3 -11.2 -0.3 7.2 

Ονομαστικό Α.Ε.Π. (εκτός πετρελαϊκού τομέα) 199,647 214,123 228,277 246,113 265,586 279,995 288,115 297,333 

Μεταβολή% … 7.3 6.6 7.8 7.9 5.4 2.9 3.2 

Α.Ε.Π. (σε σταθερές τιμές 2010) 289,787 309,870 323,767 340,128 355,089 373,073 384,222 387,259 

Μεταβολή% … 6.9 4.5 5.1 4.4 5.1 3.0 0.8 

Ακαθ. Εθν. Εισόδημα 289,688 350,776 374,888 391,687 403,796 359,878 359,142 385,352 

Μεταβολή% … 21.1 6.9 4.5 3.1 -10.9 -0.2 7.3 

Καθαρό Εθν. Εισόδημα 276,793 337,228 360,836 378,878 389,567 344,786 344,299 370,403 

Μεταβολή% … 21.8 7.0 5.0 2.8 -11.5 -0.1 7.6 

Διαθέσιμο Εισόδημα 265,520 325,192 345,596 348,926 361,412 305,140 305,198 329,205 

Μεταβολή% … 22.5 6.3 1.0 3.6 -15.6 0.0 7.9 

Εθνική Αποταμίευση 95,266 153,210 186,072 173,407 169,429 133,920 131,273 148,511 

Μεταβολή% … 60.8 21.4 -6.8 -2.3 -21.0 -2.0 13.1 

Τελική Καταναλωτική Δαπάνη 170,254 171,982 159,524 175,519 191,983 171,221 173,924 180,695 

Μεταβολή% … 1.0 -7.2 10.0 9.4 -10.8 1.6 3.9 

Δημόσια 29,069 34,903 36,449 42,851 44,070 44,511 44,725 47,125 

Μεταβολή% … 20.1 4.4 17.6 2.8 1.0 0.5 5.4 

Ιδιωτική 141,185 137,079 123,075 132,668 147,912 126,709 129,199 133,570 

Μεταβολή% … -2.9 -10.2 7.8 11.5 -14.3 2.0 3.4 

Ακαθ. Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 71,639 75,269 78,064 71,161 79,049 83,840 87,343 87,953 

Μεταβολή% … 5.1 3.7 -8.8 11.1 6.1 4.2 0.7 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 225,275 314,834 375,798 392,571 399,570 361,253 360,626 384,044 

Μεταβολή% … 39.8 19.4 4.5 1.8 -9.6 -0.2 6.5 

Εξαγωγές Αγαθών(FOB) 213,539 302,036 359,727 371,223 343,041 300,477 295,031 313,547 

Μεταβολή% … 41.4 19.1 3.2 -7.6 -12.4 -1.8 6.3 

Εξαγωγές Υπηρεσιών 11,736 12,798 16,071 21,348 56,528 60,776 65,596 70,497 

Μεταβολή% … 9.0 25.6 32.8 164.8 7.5 7.9 7.5 

Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 229,101 286,450 319,770 332,757 358,938 345,296 350,388 359,210 

Μεταβολή% … 25.0 11.6 4.1 7.9 -3.8 1.5 2.5 

Εισαγωγές Αγαθών (CIF) 187,001 229,932 256,526 270,577 276,025 263,417 266,576 273,710 

Μεταβολή% … 23.0 11.6 5.5 2.0 -4.6 1.2 2.7 

Εισαγωγές Υπηρεσιών 42,100 56,518 63,244 62,179 82,914 81,879 83,812 85,500 

Μεταβολή% … 34.2 11.9 -1.7 33.3 -1.2 2.4 2.0 

Αμοιβές εργαζομένων 77,402 83,999 91,590 103,984 110,915 117,208 120,336 124,817 

Μεταβολή% … 8.5 9.0 13.5 6.7 5.7 2.7 3.7 

Δέικτης Τιμών Καταναλωτού (2014 = 100)    95 96 97 98 100 104 106 108 

Πληθωρισμός 0.9 0.9 0.7 1.8 3.5 6.5 5.8 3.6 

Πηγή : Federal Competitivenes and Statistics Authority UAE 2005-2015 
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Κατανομή ΑΕΠ κατά τομέα δραστηριότητας  2013 2014 2015 2016 2017 

Εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα  1,257,324 87.8% 1,284,246 86.7% 1,105,990 84.1% 1,090,929 83.2% 1,171,448 83.4% 

Γεωργία-κτηνοτροφία-δάση και αλιεία 9,223 0.6% 9,468 0.6% 9,746 0.7% 10,176 0.8% 10,721 0.8% 

Ορυχεία μεταλλεία (συμπ. Πετρελαίου) 528,820 36.9% 505,157 34.1% 286,970 21.8% 253,148 19.3% 313,052 22.3% 

Μεταποιητικές βιομηχανίες 108,085 7.5% 115,141 7.8% 116,380 8.8% 117,808 9.0% 123,422 8.8% 

Ηλεκτρισμός - Υδατα και διαχείριση αποβλήτων  35,705 2.5% 38,825 2.6% 46,471 3.5% 48,719 3.7% 53,315 3.8% 

Κατασκευές 115,646 8.1% 122,268 8.3% 127,693 9.7% 123,820 9.4% 122,749 8.7% 

Εμπόριο και επισκευές αυτοκινήτων  150,680 10.5% 155,774 10.5% 160,969 12.2% 170,458 13.0% 172,288 12.3% 

Μεταφορές και Αποθήκευση 79,598 5.6% 84,260 5.7% 89,983 6.8% 80,434 6.1% 82,461 5.9% 

Ξενοδοχεία και εστίαση 28,564 2.0% 31,968 2.2% 32,402 2.5% 31,631 2.4% 32,357 2.3% 

Πληροφορική και επικοινωνίες 32,875 2.3% 36,182 2.4% 37,929 2.9% 40,162 3.1% 41,347 2.9% 

Χρηματοπιστωτικα και ασφάλειες 100,537 7.0% 115,541 7.8% 125,221 9.5% 131,646 10.0% 134,773 9.6% 

Κτηματικές δραστηριότητες 66,070 4.6% 74,400 5.0% 81,184 6.2% 89,357 6.8% 89,432 6.4% 

Επαγγελματικές, επιστ/νικές και τεχνικές δραστηριότητες  36,686 2.6% 39,118 2.6% 40,783 3.1% 42,238 3.2% 43,425 3.1% 

Διοικητικές και δραστηριότητες υποστήριξης 23,643 1.7% 25,871 1.7% 27,377 2.1% 29,814 2.3% 31,453 2.2% 

Δημοσια διοίκηση άμυνα και ασφάλεια 74,809 5.2% 80,735 5.5% 84,040 6.4% 88,673 6.8% 98,786 7.0% 

Παιδεία και Εκπαίδευση 14,000 1.0% 15,648 1.1% 16,237 1.2% 18,312 1.4% 18,836 1.3% 

Υγεία 14,866 1.0% 16,012 1.1% 16,629 1.3% 18,162 1.4% 19,298 1.4% 

Τεχνες και ψυχαγωγία 6,075 0.4% 6,545 0.4% 7,012 0.5% 7,836 0.6% 8,136 0.6% 

Υπηρεσίες προς νοικοκυριά 6,788 0.5% 7,608 0.5% 8,225 0.6% 8,854 0.7% 9,156 0.7% 

Σύνολο 1,432,670 100.0% 1,480,521 100.0% 1,315,251 100.0% 1,311,248 100.0% 1,405,007 100.0% 

Εκτός πετρελαίου 903,850 63.1% 975,364 65.9% 1,028,280 78.2% 1,058,101 80.7% 1,091,955 77.7% 

Πηγή: Federal Competitivenes and Statistics Authority UAE 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας ΗΑΕ 
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Τελική καταναλωτική δαπάνη (σε δις Ντίρχαμ)  2015 2016 Μεταβολή 

Δημόσια καταναλωτική δαπάνη 163.7 161.7 -1.20% 

Ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη  674.2 753 11.70% 

Τελική καταναλωτική δαπάνη  838 914.7 9.10% 

Τελική καταναλωτική δαπάνη / Πραγματικό ΑΕΠ 62.10% 65.70% 
 Συνολικές Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές  2015 2016 
 

(δις Ντίρχαμ) Αξία Μερίδιο  Μερίδιο Μεταβολή 

Συνολικές Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 307.9 100.00% Αξία 100.00% -1.70% 

Δημόσιος τομέας  145.8 47.30% 146.4 48.30% 0.40% 

Ιδιωτικός τομέας 162.1 52.70% 156.4 51.70% -3.50% 

Εισροές αμέσων ξένων επενδύσεων στα ΗΑΕ (σε δις $ΗΠΑ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μέση μεταβολή 

Καθαρές ετήσιες  εισροές αμέσων ξένων επενδύσεων 7.1 8.8 9.5 10.8 8.8 9 4.90% 

Σύνολο συσσωρευμένων εισροών αμέσων ξένων επενδύσεων 71 79.8 89.3 100.1 108.9 117.9 10.70% 

Εκροές αμέσων επενδύσεων από τα ΗΑΕ (σε δις $ΗΠΑ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μέση μεταβολή 

Καθαρές ετήσιες εκροές αμέσων επενδύσεων 2.2 2.5 8.8 11.7 16.7 15.7 48.20% 

Σύνολο συσσωρευμένων εκροών αμέσων επενδύσεων 57.8 60.3 69.1 80.8 97.5 113.2 14.40% 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας ΗΑΕ: http://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE%20Annual%20Report%202017_English.pdf  

 

http://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE%20Annual%20Report%202017_English.pdf
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Δημόσια Οικονομικά (σε εκατ. $ΗΠΑ) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Έσοδα από το αργό πετρέλαιο 38,038 23,623 37,558 69,083 79,849 76,045 71,460 46,230 

Άλλα έσοδα 72,199 80,203 45,433 40,739 45,647 36,337 31,975 30,563 

Σύνολο Δημοσίων Εσόδων 110,237 103,826 82,991 109,822 125,496 112,382 103,435 76,793 

Σύνολο Δημοσίων Δαπανών 111,114 108,436 105,988 119,451 145,168 130,524 123,042 93,679 

Τελικό πλεόνασμα ή έλλειμμα -877 -4610 -22,997 -9,629 -19,672 -18,142 -19,607 -16,886 

Δημόσια έσοδα (σε εκατ. $ΗΠΑ) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Φορολογία  7,402 6,114 5,897 7,497 7,027 9,133 5,370 7,179 

Τελωνεία 2,531 2,774 3,044 2,897 2,658 2,945 2,584 2,254 

Άλλα 4,871 3,340 2,853 4,600 4,370 6,188 2,786 4,925 

Έσοδα εκτός φορολογίας  102,836 97,712 77,093 102,325 118,469 103,249 98,065 69,613 

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 38,038 23,623 37,558 69,083 79,849 76,045 71,460 46,230 

Κρατικές επιχειρήσεις 35,887 46,634 4,941 5,368 7,047 5,787 6,169 5,849 

Άλλα 28,911 27,455 34,595 27,875 31,572 21,416 20,436 17,535 

Σύνολο 110,237 103,826 82,991 109,822 125,496 112,382 103,435 76,793 

Δημόσιες δαπάνες (σε εκατ. $ΗΠΑ) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Τρέχουσες 98,857 95,130 103,013 113,147 116,357 101,376 93,786 68,029 

Μισθοί και συντάξεις 19,480 17,453 25,229 24,125 19,684 19,728 17,083 12,234 

Αγορά αγαθών και υπηρεσιών 25,604 14,079 20,873 20,106 19,604 18,098 18,411 16,966 

Επιδοτήσεις και μεταβιβάσεις 5,957 5,009 14,944 20,019 17,022 13,643 8,651 10,445 

Άλλα 47,816 58,590 41,967 48,897 60,047 49,907 49,642 28,385 

Ανάπτυξη 12,257 13,306 9,548 10,872 9,123 12,055 12,427 10,889 

Εξυπηρέτηση χρέους … … -6,573 -4,568 19,688 17,093 16,829 14,761 

Εσωτερικού … … -6,594 -4,729 17,140 17,122 16,848 14,865 

Εξωτερικού … … 21 161 2,547 -29 -19 -103 

Σύνολο 111,114 108,436 105,988 119,451 145,168 130,524 123,042 93,679 

Πηγή: Federal Competitiveness and Statistics Authority UAE
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Εξωτερικό εμπόριο ΗΑΕ 

Αξίες σε εκατ. $ΗΠΑ 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Όγκος Εμπορίου 409,930 429,873 437,133 423,685 425,882 438,858 

Εισαγωγές 250,447 263,267 270,060 259,272 263,795 266,544 

Εξαγωγές μη πετρελαιϊκές  50,651 45,903 42,997 50,491 53,078 51,686 

Επανεξαγωγές 108,831 120,703 124,076 113,922 109,009 120,628 

Εξαγωγές και επανεξαγωγές 159,482 166,606 167,073 164,413 162,087 172,314 

Εμπορικό ισοζύγιο -90,965 -96,660 -102,987 -94,859 -101,708 -94,230 

Όγκος Εμπορίου –κυριώτεροι εταίροι 2016/2017 

2017 2016 

Χώρες Αξία Μερίδιο Χώρες Αξία Μερίδιο 

Κίνα 53,329 12.2% Κίνα 46,330 10.9% 

Ινδία 34,796 7.9% Ινδία 35,874 8.4% 

ΗΠΑ 30,593 7.0% ΗΠΑ 30,251 7.1% 

Σαουδική Αραβία 21,574 4.9% Σαουδική Αραβία 19,489 4.6% 

Ιράν 17,145 3.9% Γερμανία 16,079 3.8% 

Ελεύθερες Ζώνες ΗΑΕ 16,986 3.9% Ιράν 14,665 3.4% 

Ιαπωνία 15,802 3.6% Ιαπωνία 14,570 3.4% 

Γερμανία 13,447 3.1% Ελεύθερες Ζώνες ΗΑΕ 13,882 3.3% 

Τουρκία 13,347 3.0% Ελβετία 13,303 3.1% 

Ιράκ 12,945 2.9% Ιράκ 11,035 2.6% 

Μερικό σύνολο 229,964 52.4% Μερικό σύνολο 215,478 50.6% 

Σύνολο 438,858 100.0% Σύνολο 425,882 100.0% 

Όγκος Εμπορίου –κυριώτερα προϊόντα 2016/2017 

 

2016 Εισαγωγές – Επανεξαγωγές - Εξαγωγές 

Χρυσός 48,637 

 

Διαμάντια 25,354 

Κοσμήματα 19,090 

Αυτοκίνητα 16,920 

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας 13,936 

Αερόπλοια και διαστημόπλοια 8,539 

Στροβιλοκινητήρες 6,301 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 
8801 και 8802, π.δ.κ.α. 

5,747 

Ακατέργαστο Αλουμίνιο 4,521 

Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενή μορφή 3,864 
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2017 Επανεξαγωγές - Εισαγωγές - Εξαγωγές 

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας 51,018 

 

Χρυσός 50,499 

Διαμάντια 28,544 

Αυτοκίνητα 26,307 

Κοσμήματα 20,920 

Λάδια Πετρελαίου 14,934 

Μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 10,842 

Στροβιλοκινητήρες 7,518 

Προϊόντα καπνού 6,955 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 
8801 και 8802, π.δ.κ.α. 

6,951 

 

Μεταξύ των ετών 2012 και 2017, οι -μη πετρελαϊκές - εμπορικές ανταλλαγές των ΗΑΕ 
παρουσιάζουν (α) αύξηση ως προς τον όγκο εμπορίου, αντίστοιχη αύξηση (β) εισαγωγών 
και (γ) επανεξαγωγών και (δ) σταθερότητα ως προς τις εξαγωγές. Παρατηρούμε ότι οι 
επανεξαγωγές, μέρος των οποίων διενεργείται μέσω των Ελευθέρων ζωνών είναι 
υπερδιπλάσιες των εξαγωγών (προϊόντα που έχουν παραχθεί ή έχουν υποστεί ενεργητική 
τελειοποίηση στη χώρα). 

Οι πρώτες ύλες κοσμηματοποιΐας (χρυσός, διαμάντια, πολύτιμοι λίθοι) που αποτελεί και 
την παραδοσιακή μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας, καταλαμβάνουν τις πρώτες 
θέσεις στην κατάταξη των κυριωτέρων προϊότων. 

Αεροπλάνα, στροβιλοκινητήρες και μέρη αυτών αντιστοιχούν στην δραστηριότητα (α) των 
εδώ αεροπορικών εταιρειών ΕMIRATES και ETIHAD καθώς και (β) των κατασκευαστών 
αεροσκαφών και μερών αυτών που έχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ. 

Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας και οι μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 
εισάγονται για τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης ενώ μικρό μέρος αυτών προορίζεται 
για επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες. 

Η δραστηριότητα των διυλιστηρίων δεν είναι επαρκής για την κάλυψη της εγχώριας 
ζήτησης και η χώρα πραγματοποιεί εισαγωγές που υπερβαίνουν σε αξία το άθροισμα των 
εξαγωγών και των επανεξαγωγών.  
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Αξίες σε εκατ. $ΗΠΑ 

Εισαγωγές 2016-2017 

 
2016 2017 

Κυριώτερα προϊόντα Αξία Μερίδιο Αξία Μερίδιο 

Χρυσός 118.2 12% 124.2 13% 

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας 36.3 4% 111.3 11% 

Αυτοκίνητα 43 4% 58 6% 

Διαμάντια 46.1 5% 51.4 5% 

Λάδια πετρελαίου 8.6 1% 35.7 4% 

Μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 8.6 1% 24.7 3% 

Κοσμήματα 26.7 3% 22.9 2% 

Στροβιλοφόροι κινητήρες 19.3 2% 21.1 2% 

Αερόπλοια και διατημόπλοια 31.2 3% 17.8 2% 
Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 
8801 και 8802, π.δ.κ.α. 14.2 1% 13.2 1% 

Μερικό σύνολο 352.2 36% 480.3 49% 

Σύνολο 968.9 100% 979 100% 

 

Ως κυριώτεροι προμηθευτές το έτος 2017, με εξαγωγές προς τα ΗΑΕ που υπερβαίνουν  
τα 2δις $ΗΠΑ καταγράφονται οι κάτωθι χώρες:  

Προμηθευτές  Εισαγωγές Μερίδιο (2017) 

1 Κίνα 48,305 18.1% 

2 ΗΠΑ 23,151 8.7% 

3 Ινδία 20,257 7.6% 

4 Ιαπωνία 13,962 5.2% 

5 Γερμανία 11,981 4.5% 

6 Βιετνάμ 9,763 3.7% 

7 Ν. Κορέα 7,964 3.0% 

8 Τουρκία 7,611 2.9% 

9 Σαουδική Αραβία 6,910 2.6% 

10 Ιταλία 6,815 2.6% 

11 Η.Β 6,782 2.5% 

12 Γαλλία 6,280 2.4% 

13 Ελβετία 5,054 1.9% 

14 Ελεύθερες ζώνες ΗΑΕ 5,023 1.9% 

15 Βέλγιο 3,800 1.4% 

16 Ταιλάνδη 3,777 1.4% 

17 Χονγκ Κόνγκ 3,498 1.3% 

18 Βραζιλία 2,909 1.1% 

19 Γουϊνέα 2,722 1.0% 

20 Αυστραλία 2,702 1.0% 

 
Μερικό σύνολο 199,266 74.8% 

 
Σύνολο(όλες οι χώρες 266,544 100.0% 

Πηγή: http://www.economy.gov.ae/English/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx     

http://www.economy.gov.ae/English/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx


41 

 

Αξίες σε εκατ. $ΗΠΑ 

(μη πετρελαϊκές) Εξαγωγές 2016-2017 

  2016 2017 

Κυριώτερα προϊόντα Αξία Μερίδιο Αξία Μερίδιο 

Χρυσός 15,577 29.35% 14,012 27.11% 

Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλα 5,194 9.79% 4,502 8.71% 

Ακατέργαστο αλουμίνιο 4,479 8.44% 5,481 10.60% 

Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενή μορφή 3,249 6.12% 2,467 4.77% 

Σύρμα χαλκου 1,035 1.95% 1,237 2.39% 

Έντυπο υλικό 939 1.77% - 0.00% 

Πολυμερή του προπυλενίου σε πρωτογενή μορφή 916 1.73% 591 1.14% 

Λάδια πετρελαίου 835 1.57% 1,320 2.55% 

Ζάχαρη 567 1.07% 882 1.71% 

Αδρανή υλικά 505 0.95% - 0.00% 

Κατασκευές - 0.00% 644 1.25% 

Προϊόντα καπνού - 0.00% 3,130 6.06% 

Μερικό σύνολο 33,296 62.73% 34,266 66.30% 

Σύνολο 53,078 100.00% 51,686 110.00% 

Κυριώτεροι πελάτες : 

2016 2017 

Χώρες Εξαγωγές Μερίδιο Χώρες Εξαγωγές Μερίδιο 

Ελβετία 5,840 11.0% Ινδία 5,261 10.2% 

Ινδία 4,909 9.2% Τουρκία 4,507 8.7% 

Σαουδική Αραβία 3,284 6.2% Σαουδική Αραβία 4,078 7.9% 

Ομάν 2,901 5.5% Ομάν 3,703 7.2% 

Ιράκ 2,562 4.8% Ιράκ 2,319 4.5% 

Τουρκία 2,303 4.3% ΗΠΑ 2,154 4.2% 

Σιγκαπούρη 2,083 3.9% Ελεύθερες ζώνες ΗΑΕ 2,018 3.9% 

ΗΠΑ 1,784 3.4% Κουβέιτ 1,734 3.4% 

Κίνα 1,671 3.1% Κίνα 1,529 3.0% 

Κατάρ 1,621 3.1% Σιγκαπούρη 1,507 2.9% 

Μερικό Σύνολο 28,958 54.6% Μερικό Σύνολο 28,810 55.7% 

Σύνολο 53,078 100.0% Σύνολο 51,686 100.0% 

Πηγή: http://www.economy.gov.ae/English/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx     

http://www.economy.gov.ae/English/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx
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Αξίες σε εκατ. $ΗΠΑ 

Επαν-εξαγωγές 2016-2017 

 

2016 2017 

Κυριώτερα προϊόντα Αξία Μερίδιο Αξία Μερίδιο 

Διαμάντια 12,811 11.8% 14,560 12.1% 

Κοσμήματα 6,626 6.1% 10,188 8.4% 

Αυτοκίνητα 5,215 4.8% 10,192 8.4% 

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας 3,977 3.6% 20,142 16.7% 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα 
των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 

1,766 1.6% 3,150 2.6% 

Αυτόματες αναφλέξεις κινητήρων 1,588 1.5% 2,051 1.7% 

Μέρη από αυτοκίνητα 1,056 1.0% 2,263 1.9% 

Στροβιλοκινητήρες αερίου 1,046 1.0% 
 

0.0% 

Υφάσματα συνθετικά 937.8 0.9% 
 

0.0% 

Μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 901.6 0.8% 3,968 3.3% 

Λάδια πετρελαίου 
 

0.0% 3,899 3.2% 

Χρυσός 
 

0.0% 2,664 2.2% 

Μερικό σύνολο 35,924 33.0% 73,077 60.6% 

Σύνολο 109,009 100.0% 120,628 100.0% 

 

 

Πελάτες Επανεξαγωγές Μερίδιο (2017) 

1 Ιράν 14,266 11.8% 

2 Σαουδική Αραβία 10,586 8.8% 

3 Ελεύθερες Ζώνες ΗΑΕ 9,945 8.2% 

4 Ιράκ 9,925 8.2% 

5 Ινδία 9,278 7.7% 

6 ΗΠΑ 5,288 4.4% 

7 Χονγκ Κονγκ 4,738 3.9% 

8 Ομάν 3,880 3.2% 

9 Βέλγιο 3,844 3.2% 

10 Κίνα 3,496 2.9% 

 
Μερικό σύνολο 75,246 62.4% 

 
Σύνολο(όλες οι χώρες 120,628 100.0% 
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Επενδύσεις  

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις  

Αξίες σε δις $ ΗΠΑ 

Απόθεμα ΑΞΕ  Καθαρές ΑΞΕ προς τα ΗΑΕ  Ετος 

71,0 7,1 2011 

79,8 8,8 2012 

89,3 9,5 2013 

100,1 10,8 2014 

108,9 8,8 2015 

117,9 9,0 2016 

10,70% 4,90% Μέση αύξηση % 

Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας ΗΑΕ ετήσια έκθεση 2017 

Το απόθεμα Αμέσων Ξένων Επενδύσεων στα ΗΑΕ ανήρχετο κατά το έτος 2016 σε 117,9 δις 
$ ΗΠΑ έναντι 108,9 δις $ ΗΠΑ κατά το προηγούμενο έτος. 

Σε βάθος πενταετίας η μέση αύξηση των εισερχομένων στη χώρα ΑΞΕ σε ετήσια βάση 
ανήρχετο σε 4,9%. Το συνολικό απόθεμα επενδύσεων καταγράφει μέση αύξηση ύψους 
10,7%.  

Ο επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως προς α) κτηματικές  επενδύσεις, β) υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις, (γ) εμπόριο, (δ) χρηματοοικονομικά, (ε) ασφάλειες, (στ) μεταποίηση 
αλουμινίου και πετροχημικών, (ζ) διυλιστήρια.  

Κατά το 2016 τα ΗΑΕ προσέλκυσαν ποσοστό 32,2% της αξίας των συνολικών επενδύσεων 
που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες της Δυτικής Ασίας (28 δις $ ΗΠΑ) και κατατάσσονται 
στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου οι οποίες 
απερρόφησαν επενδύσεις συνολικού ύψους 17,9 δις ΗΠΑ. 

Χώρες προέλευσης των Ξένων Επενδύσεων (έτος 2016,  αξίες σε δις $ ΗΠΑ) 
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Άμεσες ξένες επενδύσεις  2016 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας ΗΑΕ
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Στοιχεία της Οικονομίας των επτά Εμιράτων 

 

Abu Dhabi 
Το Εμιράτο του Abu Dhabi, στο οποίο βρίσκεται η ομώνυμη πρωτεύουσα και δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας (περίπου 1,8 εκατ. κάτοικοι), αποτελεί το μεγαλύτερο σε 
έκταση εμιράτο από τα επτά που συγκροτούν την ομοσπονδία των ΗΑΕ.  

Το Abu Dhabi αν και συγκεντρώνει μόλις το 32% του πληθυσμού της χώρας, συμβάλλει 
στο συνολικό ΑΕΠ με ποσοστό 60% καθώς διαθέτει το 94% των εθνικών πετρελαϊκών 
κοιτασμάτων, τα οποία υπολογίζονται σε 92,2 δις βαρέλια και αποτελούν το 7,7% των 
παγκοσμίων αποθεμάτων, και το 92% των εθνικών αποθεμάτων σε φυσικό αέριο, που 
αντιστοιχούν σε 196 τρις κυβικά πόδια (tcf). 

Αν και το εμιράτο εξακολουθεί να επενδύει σε υψηλού προϋπολογισμού έργα με στόχο 
την αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου από 2,8 εκατ. βαρέλια/μέρα σε 3,5 
εκατ. έως το 2018, από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος από τα 
πετρελαϊκά του έσοδα διοχετεύονται σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια για τη 
διαφοροποίηση της οικονομίας του με στόχο, ο οποίος διατυπώνεται και στο στρατηγικό 
πλάνο «Abu Dhabi Economic Vision 2030», τη μείωση της εξάρτησής του από το 
πετρέλαιο και τις περιφερειακές παραγωγικές δραστηριότητες σε ποσοστό 40% έως το 
2030, από 60% του ΑΕΠ που είναι σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 
της βιομηχανίας, της έρευνας και τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
του τουρισμού. 
 

Dubai 
Το εμιράτο του Dubai αποτελεί το επιχειρηματικό κέντρο της χώρας, το οποίο παρά τον 
περιορισμένο ορυκτό πλούτο, γνώρισε τα τελευταία χρόνια εκρηκτική ανάπτυξη σε 
πληθώρα τομέων με κυριότερους εκείνους των κατασκευών, της ακίνητης περιουσίας, 
της ναυτιλίας, του εμπορίου, των τραπεζών, των μεταφορών και του τουρισμού.  
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα παγκοσμίως (trade hub) 
και αποτελεί την πύλη σε μια αγορά μεγαλύτερη του 1 δις καταναλωτών, καλύπτοντας 
την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, την Ανατολική Αφρική, την ενδοχώρα της 
Ασίας, τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα σημαντικών 
αναπτυσσόμενων αγορών του Ιράν και του Ιράκ. 

Το Dubai αποτελεί το σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέντρο της περιοχής καθώς 
διαθέτει: 

 Στρατηγική θέση ανάμεσα στην εγγύς Ανατολή και την Ευρώπη 

 Ιδιαίτερα αναπτυγμένο και αποτελεσματικό σύστημα αποθήκευσης – διακίνησης – 
μεταφορών (logistics) με υπερσύγχρονες υποδομές και άρτιο εξοπλισμό 

 Εξαιρετικές υπηρεσίες στα δυο μεγάλα λιμάνια: το λιμάνι Rashid (35 θέσεις πλοίων) 
και το υπερσύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόμενο λιμάνι Jebel Ali (75 θέσεις 
πλοίων, τοποθετούν την Dubai Port Authority της 10 μεγαλύτερες λιμενικές αρχές 
παγκοσμίως, όσον αφορά τη δυναμικότητα φιλοξενίας πλοίων και 
εμπορευματοκιβωτίων 

 Αεροπορικές συνδέσεις με άνω των 120 αεροπορικών εταιριών που συνδέουν 
περισσότερες από 205 πόλεις σε όλον τον κόσμο 

 Υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο και μετρό 
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 Χαμηλό κόστος αποθήκευτρων και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων και χώρων ψυγείων 

 Σύγχρονο τομέα υπηρεσιών – μεγάλα ξενοδοχεία, τράπεζες, δικηγορικά και 
λογιστικά γραφεία, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων κλπ. 

 Διοργάνωση των μεγαλύτερων περιφερειακών Εκθέσεων και Συνεδρίων στη Μέση 
Ανατολή. 

 
Ωστόσο, η αγορά του Εμιράτου επηρεάστηκε σημαντικά από τη διεθνή οικονομική 
κρίση, η οποία εκδηλώθηκε (τέλη 2009) με την αδυναμία ορισμένων κρατικών εταιρειών 
του Εμιράτου να αποπληρώσουν της ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (Dubai World, Dubai 
Holding και θυγατρικές της εταιρείες), για την τακτοποίηση των οποίων, σε συνεργασία 
με της πιστωτές της, προχώρησαν άμεσα σε αναδιάρθρωση του χρέους (έτη 2010 και 
2011).  
Η εξυγίανση της οικονομίας του Dubai και των εταιρειών του που ξεκίνησε το 2010 
συνεχίστηκε κατά τα επίμενα έτη χάρις στην επανεισροή επενδυτικών κεφαλαίων, σε 
συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από της παραγωγικές δραστηριότητες 
(τουρισμός, εμπόριο κ.α.), δεδομένου άλλωστε ότι το συγκεκριμένο Εμιράτο 
εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέντρο της Μέσης 
Ανατολής, όπου ανθούν τόσο οι εμπορευματικές όσο και οι χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές.  
Μία από της πλέον σημαντικές εξελίξεις στο Εμιράτο του Dubai αποτελεί η απόφαση της 
φιλοξενίας της διεθνούς διοργάνωσης WORLD EXPO 2020. Όπως αναφέρουν οικονομικοί 
αναλυτές, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη της 
οικονομίας του Εμιράτου, προσελκύοντας ακόμη περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια και 
αποκαθιστώντας τη θέση του μεταξύ των σημαντικότερων διεθνών αγορών.  
Σύμφωνα με στοιχεία της τοπικής στατιστικής υπηρεσίας κατά το 2017 το πραγματικό 
ΑΕΠ του εμιράτου ανήλθε σε Ντίρχαμ 389 δις, σημειώνοντας αύξηση ύψους 2,8% σε 
σχέση με, το προηγούμενο έτος. Εις ότι αφορά κατανομή του ΑΕΠ ανά τομείς 
δραστηριότητος:  
  

Τομείς Συμβολή στο ΑΕΠ 2017 Μεταβολή 2017/2016 

(α) Εμπόριο 26,6% +0,9% 

(β) Μεταφορές και αποθήκευση 18,5% +4,5% 

(γ) Βιομηχανία 9,4% +2,0% 

(δ) Κτηματαγορά  7,1% +7,3% 

(ε) Κατασκευές 6,3% +3,5% 

(στ) Ξενοδοχεία και εστίαση    4,9% +8,0% 
 

 
Τα βόρεια εμιράτα της Sharjah, της Fujairah, του Ajman, του Umm Al Quwain και της 
Ras Al Khaimah έχουν της δικές της οικονομικές προτεραιότητες και διαφορετικό 
εμπορικό προφίλ. Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων αυξάνεται και αναπτύσσεται η 
ελαφρά βιομηχανία δεδομένου ότι όλα τα μικρότερα εμιράτα προσπαθούν να 
αναπτυχθούν οικονομικά. Κάθε εμιράτο έχει λιμάνι το οποίο και επεκτείνεται 
προκειμένου να ανταποκριθεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. Οι κυριότερες 
βιομηχανίες στα ανωτέρω εμιράτα περιλαμβάνουν τη γεωργία, τον τουρισμό και την 
οικοτεχνία – χειροτεχνία. 
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Σάρζα (Sharjah):  

Είναι το τρίτο μεγαλύτερο εμιράτο και τόπος των δύο τρίτων των βιομηχανικών εταιριών 
της χώρας. Διαθέτει ένα ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνές αεροδρόμιο, βιομηχανική ζώνη 
ελεύθερου εμπορίου και δυο λιμάνια, ένα στον αραβικό κόλπο και ένα στο Khor Fakkan 
(ανατολική ακτή).  

Το εμιράτο είναι περισσότερο συντηρητικό από το Dubai. Το αλκοόλ απαγορεύεται και 
επιβάλλεται νόμος περί ευπρέπειας. Τα άτομα που επισκέπτονται το εμιράτο ή 
κατοικούν σε αυτό θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ενδυμασίας και 
γενικότερα δημόσιας συμπεριφοράς. 

  

Αζμάν (Ajman):  

Tο εμιράτο βρίσκεται στα βόρεια της Sharjah, διαθέτει αρκετά εργοστάσια που 
παράγουν μια σειρά από αγαθά, της τρόφιμα, (μη αλκοολούχα) ποτά, καπνό, υφάσματα, 
δερμάτινα είδη και προϊόντα χαρτιού. 

 

Ρας Αλ Κάιμα (Ras Al Khaimah):  

Αποτελεί τη βασικότερη γεωργική περιοχή των ΗΑΕ. Τα ορυχεία συμπεριλαμβάνονται, 
στις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του εμιράτου. Επιπρόσθετα, διαθέτει δυο 
λατομεία και τέσσερις τσιμεντοβιομηχανίες, εργοστάσια παραγωγής πλακιδίων και 
κεραμικών, επιτραπέζια είδη από γυαλί και φαρμακευτικά προϊόντα.  

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και έρευνες για εξόρυξη πετρελαίου. Το λιμάνι του 
εμιράτου βρίσκεται σε καλή θέση κοντά στα στενά του Hormuz.  

Το εμιράτο έχει προχωρήσει στην ίδρυση 2 ζωνών ελευθέρου εμπορίου (RAKIA και RAK 
Free Trade Zone) και αναπτύσσει ένα τουριστικό θέρετρο με τεχνολογικό πάρκο αξίας 1 
δις δολ. ΗΠΑ συνδυάζοντας την πολυτελή διαμονή δίπλα στη θάλασσα με τεχνολογικό 
πάρκο.  

Σημαντική είναι η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της γεωργίας καθώς ήδη το 15% της 
γης καλλιεργείται. Αρκετές εταιρείες εμπλέκονται στην παραγωγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων, στην κτηνοτροφία και στην εκτροφή πουλερικών. 

 

Φουτζέιρα (Fujeirah):  

Βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν. Το 1985, το λιμάνι της εκβαθύνθηκε και επεκτάθηκε 
προκειμένου να προσελκύσει νέες ναυτιλιακές εταιρείες και νέες δραστηριότητες. Το 
λιμάνι της παρέχει πρόσβαση στα ΗΑΕ αποφεύγοντας τα στενά του Hormuz και είναι 
μέσα στα τρία λιμάνια με την μεγαλύτερη αποθήκη καυσίμων στον κόσμο.  

Το εμιράτο σκοπεύει να υλοποιήσει έργα που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας, στη 
μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου από το Abu Dhabi, στην αφαλάτωση ύδατος 
και στην κατασκευή ξενοδοχείων.  

Σημαντικότερο ίσως έργο για την ανάπτυξη του Εμιράτου τα επόμενα έτη είναι η 
κατασκευή του αγωγού «Abu Dhabi Crude Oil Pipeline», ο οποίος θα μεταφέρει μεγάλο 
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μέρος του εξαγόμενου πετρελαίου της χώρας στο λιμάνι του εμιράτου της Fujairah στον 
Ινδικό Ωκεανό. 

 

Ουμ Αλ Κουέιν (Umm Al Quwain):  

Το εμιράτο διαθέτει εργοστάσιο τσιμέντου, βιομηχανικές μονάδες που παράγουν 
σωλήνες και χαρτικά. Η γεωργία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας με 
μεγάλη ποικιλία καλλιεργούμενων προϊόντων. Το εμιράτο διαθέτει επίσης μεγάλο 
εκτροφείο πουλερικών. 
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 Οικονομικές σχέσεις ΗΑΕ 

Σχέσεις με την Ε.Ε 

Διπλωματικές σχέσεις εγκαινιάσθηκαν τον Νοέμβριο 2013 όταν άνοιξε Αντιπροσωπεία 
της Ε.Ε στο Αbu Dhabi. Σημειώνεται ότι στα ΗΑΕ λειτουργούν επίσης Πρεσβείες 22 Κ-Μ.  

Η διιμερής συνεργασία αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς μεταξύ των οποίων οι αντι-
τρομοκρατία, ενέργεια, περιβάλλον –κλιματική αλλαγή και ο οικονομικός διάλογος. 

Η Συμφωνία Συνεργασίας (Cooperation Agreement) μεταξύ της Ε.Ε και του Συμβουλίου 
Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates) η οποία υπεγράφη το 1988, περιήχε δέσμευση αμφοτέρων των 
πλευρών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την συνομολόγηση Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου (Free Trade Agreement-FTA). Oι διαπραγματεύσεις ανεστάλησαν 
από πλευράς ΣΣΚ το 2008. Η Ε.Ε. παραμένει προσηλωμένη στην σύναψη της 
συμφωνίας. 

Με απόφαση του Συμβουλίου ECOFIN τα ΗΑΕ είχαν τεθεί στον κατάλογο των μη 
συνεργαζομένων χωρών (μαύρη λίστα) από το Δεκέμβριο 2017, ενώ τον Ιανουάριο 
2018, μετά από ενέργειες συμμόρφωσης σε συνεργασία με τους Ευρωπαίκούς 
θεσμούς, είχαν τεθεί, προσωρινά, στον κατάλογο χωρών υπό παρακολούθηση (γκρίζα 
λίστα). Συμπεριελήφθησαν εκ νέου ΗΑΕ στον κατάλογο φορολογικών παραδείσων (μη 
συνεργαζόμενων φορολογικών αρχών) που ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου 2019, υπό το 
σκεπτικό ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για την βελτίωση της φορολογικής 
δικαιοδοσίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου ECOFIN, τα 
ΗΑΕ εξακολουθούν να «διευκολύνουν εξωχώριες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν 
στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματικό οικονομικό αντίκρισμα». Εμιρατινός 
Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι, σε κάθε περίπτωση, τα ΗΑΕ θα εξακολουθήσουν να 
συνεργάζονται στενά με τους διεθνείς τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για 
την εφαρμογή διεθνών προτύπων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής, αποφυγής διπλής φορολόγησης και ανταλλαγής πληροφοριών για 
φορολογικούς σκοπούς.  

Η Ε.Ε αποτελεί τον κυριώτερο εμπορικό εταίρο των ΗΑΕ. Κατά το 2018 , σε όρους όγκου 
εμπορίου, εισαγωγών και εξαγωγών των ΗΑΕ το μερίδιο της ΕΕ ανήλθε σε 11%, 17,7% 
και 4,7% αντιστοίχως. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΗΑΕ διατηρούν έλλειμμα έναντι της ΕΕ 
παρά το επίτευγμα συνολικού πλεονάσματος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας κατά το 
2018. Το Ισοζύγιο των υπηρεσιών ήταν κατά το 2017 πλεονασματικό κατά € 3 δις υπέρ 
της ΕΕ.  

Εμπορικές ανταλλαγές ΗΑΕ-ΕΕ 2014 -2018 

Ποσά σε εκατ. € 2018 2017 2016 2015 2014 

Εξαγωγές ΕΕ προς ΗΑΕ 37,837 42,580 45,799 48,464 42,753 

Εξαγωγές ΕΕ προς Κόσμο 1,955,746 1,879,030 1,745,499 1,790,482 1,704,053 

Μερίδιο ΗΑΕ 1.9% 2.3% 2.6% 2.7% 2.5% 

Εισαγωγές ΕΕ από ΗΑΕ 11,054 9,983 8,752 9,299 8,163 

Εσαγωγές ΕΕ από Κόσμο 1,980,361 1,856,960 1,708,261 1,726,531 1,689,637 

Μερίδιο ΗΑΕ 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Εμπορικό Ισοζύγιο ΕΕ- ΗΑΕ 26,783 32,597 37,047 39,165 34,590 

Όγκος Εμπορίου 48,891 52,563 54,551 57,763 50,916 
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Εμπορικές Ανταλλαγές ΗΑΕ – Κόσμος  

Ποσά σε εκατ. € 2018 2017 2016 2015 2014 

Εξαγωγές  230,890 176,057 160,458 160,993 182,193 

Μερίδιο ΕΕ 4.8% 5.7% 5.5% 5.8% 4.5% 

Εισαγωγές  213,600 228,126 245,944 259,878 225,808 

Μερίδιο ΕΕ 17.7% 18.7% 18.6% 18.6% 18.9% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 17,290 -52,069 -85,486 -98,885 -43,615 

Όγκος Εμπορίου 444,490 404,183 406,402 420,871 408,001 
Μερίδιο ΕΕ 11.0% 13.0% 13.4% 13.7% 12.5% 

Ανταλλαγές υπηρεσιών ΕΕ – ΗΑΕ 2014-2017 

Ποσά σε εκατ. € 2018 2017 2016 2015 2014 

Πληρωμές - 13,039 13,389 12,034 10,265 

Εισπράξεις - 16,069 16,133 15,496 12,902 

Ισοζύγιο Υπηρεσιών - 3,030 2,744 3,462 2,637 

Όγκος Ανταλλαγών  - 29,108 29,522 27,530 23,167 

Πηγή:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Συμμετοχή στο Συμβούλιο Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου 

Το 1981 συνεστήθη το Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου (Gulf 
Cooperation Council – GCC), οποίο είναι μια περιφερειακή διακυβερνητική πολιτική 
συνεργασία  που αποτελείται από τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου  Μπαχρέιν, 
το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Το Συμβούλιο Συνεργασίας επιδιώκει τη σύσφιξη των μελών του σε θέματα οικονομικής 
και εμπορικής συνεργασίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, υγείας, τουρισμού κα.   

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εδρεύει στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ενώ 
κάθε χώρα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου εκ περιτροπής κάθε έτος. 

Αποκλεισμός του Κατάρ και επιπτώσεις 

Τον Ιούνιο 2017, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος και τα ΗΑΕ διέκοψαν τις 
διπλωματικές τους σχέσεις με το Κατάρ και επέβαλαν αποκλεισμό στο εμπόριο και στις 
διεθνείς μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων με τη χώρα αυτή.  Στο πλαίσιο αυτό, 
επεβλήθη από τα ΗΑΕ αποκλεισμός των αεροπορικών μεταφορών και των δια θαλάσσης 
μεταφορών. 

Ο αποκλεισμός των θαλασσίων μεταφορών αφορά σε απαγόρευση προσέγγισης,  
ελλιμενισμού, φορτοεκφόρτωσης και τροφοδοσίας πλοίων με σημαία Κατάρ, καθώς και 
πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία έχουν ως αφετηρία ή προορισμό το Κατάρ, σε 
λιμένες των ΗΑΕ συμπεριλαμβανομένων και των λιμένων του ελέγχει DP World σε 
Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο.   

Ο αποκλεισμός δεν επεκτείνεται στις τραπεζικές συναλλαγές. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από τα ΗΑΕ όγκος διμερούς 
εμπορίου με το Κατάρ, μη συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών, ανήλθε κατά το 2016 
σε $5,80δις, εκ των οποίων τα 1,06 αφορούν σε εισαγωγές από το Κατάρ, ενώ $1,62 δις 
και $ 3,12 αφορούν σε απ’ ευθείας εξαγωγές και επανεξαγωγές των ΗΑΕ προς το Κατάρ 
αντιστοίχως.  

Ο όγκος εμπορίου μέσω ελευθέρων ζωνών ανήλθε σε $2,25 δις, εκ των οποίων $479,8 
εκατ, αντιστοιχούν στις εισαγωγές από το Κατάρ, $128,3 εκατ. στις εξαγωγές και $1.645 
εκατ. στις επανεξαγωγές των ΗΑΕ προς το Κατάρ. 

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου των ΗΑΕ από το Κατάρ, αντιστοιχούν σε 1,2 TCF (206.000 
βαρέλια) και διενεργούνται κυρίως μέσω του αγωγού Dolphin (θυγατρική της 
Mudabala). Σημειώνεται ότι μέρος των ποσοτήτων φυσικού αερίου που διοχετεύονται 
μέσω του αγωγού τροφοδοτεί εργοστάσια αφαλατώσεως Fujairah, ενώ το υπόλοιπο 
εξάγεται στο Ομάν. 
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Συμμετοχή ΗΑΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς 
 

Τα ΗΑΕ είναι μέλη στους εξής διεθνείς οργανισμούς: 
 

 Arab Bank for Economic Development in Africa (ABEDA) 
 Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) 
 Arab Monetary Fund (AMF) 
 Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) 
 Food and Agriculture Organization (FAO) 
 Group of 77 (G77) 
 International Atomic Energy Agency (IAEA) 
 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
 International Chamber of Commerce (ICC) 
 International Civil Aviation Organization (ICAO) 
 International Criminal Court (ICCt) (signatory) 
 International Criminal Police Organization (Interpol) 
 International Development Association (IDA) 
 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS) 
 International Finance Corporation (IFC) 
 International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
 International Hydrographic Organization (IHO) 
 International Labour Organization (ILO) 
 International Maritime Organization (IMO) 
 International Mobile Satellite Organization (IMSO) 
 International Monetary Fund (IMF) 
 International Olympic Committee (IOC) 
 International Red Cross and Red Crescent Movement (ICRM) 
 International Telecommunication Union (ITU) 
 International Telecommunications Satellite Organization (ITSO) 
 Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 Islamic Development Bank (IDB) 
 League of Arab States (LAS) 
 Multilateral Investment Guarante Agency (MIGA) 
 Nonaligned Movement (NAM) 
 Organisation of Islamic Cooperation (OIC) 
 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 
 Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) 
 Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
 United Nations (UN) 
 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 
 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
 Universal Postal Union (UPU) 
 World Customs Organization (WCO) 
 World Federation of Trade Unions (WFTU) 
 World Health Organization (WHO) 
 World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 World Meteorological Organization (WMO) 
 World Trade Organization (WTO)  
 International Organization for Standardization (ISO) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Bank_for_Economic_Development_in_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Fund_for_Economic_and_Social_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Monetary_Fund
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperation_Council_for_the_Arab_States_of_the_Gulf
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_77
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Energy_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_for_Reconstruction_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Chamber_of_Commerce
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Police_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Development_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Red_Cross_and_Red_Crescent_Societies
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Γ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΑΕ 

Διμερείς εμπορικές ανταλλαγές  

Γενική εικόνα 2004-2018 

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδος ΗΑΕ 2014-2018

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 
  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

2004 35,271,962 104,037,902 68,765,940 139,309,864 

2005 33,242,060 209,733,720 176,491,660 242,975,780 

2006 45,079,248 190,292,616 145,213,368 235,371,864 

2007 43,769,233 223,443,024 179,673,791 267,212,257 

2008 59,822,901 272,170,360 212,347,459 331,993,261 

2009 31,809,704 177,489,498 145,679,794 209,299,202 

2010 42,614,730 186,144,406 143,529,676 228,759,136 

2011 153,010,590 445,153,144 292,142,554 598,163,734 

2012 75,354,243 466,082,471 390,728,228 541,436,714 

2013 63,535,611 375,040,131 311,504,520 438,575,742 

2014 53,919,845 359,040,074 305,120,229 412,959,919 

2015 57,428,966 269,721,110 212,292,144 327,150,076 

2016 38,767,007 241,760,546 202,905,825 280,527,553 

2017 56,338,075 255,621,960 199,283,885 311,960,035 

2018 101,654,450 320,611,041 218,956,591 422,265,491 

Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι 

 
Μετά την απότομη άνοδο του έτους 2011, ο όγκος του διμερούς εμπορίου 
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, εμφανίζει διαρκή κάμψη έως και το 2016, η 
οποία οφείλεται στις διακυμάνσεις της διεθνούς τιμής πετρελαίου, καθώς και της 
εξαγωγικής δραστηριότητος των ελληνικών διυλιστηρίων. Εις ότι αφορά τις υπόλοιπες 
εμπορευματικές ανταλλαγές, η πτώση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται εν μέρει στην 
κάμψη του εμπορίου γουνοδερμάτων, λόγω της αντίστοιχης μείωσης της αγοραστικής 
δύναμης των Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται τα ΗΑΕ. Η μετέπειτα ανάκαμψη 
οφείλεται στην καθαρή (εκτός πετρελαιοειδών) αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά το 
2017, καθώς και στην παράλληλη άνοδο των εμιρατινών εξαγωγών ακατέργαστου 
αλουμινίου και των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά το 2018. 
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Αξίες σε € 2018 Μεταβολή 2017 Μεταβολή 2016 Μεταβολή 2015 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  101,654,450 44.58% 56,338,075 44.90% 38,891,568 -32.30% 57,428,966 

-Εκτός πετρελαιοειδών 101,493,113 44.69% 56,131,432 44.80% 38,767,007 -32.50% 57,428,966 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 320,611,041 20.27% 255,621,960 5.70% 241,760,546 -10.40% 269,721,110 

-Εκτός πετρελαιοειδών 208,677,117 -1.84% 212,525,024 12.80% 188,332,012 -3.90% 195,970,015 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 218,956,591 8.98% 199,283,885 -1.80% 202,993,611 -4.40% 212,292,144 

-Εκτός πετρελαιοειδών 107,184,004 -45.91% 156,393,592 4.60% 149,565,005 8.00% 138,541,049 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 422,265,491 26.12% 311,960,035 11.20% 280,652,114 -14.20% 327,150,076 

-Εκτός πετρελαιοειδών 310,170,230 13.38% 268,656,456 18.30% 227,099,019 -10.40% 253,398,981 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι 

Η πτωτική πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών αντιστρέφεται, κατά την τελευταία διετία, ως προς τις επιμέρους συνιστώσες 
(Εξαγωγές και Εισαγωγές), όπου καταγράφεται άνοδος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά τις αυξομειώσεις στις ελληνικές εξαγωγές 
πετρελαιοειδών. Το Εμπορικό ισοζύγιο παραμένει σταθερά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδος.  

Εκτός πετρελαιοειδών, το 2017, οι εισαγωγές από τα ΗΑΕ επανήλθαν στα επίπεδα του 2015 μετά από καθαρή μείωση ύψους €18,6 εκατ. το 
2016, κυρίως λόγω της κατά €17,5 εκατ. αύξησης στην κατηγορία του ακατέργαστου αργιλίου και των γουνοδερμάτων, και πετροχημικών 
προϊόντων. Κατά το 2018, η αξιοσημείωτη αύξηση 44,58% που σημείωσαν οι εισαγωγές της Ελλάδος από τα ΗΑΕ κυρίως οφείλεται στην 
θετική μεταβολή στην κατηγορία ακατέργαστου αλουμινίου (+108%) το μερίδιο της οποίαςυ ανήλθε σε ποσοστό 80% των συνολικών 
εμιρατινών εξαγωγών προς τη χώρα μας.  

Οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το 2018 σημείωσαν άνοδο 20,3% σε σχέση με το 2017, 24%% σε σχέση 
με το 2016 και 15,9% σε σχέση με το 2015. Δεσπόζουν τα πετρελαιοειδή (34%) τα ενδύματα από γουνοδέρματα (8,9%), τα προϊόντα 
επεξεργασμένου αλουμινίου (7,1%), τα μάρμαρα (7,1%), οι ηλιακοί θερμοσίφωνες (6,3%), καθώς και οι εφοδιασμοί πλοίων (3,2%), μέρη και 
εξαρτήματα οχημάτων, χαρτί συσκευές τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και εφαρμογές πληροφορικής, το 
χαρτί και τα φάρμακα.  Παρά την αυξανόμενη αναγνωρισιμότητά τους τα ελληνικά τρόφιμα, στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν διαχρονικά 
ποσοστό μεγαλύτερο του 12%. 
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Εις ότι αφορά στατιστικά στοιχεία ΗΑΕ, διμερείς εμπορικές ανταλλαγές εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών και συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου μέσω των Ελευθέρων Ζωνών α-
νήλθαν σε $324 εκατ. κατά το 2017. 
 

2017 Απευθείας εμπόριο Μέσω Ελευθέρων Ζωνών Σύνολο 

Εισαγωγές ΗΑΕ 219.4 46.2 265.6 

Εξαγωγές ΗΑΕ 71.7 1.3 73.0 

Επανεξαγωγές  32.9 4.0 36.9 

Όγκος Εμπορίου 324.0 51.5 375.5 

Εμπορικό Ισοζύγιο -114.8 -40.9 -155.7 

 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας ΗΑΕ  
http://www.economy.gov.ae/English/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx  

http://www.economy.gov.ae/English/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας ΗΑΕ  
http://www.economy.gov.ae/English/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx 

http://www.economy.gov.ae/English/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx
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Ανάλυση  

Εξαγωγές: Ο κυριώτερος όγκος των ελληνικών εξαγωγών αφορά σε βιομηχανικά προϊόντα.  
 
Αξιοσημείωτη άνοδο καταγράφουν μέρη και εξαρτήματα οχημάτων, πλοία, θαλαμηγούς φάρμακα, φίλτρα υγρών και αερίων, ενδύματα, 
υποδήματα, είδη προσωπικής υγιεινής και είδη ιατρικού εξοπλισμού. Από τα δομικά υλικά, σταθερή άνοδο παρουσιάζουν οι εξαγωγές 
μαρμάρου, μεταλλικών εξαρτημάτων για κουφώματα, προκατασκευασμένων κτηρίων, κατασκευών από τσιμέντο η/και μέταλλο, 
χαλκοσωλήνων, μεταλικών ειδών υγιεινής, συσκευών φωτισμού και θερμοσιφώνων. 
 
Αντιθέτως, κάμπτονται οι εξαγωγές ηλεκτρονικών συσκευών και εφαρμογών (συσκευές τηλεφωνίας, παιχνίδια ηλεκτρονικοί υπολογιστές), 
ορισμένων κατηγοριών δομικών υλικών όπως τα φύλλα και ράβδοι αλουμινίου, οι χρωστικές ύλες και επιχρίσματα, ορισμένες κατηγορίες 
ηλεκτρολογικού υλικού (συσσωρευτές, καλώδια), καθώς και των μηχανών και των συσκευών, των οργάνων μέτρησης και των αντλιών. Τα 
ενδύματα από γουνοδέρματα σημείωσαν ελαφρά κάμψη της τάξεως του 12 %. 
 
Ελαφρά μείωση σημειώνουν οι συνολικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Σημειώνεται στον τομέα αυτό σταδιακή 
αναδιάρθρωση, με αύξηση της παρουσίας του ελαιόλαδου, των αλιευμάτων και των παρασκευασμάτων διατροφής, ενώ σημειώνεται μείωση 
στις ελιές. 



58 

 

 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018/2017: ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΑΞΙΑ > € 1 ΕΚΑΤ. (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ) 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
2018 2017 Μεταβολή 2018/2017 

ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  Αξία (€) (%) 

99SS' Λοιπά προίόντα (εμπιστευτικά και τροφοδοσία πλοίων) 5 8,804,684 4.22% 27 1,708,139 0.80% 7,096,545 415% 

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. 

6 7,989,011 3.83% 30 1,683,594 0.79% 6,305,417 375% 

8901' 
Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρρυ-μποτ), φορτηγά πλοία, φορτηγίδες και παρόμοια 
πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων 

7 6,100,000 2.92% 447 0 0.00% 6,100,000 100% 

6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τε-
χνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχι-
στόλιθος),  

3 21,326,563 10.22% 4 17,274,133 8.13% 4,052,430 23% 

3004' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμέ-
να ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς,  

8 5,762,797 2.76% 18 2,596,399 1.22% 3,166,398 122% 

8302' 
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώμα-
τα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου  

16 3,335,394 1.60% 36 1,305,660 0.61% 2,029,734 155% 

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

38 1,202,915 0.58% 158 91,801 0.04% 1,111,114 1210% 

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 

33 1,328,197 0.64% 86 278,562 0.13% 1,049,635 377% 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 31 1,393,886 0.67% 56 605,483 0.28% 788,403 130% 

7411' Σωλήνες από χαλκό 36 1,250,177 0.60% 58 570,963 0.27% 679,214 119% 

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,  

23 1,782,149 0.85% 37 1,258,564 0.59% 523,585 42% 

3401' 
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμο-
ποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα,  

37 1,205,461 0.58% 53 683,549 0.32% 521,912 76% 

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,  

14 3,778,760 1.81% 14 3,257,762 1.53% 520,998 16% 

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 σε 
φύλλα  

35 1,288,718 0.62% 48 857,850 0.40% 430,868 50% 

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες 21 1,998,497 0.96% 28 1,707,927 0.80% 290,570 17% 

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 παρα-
σκευή χρωστικών παρασκευασμάτων  

34 1,310,107 0.63% 43 1,049,117 0.49% 260,990 25% 

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,  

20 2,086,907 1.00% 21 1,904,202 0.90% 182,705 10% 

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

18 3,109,998 1.49% 15 2,962,860 1.39% 147,138 5% 

9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). 
Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

45 1,015,388 0.49% 46 870,777 0.41% 144,611 17% 

7610' 

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ι-
κριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, 
κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο  
 

19 3,026,396 1.45% 16 2,961,703 1.39% 64,693 2% 
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CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
2018 2017 Μεταβολή 2018/2017 

ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  Αξία (€) (%) 

3208' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι-
σμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που 
αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913,  

44 1,022,261 0.49% 44 961,728 0.45% 60,533 6% 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 39 1,154,392 0.55% 41 1,112,650 0.52% 41,742 4% 

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 παρασκευάσμα-
τα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα.  

26 1,717,330 0.82% 26 1,722,613 0.81% -5,283 0% 

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,  

24 1,748,001 0.84% 24 1,787,246 0.84% -39,245 -2% 

7324' 
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και παρό-
μοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπιπλα του κεφα-
λαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας) 

41 1,138,948 0.55% 40 1,183,600 0.56% -44,652 -4% 

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,  

30 1,394,327 0.67% 34 1,447,765 0.68% -53,438 -4% 

7212' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 
θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

25 1,734,478 0.83% 22 1,826,134 0.86% -91,656 -5% 

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.  

42 1,057,227 0.51% 39 1,212,240 0.57% -155,013 -13% 

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 

47 931,358 0.45% 42 1,109,090 0.52% -177,732 -16% 

8419' 
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαι-
τούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η απο-
στείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός,  

9 5,217,848 2.50% 9 5,424,497 2.55% -206,649 -4% 

0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 
0304) 

27 1,582,138 0.76% 23 1,817,543 0.86% -235,405 -13% 

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  

10 4,486,690 2.15% 10 4,765,189 2.24% -278,499 -6% 

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα 32 1,354,110 0.65% 29 1,694,843 0.80% -340,733 -20% 

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 

66 521,429 0.25% 47 869,580 0.41% -348,151 -40% 

8424' 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. 
Πυροσβεστήρες, Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές  

43 1,052,105 0.50% 33 1,458,676 0.69% -406,571 -28% 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 92 269,734 0.13% 45 923,753 0.43% -654,019 -71% 

4811' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επιφα-
νειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 
7β) του κεφαλαίου 48  

17 3,295,938 1.58% 12 3,984,748 1.87% -688,810 -17% 

8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των κλάσεων 
8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

15 3,637,778 1.74% 11 4,385,998 2.06% -748,220 -17% 

8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς 
εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

69 430,277 0.21% 38 1,224,161 0.58% -793,884 -65% 
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CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
2018 2017 Μεταβολή 2018/2017 

ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  Αξία (€) (%) 

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,  

54 723,252 0.35% 31 1,665,116 0.78% -941,864 -57% 

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 δεδο-
μένων αυτών, π.δ.κ.α. 

53 734,664 0.35% 25 1,745,075 0.82% -1,010,411 -58% 

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) 

93 256,430 0.12% 32 1,508,362 0.71% -1,251,932 -83% 

1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά 
σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα 
ηλιοτρόπιου) 

223 30,041 0.01% 35 1,310,315 0.62% -1,280,274 -98% 

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

11 4,326,520 2.07% 8 5,709,266 2.69% -1,382,746 -24% 

2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη 
και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

29 1,443,032 0.69% 17 2,908,361 1.37% -1,465,329 -50% 

8544' 
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω και μονω-
μένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και 
με εξαρτήματα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 

81 344,912 0.17% 20 2,208,583 1.04% -1,863,671 -84% 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 68 473,330 0.23% 19 2,346,538 1.10% -1,873,208 -80% 

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 22 1,923,944 0.92% 13 3,800,000 1.79% -1,876,056 -49% 

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 3,969,441 1.90% 7 6,564,630 3.09% -2,595,189 -40% 

4303' Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα  2 28,399,974 13.61% 2 31,304,289 14.73% -2,904,315 -9% 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 4 15,905,393 7.62% 3 20,982,661 9.87% -5,077,268 -24% 

99SS' Λοιπά προίόντα (εμπιστευτικά και τροφοδοσία πλοίων) 28 1,526,890 0.73% 5 7,613,765 3.58% -6,086,875 -80% 

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 

40 1,143,863 0.55% 6 7,455,882 3.51% -6,312,019 -85% 

  Μερικό σύνολο 
 

174,044,060 83.40% 
 

179,663,942 84.54% -5,619,882 -3.1% 

 
ΣΥΝΟΛΟ (Εκτός πετρελαιοειδών, πλοίων και αεροσκαφών) 

 
208,677,117 100.00% 

 
212,525,024 100.00% -3,847,907 -1.8% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι 
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018/2017: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ > €250.000 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο ΑΞΙΑ (€) %

99SS' λοιπά προίόντα 5 8,804,684 4.22% 27 1,708,139 0.80% 7,096,545 415.5%

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.6 7,989,011 3.83% 30 1,683,594 0.79% 6,305,417 374.5%

8901' Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρρυ-μποτ), φορτηγά πλοία, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων7 6,100,000 2.92% 447 0 0.00% 6,100,000 100.0%

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,3 21,326,563 10.22% 4 17,274,133 8.13% 4,052,430 23.5%

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 λιανικ8 5,762,797 2.76% 18 2,596,399 1.22% 3,166,398 122.0%

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 και16 3,335,394 1.60% 36 1,305,660 0.61% 2,029,734 155.5%

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)38 1,202,915 0.58% 158 91,801 0.04% 1,111,114 1210.4%

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 έχου33 1,328,197 0.64% 86 278,562 0.13% 1,049,635 376.8%

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 31 1,393,886 0.67% 56 605,483 0.28% 788,403 130.2%

9406' Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα50 839,409 0.40% 162 82,619 0.04% 756,790 916.0%

7411' Σωλήνες από χαλκό 36 1,250,177 0.60% 58 570,963 0.27% 679,214 119.0%

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.46 947,828 0.45% 81 297,114 0.14% 650,714 219.0%

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.48 907,050 0.43% 91 271,452 0.13% 635,598 234.1%

3501' Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε νης (εκτός από εκείνες που είναι συσκευασμένες για τη λιανική πώληση ως κόλλες, καθαρού βάρους <= 1 kg)61 620,000 0.30% 449 0 0.00% 620,000 100.0%

8526' Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού57 684,991 0.33% 171 68,718 0.03% 616,273 896.8%

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)49 858,836 0.41% 95 259,399 0.12% 599,437 231.1%

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 μετασχηματισμένα23 1,782,149 0.85% 37 1,258,564 0.59% 523,585 41.6%

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 μη37 1,205,461 0.58% 53 683,549 0.32% 521,912 76.4%

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 κατονομ14 3,778,760 1.81% 14 3,257,762 1.53% 520,998 16.0%

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 προϊόντα35 1,288,718 0.62% 48 857,850 0.40% 430,868 50.2%

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 9070 416,640 0.20% 362 2,000 0.00% 414,640 20732.0%

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 σημείω51 837,907 0.40% 67 432,802 0.20% 405,105 93.6%

6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α.56 698,954 0.33% 84 296,332 0.14% 402,622 135.9%

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 και63 603,475 0.29% 85 280,857 0.13% 322,618 114.9%

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α.74 378,191 0.18% 178 61,876 0.03% 316,315 511.2%

9619' Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό67 508,539 0.24% 106 212,531 0.10% 296,008 139.3%

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες21 1,998,497 0.96% 28 1,707,927 0.80% 290,570 17.0%

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο59 629,310 0.30% 79 340,179 0.16% 289,131 85.0%

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 τ87 312,142 0.15% 207 36,502 0.02% 275,640 755.1%

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 συνθετικ34 1,310,107 0.63% 43 1,049,117 0.49% 260,990 24.9%

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 κα72 400,584 0.19% 129 146,314 0.07% 254,270 173.8%

Μερικό σύνολο 79,501,172 38.10% 37,718,198 17.75% 41,782,974 110.8%

Σύνολο (εκτός πετρελαιειδών 208,677,117 100.00% 212,525,024 100.00% -3,847,907 -1.8%

2018 Μεταβολή 2018/20172017

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι 



62 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018/2017: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ > €250.000 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο ΑΞΙΑ (€) %

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 ενέργει40 1,143,863 0.55% 6 7,455,882 3.51% -6,312,019 -84.7%

99SS' λοιπά προίόντα 28 1,526,890 0.73% 5 7,613,765 3.58% -6,086,875 -79.9%

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)4 15,905,393 7.62% 3 20,982,661 9.87% -5,077,268 -24.2%

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 παιδι2 28,399,974 13.61% 2 31,304,289 14.73% -2,904,315 -9.3%

9504' Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ13 3,969,441 1.90% 7 6,564,630 3.09% -2,595,189 -39.5%

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ)22 1,923,944 0.92% 13 3,800,000 1.79% -1,876,056 -49.4%

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών68 473,330 0.23% 19 2,346,538 1.10% -1,873,208 -79.8%

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 οπτικέ81 344,912 0.17% 20 2,208,583 1.04% -1,863,671 -84.4%

2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)29 1,443,032 0.69% 17 2,908,361 1.37% -1,465,329 -50.4%

8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α.11 4,326,520 2.07% 8 5,709,266 2.69% -1,382,746 -24.2%

1207' Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου)223 30,041 0.01% 35 1,310,315 0.62% -1,280,274 -97.7%

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)93 256,430 0.12% 32 1,508,362 0.71% -1,251,932 -83.0%

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.53 734,664 0.35% 25 1,745,075 0.82% -1,010,411 -57.9%

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 εισαχ54 723,252 0.35% 31 1,665,116 0.78% -941,864 -56.6%

8523' Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37)69 430,277 0.21% 38 1,224,161 0.58% -793,884 -64.9%

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς455 0 0.00% 51 764,410 0.36% -764,410 -100.0%

8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.15 3,637,778 1.74% 11 4,385,998 2.06% -748,220 -17.1%

8434' Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός από ψυκτικές συσκευές ή εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας, συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος, φυγόκεντρες μηχανές καθαρισμού, ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ399 700 0.00% 52 711,123 0.33% -710,423 -99.9%

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 τωνκ17 3,295,938 1.58% 12 3,984,748 1.87% -688,810 -17.3%

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.92 269,734 0.13% 45 923,753 0.43% -654,019 -70.8%

2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού456 0 0.00% 61 535,616 0.25% -535,616 -100.0%

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 (εκ111 186,903 0.09% 54 659,457 0.31% -472,554 -71.7%

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 ηλεκτρικ43 1,052,105 0.50% 33 1,458,676 0.69% -406,571 -27.9%

7106' Άργυρος, ό. συμπ. ο επιχρυσωμένος ή επιπλατινωμένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή ή σε σκόνη457 0 0.00% 70 405,366 0.19% -405,366 -100.0%

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)216 32,020 0.02% 72 398,250 0.19% -366,230 -92.0%

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 ήο66 521,429 0.25% 47 869,580 0.41% -348,151 -40.0%

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 επενδυμένα317 5,144 0.00% 76 349,459 0.16% -344,315 -98.5%

8479' Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84199 41,213 0.02% 73 385,030 0.18% -343,817 -89.3%

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα32 1,354,110 0.65% 29 1,694,843 0.80% -340,733 -20.1%

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 δ10 4,486,690 2.15% 10 4,765,189 2.24% -278,499 -5.8%

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 (εκτ344 2,737 0.00% 90 271,586 0.13% -268,849 -99.0%

3209' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο116 177,622 0.09% 68 430,924 0.20% -253,302 -58.8%

Μερικό σύνολο 76,696,086 36.75% 121,341,012 57.09% -44,644,926 -36.8%

Σύνολο (εκτός πετρελαιειδών 208,677,117 100.00% 212,525,024 100.00% -3,847,907 -1.8%

2018 2017 Μεταβολή 2018/2017
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018/2017: ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ( ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ)  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο ΑΞΙΑ (€) %

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α.31 1,393,886 0.67% 56 605,483 0.28% 788,403 56.6%

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 μετασχηματισμένα23 1,782,149 0.85% 37 1,258,564 0.59% 523,585 29.4%

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 προϊόντα35 1,288,718 0.62% 48 857,850 0.40% 430,868 33.4%

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 και63 603,475 0.29% 85 280,857 0.13% 322,618 53.5%

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες21 1,998,497 0.96% 28 1,707,927 0.80% 290,570 14.5%

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο59 629,310 0.30% 79 340,179 0.16% 289,131 45.9%

2001' Ελιές (Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ)75 362,835 0.17% 112 198,328 0.09% 164,507 45.3%

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 γλυκαντικών78 351,892 0.17% 116 190,031 0.09% 161,861 46.0%

2402' Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού82 328,698 0.16% 103 223,768 0.11% 104,930 31.9%

2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ73 393,906 0.19% 75 381,647 0.18% 12,259 3.1%

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, εσ24 1,748,001 0.84% 24 1,787,246 0.84% -39,245 -2.2%

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα122 153,818 0.07% 107 207,992 0.10% -54,174 -35.2%

2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών102 218,230 0.10% 83 296,418 0.14% -78,188 -35.8%

0301' Ψάρια ζωντανά 114 178,692 0.09% 88 272,754 0.13% -94,062 -52.6%

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons  και nectarines , δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά130 136,939 0.07% 87 276,573 0.13% -139,634 -102.0%

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά60 628,267 0.30% 50 804,480 0.38% -176,213 -28.0%

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 κακάου47 931,358 0.45% 42 1,109,090 0.52% -177,732 -19.1%

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 58 637,204 0.31% 49 856,682 0.40% -219,478 -34.4%

2209' Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ306 6,815 0.00% 102 227,018 0.11% -220,203 -3231.2%

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.· παρασκ200 40,965 0.02% 89 271,804 0.13% -230,839 -563.5%

0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)27 1,582,138 0.76% 23 1,817,543 0.86% -235,405 -14.9%

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 αλεύρ149 96,559 0.05% 78 344,228 0.16% -247,669 -256.5%

2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού456 0 0.00% 61 535,616 0.25% -535,616 -100.0%

2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (ροδάκινα)54 723,252 0.35% 31 1,665,116 0.78% -941,864 -130.2%

1207' Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (βαμβάκι)223 30,041 0.01% 35 1,310,315 0.62% -1,280,274 -4261.8%

2005' Ελιές (Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)29 1,443,032 0.69% 17 2,908,361 1.37% -1,465,329 -101.5%

Μερικό Σύνολο 17,688,677 8.48% 20,735,870 9.76% -3,047,193 -14.7%

Σύνολο εκτός πετρελαιοειδών 208,677,117 100.00% 212,525,024 100.00% -3,847,907 -1.8%

2018 2017 Μεταβολή 2018/2017
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2017/2016: ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΑΞΙΑ > € 1 ΕΚΑΤ. (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ) 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 

ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  Αξία (€) (%) 

4303' Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα  1 31,304,289 14.7% 1 21,499,692 12.2% 9,804,597 45.6% 

8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία,  3 7,455,882 3.5% 15 2,345,265 1.3% 5,110,617 217.9% 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 7 20,982,661 9.9% 2 15,911,642 9.0% 5,071,019 31.9% 

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού.  4 3,800,000 1.8% 41 469,704 0.3% 3,330,296 709.0% 

9504' Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό,  14 6,564,630 3.1% 11 3,249,399 1.8% 3,315,231 102.0% 

7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm  8 4,765,189 2.2% 21 1,661,332 0.9% 3,103,857 186.8% 

99SS' λοιπά προίόντα 11 9,321,904 4.4% 4 6,844,339 3.9% 2,477,565 36.2% 

6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και 
τεχνουργήματα από αυτές.  

6 17,274,133 8.1% 3 15,312,910 8.7% 1,961,223 12.8% 

7610' Κατασκευές και μέρη κατασκευών  5 2,961,703 1.4% 33 1,020,286 0.6% 1,941,417 190.3% 

8419' 
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν 
αλλαγή της θερμοκρασίας,  

17 5,424,497 2.6% 
7 

3,871,229 2.2% 1,553,268 40.1% 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 10 2,346,538 1.1% 36 941,230 0.5% 1,405,308 149.3% 

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. 

20 1,683,594 0.8% 
42 

432,021 0.2% 1,251,573 289.7% 

8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες,  30 1,745,075 0.8% 39 591,897 0.3% 1,153,178 194.8% 

5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι 26 2,962,860 1.4% 18 1,863,003 1.1% 1,099,857 59.0% 

8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 
έως 8430, π.δ.κ.α. 

16 4,385,998 2.1% 
10 

3,383,060 1.9% 1,002,938 29.6% 

3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) συσκευασμένα  12 2,596,399 1.2% 23 1,651,134 0.9% 945,265 57.2% 

8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές,  19 1,508,362 0.7% 37 722,881 0.4% 785,481 108.7% 

8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς 
εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

32 1,224,161 0.6% 
40 

481,115 0.3% 743,046 154.4% 

8544' Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα  38 2,208,583 1.0% 19 1,742,954 1.0% 465,629 26.7% 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 21 1,112,650 0.5% 38 717,597 0.4% 395,053 55.1% 

8302' 
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, 
ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη.  

33 1,305,660 0.6% 
26 

967,414 0.5% 338,246 35.0% 

8424' Μηχανικές συσκευές, διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α.  24 1,458,676 0.7% 24 1,150,692 0.7% 307,984 26.8% 

0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 23 1,817,543 0.9% 28 1,535,789 0.9% 281,754 18.3% 

7212' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή 
ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

28 1,826,134 0.9% 
32 

1,590,922 0.9% 235,212 14.8% 

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες 37 1,707,927 0.8% 25 1,480,275 0.8% 227,652 15.4% 

1509' Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές  29 1,258,564 0.6% 35 1,062,724 0.6% 195,840 18.4% 

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα   1,694,843 0.8% 29 1,586,542 0.9% 108,301 6.8% 

3204' Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης.  39 1,049,117 0.5% 31 950,115 0.5% 99,002 10.4% 

3824' Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου.  2 1,212,240 0.6% 17 1,162,071 0.7% 50,169 4.3% 

3208' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια    961,728 0.5% 16 1,067,053 0.6% -105,325 -9.9% 

0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα 
βρώσιμα, νωπά  

25 1,787,246 0.8% 
12 

1,944,660 1.1% -157,414 -8.1% 

8301' 
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας  
 

22 1,904,202 0.9% 
8 

2,069,109 1.2% -164,907 -8.0% 
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CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 

ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο  Αξία (€) (%) 

2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και 
εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

18 2,908,361 1.4% 
27 

3,086,622 1.8% -178,261 -5.8% 

9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού.  

15 3,257,762 1.5% 
20 

3,565,432 2.0% -307,670 -8.6% 

0403' 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί 
ζύμωση  

42 1,109,090 0.5% 
22 

1,505,000 0.9% -395,910 -26.3% 

1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά 
σόγιας, αράπικα φυστίκια,  

35 1,310,315 0.6% 
6 

1,711,477 1.0% -401,162 -23.4% 

7324' Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα  40 1,183,600 0.6% 14 1,660,728 0.9% -477,128 -28.7% 

4811' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με 
τη σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ 

13 3,984,748 1.9% 
5 

4,653,071 2.6% -668,323 -14.4% 

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 

31 1,665,116 0.8% 
13 

2,420,221 1.4% -755,105 -31.2% 

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

9 5,709,266 2.7% 
9 

6,673,731 3.8% -964,465 -14.5% 

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  

34 1,447,765 0.7% 
 

2,729,755 1.5% -1,281,990 -47.0% 

3304' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη 
φροντίδα του δέρματος  

27 1,722,613 0.8% 
 

3,467,199 2.0% -1,744,586 -50.3% 

  Μερικό σύνολο  173,911,624 81.8%  132,753,292 75.4% 41,158,332 31.0% 

 
ΣΥΝΟΛΟ (Εκτός πετρελαιοειδών, πλοίων και αεροσκαφών)  212,525,024 100.0%  176,154,554 100.0% 36,370,470 20.6% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι 
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Εξαγωγές : προϊόντα με την μεγαλύτερη θετική μεταβολή  > € 0,5 εκατ.

2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (€) ΑΞΙΑ (€) Μεταβολή (€)

Μεταβολή 

(%)

Μερίδιο 

(%)

Μερίδιο 

(%)

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 παιδι31,304,289 21,499,692 9,804,597 45.6% 14.7% 12.2%

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 ενέργει7,455,882 2,345,265 5,110,617 217.9% 3.5% 1.3%

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)20,982,661 15,911,642 5,071,019 31.9% 9.9% 9.0%

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ)3,800,000 469,704 3,330,296 709.0% 1.8% 0.3%

9504' Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ6,564,630 3,249,399 3,315,231 102.0% 3.1% 1.8%

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 δ4,765,189 1,661,332 3,103,857 186.8% 2.2% 0.9%

99SS' λοιπά προίόντα 9,321,904 6,844,339 2,477,565 36.2% 4.4% 3.9%

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,17,274,133 15,312,910 1,961,223 12.8% 8.1% 8.7%

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 (εκτός2,961,703 1,020,286 1,941,417 190.3% 1.4% 0.6%

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 στέ5,424,497 3,871,229 1,553,268 40.1% 2.6% 2.2%

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών2,346,538 941,230 1,405,308 149.3% 1.1% 0.5%

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.1,683,594 432,021 1,251,573 289.7% 0.8% 0.2%

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.1,745,075 591,897 1,153,178 194.8% 0.8% 0.3%

5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη2,962,860 1,863,003 1,099,857 59.0% 1.4% 1.1%

8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.4,385,998 3,383,060 1,002,938 29.6% 2.1% 1.9%

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 λιανικ2,596,399 1,651,134 945,265 57.2% 1.2% 0.9%

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.923,753 0 923,753 100.0% 0.4% 0.0%

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 προϊόντα857,850 0 857,850 100.0% 0.4% 0.0%

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)1,508,362 722,881 785,481 108.7% 0.7% 0.4%

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς764,410 0 764,410 100.0% 0.4% 0.0%

8523' Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37)1,224,161 481,115 743,046 154.4% 0.6% 0.3%

8434' Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός από ψυκτικές συσκευές ή εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας, συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος, φυγόκεντρες μηχανές καθαρισμού, ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ711,123 0 711,123 100.0% 0.3% 0.0%

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 μη683,549 150,214 533,335 355.1% 0.3% 0.1%

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 579,274 85,223 494,051 579.7% 0.3% 0.0%

Μερικό σύνολο 132,827,834 82,487,576 50,340,258 61.0% 62.5% 46.8%

ΣΥΝΟΛΟ Εκτός πετρελαιοειδών-πλοίων και αεροσκαφών 212,525,024 176,154,554 36,370,470 20.6% 100% 100%

Εξαγωγές : προϊόντα με την μεγαλύτερη αρνητική  μεταβολή  >€ 0,4 εκατ.

2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (€) ΑΞΙΑ (€) Μεταβολή (€)

Μεταβολή 

(%)

Μερίδιο 

(%)

Μερίδιο 

(%)

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 902,000 2,019,000 -2,017,000 -99.9% 0.0% 1.1%

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. Παρασ1,722,613 3,467,199 -1,744,586 -50.3% 0.8% 2.0%

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, κι1,447,765 2,729,755 -1,281,990 -47.0% 0.7% 1.5%

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 0 1,218,501 -1,218,501 -100.0% 0.0% 0.7%

2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών296,418 1,369,281 -1,072,863 -78.4% 0.1% 0.8%

8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α.5,709,266 6,673,731 -964,465 -14.5% 2.7% 3.8%

8437' Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα σπόρων ή οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία δημητριακών ή οσπρίων (εκτός εκείνων των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, καθώς και εκτός από εγκατ0 871,000 -871,000 -100.0% 0.0% 0.5%

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α.129,978 991,979 -862,001 -86.9% 0.1% 0.6%

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 εισαχ1,665,116 2,420,221 -755,105 -31.2% 0.8% 1.4%

5201' Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 0 748,576 -748,576 -100.0% 0.0% 0.4%

2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων227,018 951,166 -724,148 -76.1% 0.1% 0.5%

2402' Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού223,768 902,979 -679,211 -75.2% 0.1% 0.5%

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 τωνκ3,984,748 4,653,071 -668,323 -14.4% 1.9% 2.6%

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 επενδυμένα349,459 899,225 -549,766 -61.1% 0.2% 0.5%

7324' Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπιπλα του κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας)1,183,600 1,660,728 -477,128 -28.7% 0.6% 0.9%

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, κιγ201,712 658,531 -456,819 -69.4% 0.1% 0.4%

6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)261,842 686,726 -424,884 -61.9% 0.1% 0.4%

8543' Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85147,944 570,830 -422,886 -74.1% 0.1% 0.3%

8472' Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μέτρησης ή συσκευασίας χρημάτων, μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών, διατρητικές μηχανέ42,000 462,000 -420,000 -90.9% 0.0% 0.3%

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 τη44,885 462,474 -417,589 -90.3% 0.0% 0.3%

1207' Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου)1,310,315 1,711,477 -401,162 -23.4% 0.6% 1.0%

Μερικό σύνολο 18,950,447 36,128,450 -17,178,003 -47.5% 8.9% 20.5%

ΣΥΝΟΛΟ Εκτός πετρελαιοειδών-πλοίων και αεροσκαφών 212,525,024 176,154,554 36,370,470 20.6% 100.0% 100.0%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι 
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ : Αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο

2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)2,908,361 1.4% 3,086,622 1.8% -178,261 -5.8%

0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)1,817,543 0.9% 1,535,789 0.9% 281,754 18.3%

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, εσ1,787,246 0.8% 1,944,660 1.1% -157,414 -8.1%

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες1,707,927 0.8% 1,480,275 0.8% 227,652 15.4%

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 εισαχ1,665,116 0.8% 2,420,221 1.4% -755,105 -31.2%

1207' Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου)1,310,315 0.6% 1,711,477 1.0% -401,162 -23.4%

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 μετασχηματισμένα1,258,564 0.6% 1,062,724 0.6% 195,840 18.4%

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 κακάου1,109,090 0.5% 1,505,000 0.9% -395,910 -26.3%

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 προϊόντα857,850 0.4% 0 0.0% 857,850 100.0%

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 856,682 0.4% 868,762 0.5% -12,080 -1.4%

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 804,480 0.4% 872,598 0.5% -68,118 -7.8%

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 605,483 0.3% 310,715 0.2% 294,768 94.9%

2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 381,647 0.2% 270,998 0.2% 110,649 40.8%

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 αλεύρ344,228 0.2% 0 0.0% 344,228 100.0%

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 340,179 0.2% 516,037 0.3% -175,858 -34.1%

2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών296,418 0.1% 1,369,281 0.8% -1,072,863 -78.4%

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 και280,857 0.1% 210,423 0.1% 70,434 33.5%

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά276,573 0.1% 486,743 0.3% -210,170 -43.2%

0301' Ψάρια ζωντανά 272,754 0.1% 158,634 0.1% 114,120 71.9%

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.· παρασκ271,804 0.1% 177,527 0.1% 94,277 53.1%

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα207,992 0.1% 300,878 0.2% -92,886 -30.9%

2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ198,328 0.1% 430,586 0.2% -232,258 -53.9%

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 γλυκαντικών190,031 0.1% 141,160 0.1% 48,871 34.6%

0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου182,282 0.1% 118,995 0.1% 63,287 53.2%

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 μείγματος142,945 0.1% 52,683 0.0% 90,262 171.3%

1006' Ρύζι 141,033 0.1% 81,126 0.0% 59,907 73.8%

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 (σκου105,510 0.0% 88,206 0.1% 17,304 19.6%

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% vol83,787 0.0% 65,958 0.0% 17,829 27.0%

0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 79,338 0.0% 27,923 0.0% 51,415 184.1%

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 65,156 0.0% 114,243 0.1% -49,087 -43.0%

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 63,550 0.0% 333,712 0.2% -270,162 -81.0%

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 ελ60,665 0.0% 70,488 0.0% -9,823 -13.9%

0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά49,247 0.0% 42,989 0.0% 6,258 14.6%

0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα39,998 0.0% 85,051 0.0% -45,053 -53.0%

2203' Μπίρα από βύνη 39,266 0.0% 0 0.0% 39,266 100.0%

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)37,524 0.0% 47,872 0.0% -10,348 -21.6%

2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 26,499 0.0% 54,764 0.0% -28,265 -51.6%

0804' Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά24,892 0.0% 9,477 0.0% 15,415 162.7%

1602' Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος)21,653 0.0% 1,254 0.0% 20,399 1626.7%

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), μοσχοκά19,679 0.0% 14,990 0.0% 4,689 31.3%

2103' Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο, και μουστάρδα18,293 0.0% 22,107 0.0% -3,814 -17.3%

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 χιόνι14,086 0.0% 32,889 0.0% -18,803 -57.2%

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 12,009 0.0% 50 0.0% 11,959 23918.0%

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 παρασκευασμένο10,926 0.0% 108,688 0.1% -97,762 -89.9%

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 συμ9,273 0.0% 5,681 0.0% 3,592 63.2%

1512' Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα9,206 0.0% 0 0.0% 9,206 100.0%

0409' Μέλι φυσικό 9,197 0.0% 42,800 0.0% -33,603 -78.5%

1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 8,694 0.0% 6,019 0.0% 2,675 44.4%

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)7,982 0.0% 9,745 0.0% -1,763 -18.1%

0706' Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη7,350 0.0% 0 0.0% 7,350 100.0%

1604' Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού7,254 0.0% 0 0.0% 7,254 100.0%

0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 5,850 0.0% 0 0.0% 5,850 100.0%

1302' Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα5,422 0.0% 0 0.0% 5,422 100.0%

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)4,177 0.0% 115,146 0.1% -110,969 -96.4%

1102' Αλεύρια δημητριακών εκτός από του σιταριού ή του σμιγαδιού 2,845 0.0% 1,030 0.0% 1,815 176.2%

1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 2,728 0.0% 0 0.0% 2,728 100.0%

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη2,307 0.0% 0 0.0% 2,307 100.0%

1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση1,979 0.0% 351 0.0% 1,628 463.8%

0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 771 0.0% 0 0.0% 771 100.0%

0404' Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, π.δ.κ.α.611 0.0% 0 0.0% 611 100.0%

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, μπανάνε68 0.0% 0 0.0% 68 100.0%

2004' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)47 0.0% 180 0.0% -133 -73.9%

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)15 0.0% 17,800 0.0% -17,785 -99.9%

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 φυσικό12 0.0% 0 0.0% 12 100.0%

0704' Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη10 0.0% 0 0.0% 10 100.0%

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 σβ0 0.0% 180 0.0% -180 -100.0%

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, σκόν0 0.0% 1,515 0.0% -1,515 -100.0%

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, σ0 0.0% 1,495 0.0% -1,495 -100.0%

0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιμα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.0 0.0% 48 0.0% -48 -100.0%

0703' Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη0 0.0% 11,590 0.0% -11,590 -100.0%

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη0 0.0% 94 0.0% -94 -100.0%

0811' Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών0 0.0% 6,433 0.0% -6,433 -100.0%

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 0 0.0% 2,221 0.0% -2,221 -100.0%

0905' Βανίλια 0 0.0% 294 0.0% -294 -100.0%

1214' Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων0 0.0% 8,733 0.0% -8,733 -100.0%

1604' Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού0 0.0% 18,167 0.0% -18,167 -100.0%

1605' Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα0 0.0% 1,755 0.0% -1,755 -100.0%

2209' Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ0 0.0% 10,923 0.0% -10,923 -100.0%

2306' Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών (εκτός από σογιέλαιου και αραχιδέλαιου)0 0.0% 10,616 0.0% -10,616 -100.0%

2308' Βελανίδια, ινδικά κάστανα, υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων και άλλες φυτικές ύλες, φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, π.δ.κ.α.0 0.0% 45,912 0.0% -45,912 -100.0%

Μερικό σύνολο 21,073,604 9.9% 22,553,303 12.8% -1,479,699 -6.6%

Σύνολο εκτός πετρελαιοειδών, πλοίων και αεροσκαφών 212,525,024 100.0% 176,154,554 100.0% 36,370,470 20.6%
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Εισαγωγές 2018/2017 
 
Κυριώτερα προϊόντα με αξία ≥ €150.000

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο ΑΞΙΑ (€)

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 1 79,958,959 78.7% 1 37,517,720 66.6% 42,441,239 113.1%

7404' Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα2 3,104,635 3.1% 16 242,453 0.4% 2,862,182 1180.5%

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές3 2,249,489 2.2% 2 2,550,872 4.5% -301,383 -11.8%

7602' Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ4 1,251,072 1.2% 5 1,467,235 2.6% -216,163 -14.7%

3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές5 1,220,633 1.2% 10 740,816 1.3% 479,817 64.8%

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 παιδι6 1,153,299 1.1% 4 1,576,815 2.8% -423,516 -26.9%

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 επενδυμένα7 943,717 0.9% 6 1,384,422 2.5% -440,705 -31.8%

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 ακο8 817,515 0.8% 9 741,512 1.3% 76,003 10.2%

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ)9 757,197 0.7% 85 8,432 0.0% 748,765 8880.0%

6907' Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες10 688,935 0.7% 8 886,955 1.6% -198,020 -22.3%

8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α.11 533,672 0.5% 12 496,846 0.9% 36,826 7.4%

4301' Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103)12 424,773 0.4% 7 1,192,175 2.1% -767,402 -64.4%

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 9013 389,400 0.4% 0 0.0% 389,400 100.0%

3501' Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε νης (εκτός από εκείνες που είναι συσκευασμένες για τη λιανική πώληση ως κόλλες, καθαρού βάρους <= 1 kg)14 387,500 0.4% 0 0.0% 387,500 100.0%

7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 15 344,538 0.3% 0 0.0% 344,538 100.0%

7010' Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία από γυαλί, για μεταφορές ή συσκευασίες εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώματα, επικαλύμματα και άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα16 328,840 0.3% 13 343,874 0.6% -15,034 -4.4%

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 εξωτερ17 323,456 0.3% 0 0.0% 323,456 100.0%

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς18 319,734 0.3% 0 0.0% 319,734 100.0%

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.19 291,205 0.3% 43 49,752 0.1% 241,453 485.3%

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 20 274,500 0.3% 15 296,738 0.5% -22,238 -7.5%

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)21 273,620 0.3% 0 0.0% 273,620 100.0%

7901' Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 22 266,202 0.3% 0 0.0% 266,202 100.0%

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 βαλβίδες23 249,174 0.2% 25 128,258 0.2% 120,916 94.3%

8703' Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα24 240,103 0.2% 47 36,806 0.1% 203,297 552.3%

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)25 213,564 0.2% 0 0.0% 213,564 100.0%

6910' Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά26 208,450 0.2% 14 321,462 0.6% -113,012 -35.2%

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 κατονομ27 206,690 0.2% 11 594,331 1.1% -387,641 -65.2%

7216' Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, π.δ.κ.α.28 200,122 0.2% 0 0.0% 200,122 100.0%

3105' Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ29 191,972 0.2% 37 73,404 0.1% 118,568 161.5%

5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη30 191,369 0.2% 20 149,034 0.3% 42,335 28.4%

8543' Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 8531 171,690 0.2% 26 124,313 0.2% 47,377 38.1%

2707' Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά32 160,528 0.2% 18 189,558 0.3% -29,030 -15.3%

Μερικό σύνολο 98,336,553 96.7% 51,113,783 90.7% 47,222,770 92.4%

Σύνολο 101,654,450 100.0% 56,338,075 100.0% 45,316,375 80%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι

2018 2017 Μεταβολή 2018/2017

 

Οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο  80 %, οποία οφείλεται στην δυναμική αύξηση του 
ακατέργαστου αργίλίου, που αποτελεί το κύριώτερο εξαγόμενο προς την Ελλάδα προϊόν, 
με μερίδιο 78% επί του συνόλου, των αποριμμάτων χαλκού και των πετροχημικών 
(πολυμερή του προπυλενίου) 

Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν τα γουνοδέρματα και τα ενδύματα από αυτά, τα 
ενδύματα, τα απορρίμματα αργιλίου, τα δομικά υλικά (πλάκες δαπέδου) καθώς και άλλα 
πετροχημικά (πολυμερή του αιθυλενίου). 
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Προϊόντα με θετική μεταβολή ≥ €100.000

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο ΑΞΙΑ (€)

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 1 79,958,959 78.7% 1 37,517,720 66.6% 42,441,239 113.1%

7404' Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα2 3,104,635 3.1% 16 242,453 0.4% 2,862,182 1180.5%

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ)9 757,197 0.7% 85 8,432 0.0% 748,765 8880.0%

3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές5 1,220,633 1.2% 10 740,816 1.3% 479,817 64.8%

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 9013 389,400 0.4% 0 0.0% 389,400 100.0%

3501' Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε νης (εκτός από εκείνες που είναι συσκευασμένες για τη λιανική πώληση ως κόλλες, καθαρού βάρους <= 1 kg)14 387,500 0.4% 0 0.0% 387,500 100.0%

7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 15 344,538 0.3% 0 0.0% 344,538 100.0%

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 εξωτερ17 323,456 0.3% 0 0.0% 323,456 100.0%

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς18 319,734 0.3% 0 0.0% 319,734 100.0%

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)21 273,620 0.3% 0 0.0% 273,620 100.0%

7901' Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 22 266,202 0.3% 0 0.0% 266,202 100.0%

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.19 291,205 0.3% 43 49,752 0.1% 241,453 485.3%

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)25 213,564 0.2% 207 0 0.0% 213,564 100.0%

8703' Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα24 240,103 0.2% 47 36,806 0.1% 203,297 552.3%

7216' Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, π.δ.κ.α.28 200,122 0.2% 0 0.0% 200,122 100.0%

9015' Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα34 141,620 0.1% 133 1,633 0.0% 139,987 8572.4%

5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α.33 144,905 0.1% 65 17,788 0.0% 127,117 714.6%

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 βαλβίδες23 249,174 0.2% 25 128258 0.2% 120,916 94.3%

3105' Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ29 191,972 0.2% 37 73,404 0.1% 118,568 161.5%

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 και40 112,337 0.1% 188 160 0.0% 112,177 70110.6%

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 ορυκτές41 108,827 0.1% 0 0.0% 108,827 100.0%

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 στέ37 125,483 0.1% 62 18,660 0.0% 106,823 572.5%

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 κλ42 105,170 0.1% 0 0.0% 105,170 100.0%

Μερικό σύνολο 89,470,356 88.0% 38,835,882 68.9% 50,634,474 130.4%

Σύνολο 101,654,450 100.0% 56,338,075 100% 45,316,375 80%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι

Προϊόντα με αρνητική μεταβολή ≥ €100.000

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο Α/Α ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο ΑΞΙΑ (€)

4002' Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ 0 0.0% 29 108,545 0.2% -108,545 -100.0%

6910' Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά26 208,450 0.2% 14 321,462 0.6% -113,012 -35.2%

8523' Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37)59 34,369 0.0% 21 148,303 0.3% -113,934 -76.8%

2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 0 0.0% 27 116,750 0.2% -116,750 -100.0%

8417' Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, 0 0.0% 19 157,304 0.3% -157,304 -100.0%

6907' Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες10 688,935 0.7% 8 886,955 1.6% -198,020 -22.3%

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)227 167 0.0% 17 213,878 0.4% -213,711 -99.9%

7602' Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ4 1,251,072 1.2% 5 1,467,235 2.6% -216,163 -14.7%

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές3 2,249,489 2.2% 2 2,550,872 4.5% -301,383 -11.8%

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 κατονομ27 206,690 0.2% 11 594,331 1.1% -387,641 -65.2%

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 παιδι6 1,153,299 1.1% 4 1,576,815 2.8% -423,516 -26.9%

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 επενδυμένα7 943,717 0.9% 6 1,384,422 2.5% -440,705 -31.8%

4301' Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103)12 424,773 0.4% 7 1,192,175 2.1% -767,402 -64.4%

4302' Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα39 113,639 0.1% 3 2,028,232 3.6% -1,914,593 -94.4%

Μερικό σύνολο 7,274,600 7.2% 12,747,279 22.6% -5,472,679 -42.9%

Σύνολο 101,654,450 100.0% 56,338,075 100% 45,316,375 80%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι

2018 2017 Μεταβολή 2018/2017

2018 2017 Μεταβολή 2018/2017
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Εισαγωγές 2017/2016 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: Κυριώτερα προϊόντα σε αξία 2017/2016

2017/2016 2017/2016

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) Μερίδιο % ΑΞΙΑ (ευρώ)

Μερίδιο 

% Μεταβολή σε €

Μεταβολή 

%

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 37,517,720 66.6% 19,997,370 51.5% 17,520,350 87.6%

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 2,550,872 4.5% 3,822,625 9.8% -1,271,753 -33.3%

4302' Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα2,028,232 3.6% 0 0.0% 2,028,232 100.0%

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 παιδι1,576,815 2.8% 3,727,304 9.6% -2,150,489 -57.7%

7602' Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ1,467,235 2.6% 259,674 0.7% 1,207,561 465.0%

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 επενδυμένα1,384,422 2.5% 0 0.0% 1,384,422 100.0%

4301' Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103)1,192,175 2.1% 339,447 0.9% 852,728 251.2%

6907' Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες886,955 1.6% 9,338 0.0% 877,617 9398.3%

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 ακο741,512 1.3% 679,946 1.8% 61,566 9.1%

3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές740,816 1.3% 737,489 1.9% 3,327 0.5%

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 κατονομ594,331 1.1% 13,965 0.0% 580,366 4155.9%

Μερικό σύνολο 50,681,085 90.0% 29,587,158 76.2% 21,093,927 71.3%

Σύνολο 56,338,075 100.0% 38,816,865 100.0% 17,521,210 45.1%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: Μεγαλύτερη θετική μεταβολή σε αξία 2017/2016

2017/2016 2017/2016

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) Μερίδιο % ΑΞΙΑ (ευρώ)

Μερίδιο 

% Μεταβολή σε €

Μεταβολή 

%

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 37,517,720 66.6% 19,997,370 51.5% 17,520,350 87.6%

4302' Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα2,028,232 3.6% 0 0.0% 2,028,232 100.0%

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 επενδυμένα1,384,422 2.5% 0 0.0% 1,384,422 100.0%

7602' Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ1,467,235 2.6% 259,674 0.7% 1,207,561 465.0%

6907' Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες886,955 1.6% 9,338 0.0% 877,617 9398.3%

4301' Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103)1,192,175 2.1% 339,447 0.9% 852,728 251.2%

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 κατονομ594,331 1.1% 13,965 0.0% 580,366 4155.9%

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)213,878 0.4% 1,454 0.0% 212,424 14609.6%

6910' Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά321,462 0.6% 116,661 0.3% 204,801 175.6%

8417' Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από ξηραντήρια και κλιβάνους πυρόλυσης)157,304 0.3% 1,508 0.0% 155,796 10331.3%

2707' Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά189,558 0.3% 34,317 0.1% 155,241 452.4%

Μερικό σύνολο 45,953,272 81.6% 20,773,734 53.5% 25,179,538 121.2%

Σύνολο 56,338,075 100.0% 38,816,865 100.0% 17,521,210 45.1%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: Μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σε αξία 2017/2016

2017 2017 2016 2016 2017/2016 2017/2016

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) Μερίδιο % ΑΞΙΑ (ευρώ)

Μερίδιο 

% Μεταβολή σε €

Μεταβολή 

%

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. Καθαρ23,440 0.0% 114,520 0.3% -91,080 -79.5%

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)31,435 0.1% 132,372 0.3% -100,937 -76.3%

7404' Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα242,453 0.4% 348,427 0.9% -105,974 -30.4%

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)130,272 0.2% 240,807 0.6% -110,535 -45.9%

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 mm20,243 0.0% 185,408 0.5% -165,165 -89.1%

6301' Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβατιού, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη της κλάσης 9404)13,486 0.0% 460,398 1.2% -446,912 -97.1%

6908' Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, υαλωμένα, καθώς και ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, υαλωμένα, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολι0 0.0% 1,149,414 3.0% -1,149,414 -100.0%

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 2,550,872 4.5% 3,822,625 9.8% -1,271,753 -33.3%

99SS' λοιπά προίόντα 10,749 0.0% 1,404,441 3.6% -1,393,692 -99.2%

7802' Απορρίμματα και θραύσματα από μόλυβδο (εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) της παραγωγής μολύβδου [κλάση 2620], εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα α0 0.0% 1,944,965 5.0% -1,944,965 -100.0%

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 παιδι1,576,815 2.8% 3,727,304 9.6% -2,150,489 -57.7%

Μερικό σύνολο 4,599,765 8.2% 13,530,681 34.9% -8,930,916 -66.0%

Σύνολο 56,338,075 100.0% 38,816,865 100.0% 17,521,210 45.1%

2017 2016

2017 2016

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι 

Οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 45%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ακατέργαστο 
αργίλιο,  στα απορρίμματα αργιλίου και μολύβδου, σε πετροχημικά (πολυμερή του προπυλενίου) 
καθώς και στα γουνοδέρματα. Σημαντική μείωση εμφανίζουν τα ενδύματα, τα πετροχημικά 
προϊόντα (πολυμερή του αιθυλενίου) και τα δομικά υλικά (πλάκες δαπέδου). 
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Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των ΗΑΕ, τα κυριώτερα ανταλλασσόμενα προϊόντα με 
την Ελλάδα το 2017 ήταν  τα εξής: 

 Αξίες σε εκατ. $ ΗΠΑ 2017 Εξαγωγές – Εισαγωγές – Επανεξαγωγές  (ΗΑΕ) 

1 Ακατέργαστο Αλουμίνιο 60.1 

 

2 Φύλλα και πλάκες αλουμινίου 27.4 

3 Μάρμαρα και πέτρες για λάξευση 17.6 

4 Καλλυντικά 16.8 

5 Συσκευές κινητής τηλεφωνίας 12.7 

6 Ενδύματα από γουνοδέρματα 9.5 

7 Σκάφη αναψυχής 9.3 

8 Φάρμακα 9 

9 Φύλλα αλουμινίου 5.9 

10 Μηχανές ανυψωτικές 5 

11 Λάδια πετρελαίου 4.8 

12 Μηχανήματα βιομηχανίας  4.5 

13 Αερια βιομηχανικά 4.4 

14 Χαρτί 4.1 

15 Σαπούνια 4.1 

16 Λεπίδες ξυρίσματος 4 

17 Κατασκευές από τσιμέντο 3.9 

18 Μεταλλικά εξαρτήματα  3.4 

19 Μεταλλικά καλώδια 3.1 

20 Σαμπουάν 3 

Κύριο εισαγόμενο προϊόν στην Ελλάδα από τα ΗΑΕ είναι το ακατέργαστο αλουμίνιο. 
Αντιστοίχως εξάγονται από την Ελλάδα στα ΗΑΕ φύλλα, πλάκες και ελάσματα αλουμινίου. 
Ιδιαιτερότητα αποτελούν τα ενδύματα από γουνοδέρματα και, παραδόξως, μικρό μέρος 
των οποίων καταγράφεται ως επανεξαγωγή. Αξιοσημείωτες οι ελληνικές εξαγωγές 
μαρμάρων, σε ανοδική πορεία, των καλλυντικών - ειδών προσωπικής υγιεινής καθώς και 
των σκαφών αναψυχής (καθαρές επανεξαγωγές) και εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος 2016.   
Στο γενικό μοτίβο των ανταλλαγών που πραγματοποιούν τα ΗΑΕ με όλες τις χώρες του 
κόσμου, εντάσσονται α) οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας και οι Η/Υ, οι εισαγωγές των 
οποίων από την Ελλάδα παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, αλλά επανεξάγονται στο σύνολό 
τους και β) τα πετρελαιοειδή που προορίζονται για την εγχώρια αγορά.  
Απουσιάζουν οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα κοσμηματοποιΐας, τομέας στον οποίο η 
Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Ανταλλαγές ΗΑΕ με όλες τις χώρες 2017 Επανεξαγωγές - Εισαγωγές - Εξαγωγές 

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας 51,018 

 

Χρυσός 50,499 

Διαμάντια 28,544 

Αυτοκίνητα 26,307 

Κοσμήματα 20,920 

Λάδια Πετρελαίου 14,934 

Μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 10,842 

Στροβιλοκινητήρες 7,518 

Προϊόντα καπνού 6,955 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 
8801 και 8802, π.δ.κ.α. 

6,951 
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Ελληνική επιχειρηματική παρουσία στα ΗΑΕ 
Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφεραν πρόεδρος Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων ΗΑΕ και 
Επιμελητηρίου Dubai σε πλαίσιο Ελληνικού-Εμιρατινού φόρουμ στα ΗΑΕ (13.3.2018) στο 
σύνολο της χώρας φέρονται εγγεγραμμένες περισσότερες από 300 επιχειρήσεις 
ελληνικών συμφερόντων, εκ των οποίων οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στα 
εμιράτα Dubai, Fujairah και Abu Dhabi. 

Παρά το υπολογίσιμο μέγεθος της ελληνικής παρουσίας, το από 2010 συσταθέν 
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στους κόλπους του Επιμελητηρίου Dubai, έπαυσε 
να λειτουργεί το 2016, λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος και χρηματοδότησης από 
πλευράς των μελών του. Σημειώνουμε ότι στα ΗΑΕ το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι 
περιορίζεται στο πλαίσιο των κατά τόπους Επιμελητηρίων τα οποία αποτελούν 
κρατικούς θεσμούς με διορισμένη ηγεσία. Εξαίρεση αποτελεί η Ένωση Εφοπλιστών και 
το συμβούλιο ναυτιλιακών υποθέσεων.  

Δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς των κατασκευών, υπηρεσιών ναυτιλίας 
(Fujairah), εμπορίας γούνας και τροφίμων, ενώ λειτουργούν καταστήματα εστίασης και 
καφετέριες.   

Περισσότερες από 150 επιχειρήσεις συμμετείχαν είτε ως ανεξάρτητοι εκθέτες είτε σε 
πλαίσιο  εθνικών περιπτέρων, που υποστηρίζει ο οργανισμός ENTERPRISE GREECE και 
άλλοι ιδιωτικοί φορείς σε διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στα ΗΑΕ. Εκτενής 
αναφορά γίνεται σε επόμενη ενότητα.  
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Άμεσες Ξένες Επενδύσεις  

Ελληνικές επενδύσεις στα ΗΑΕ 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας των ΗΑΕ, τον Δεκέμβριο του 2017, το απόθεμα 
των Άμεσων ελληνικών επενδύσεων στη χώρα ανήρχετο σε $195,6 εκατ., έναντι $93,8 
εκατ. κατά το τέλος του 2015. Σημαντική αύξηση παρουσίαζει μεταξύ των ετών 2015 
(179) και 2017  (278) αριθμός των ελληνικών εμπορικών σημάτων που έχουν 
καταχωρηθεί στα ΗΑΕ.  

Κύριοι τομείς της ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητος έχουν πραγματοποιηθεί σε τομείς α) 

κτηματαγοράς, β) εμπορίου-επισκευών αυτοκινήτων,  γ) επαγγελματικών-επιστημονικών και 
τεχνικών δραστηριοτήτων (κατασκευές-υπηρεσίες ναυτιλίας), καθώς και δ) 
Πληροφορικής και επικοινωνιών. 
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Εμιρατινές Επενδύσεις στην Ελλάδα  

Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το απόθεμα επενδύσεων και οι ροές 
καθαρών επενδύσεων από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα, καταγράφονται στους κάτωθι πίνακες: 

Άμεσες Επενδύσεις κατοίκων ΗΑΕ στην Ελλάδα  

Συνολικά κεφάλαια (in terms of stocks) τέλος έτους αναφοράς.* 

Ποσά σε εκατ. ευρώ 
  ΕΤΟΣ ΗΑΕ ΚΟΣΜΟΣ Μερίδιο 

2001 5.99 17,286.27 0.03% 

2002 5.84 16,286.78 0.04% 

2003 5.86 19,604.59 0.03% 

2004 5.82 19,711.94 0.03% 

2005 5.78 24,787.95 0.02% 

2006 0.27 29,119.42 0.00% 

2007 -0.48 35,378.41 0.00% 

2008 606.72 27,140.14 2.24% 

2009 477.20 28,129.58 1.70% 

2010 263.62 30,140.64 0.87% 

2011 235.66 22,485.57 1.05% 

2012 195.64 18,951.06 1.03% 

2013 178.00 18,743.29 0.95% 

2014 186.88 17,750.04 1.05% 

2015 83.37 22,119.30 0.38% 

2016 137.31 23,883.60 0.57% 

2017 -12.3 27,128.98 -0.05% 

Σημειώσεις :       
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα κέρδη/ ζημιές. 
* Καταγράφονται τα υπόλοιπα (stocks) των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων επιχειρήσεων κατοίκων Ελλάδος 
έναντι μη κατοίκων εφόσον μεταξύ τους υπάρχει σχέση άμεσης επένδυσης. 

 
Καθαρές άμεσες επενδύσεις κατοίκων ΗΑΕ στην Ελλάδα (ροές) 
Ποσά σε εκατ. ευρώ 

ΕΤΟΣ ΗΑΕ ΚΟΣΜΟΣ Μερίδιο Χώρες ΣΣΚ Μερίδιο 

2002 0 42 0.0% 1 2.4% 

2003 0 1,130 0.0% 0 0.0% 

2004 2 1,692 0.1% 2 0.1% 

2005 1 501 0.2% 1 0.2% 

2006 394 4,269 9.2% 396 9.3% 

2007 1 1,543 0.1% 1 0.1% 

2008 25 3,071 0.8% 25 0.8% 

2009 108 1,754 6.2% 111 6.3% 

2010 -11 249 -4.4% -11 -4.4% 

2011 -30 822 -3.6% -30 -3.6% 

2012 -223 1,354 -16.5% -223 -16.5% 

2013 -3 2,122 -0.1% 0 0.0% 

2014 52 2,022 2.6% 100 4.9% 

2015 12 1,143 1.0% 53 4.6% 

2016 3 2,498 0.1% 17 0.7% 

2017* 13 3,204 0.4% 23 0.7% 

2018* 20 3,606 0.6% 31 0.9% 

Σύνολο 363 31,024 1.2% 497 1.6% 

Σημειώσεις : 
Τα στοιχεία των ξένων άμεσων επενδύσεων περιλαμβάνουν επανεπενδυθέντα κέρδη. 
* Προσωρινά στοιχεία 
Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/direct.aspx 

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/direct.aspx
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Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας των ΗΑΕ, το απόθεμα των Άμεσων Εμιρατινών 
επενδύσεων στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο 2016 ανήρχετο σε $156 εκατ., από τις εταιρείες σε τομείς: 
α) Φαρμακευτικής βιομηχανίας, β) ανάπτυξης υποδομών, γ) ναυπηγείων, δ) γεωργίας, ε) 
παραγωγής ενέργειας, στ) τουρισμού, ζ) εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η) κατασκευών, ι) 
κεραμευτικής βιομηχανίας, ια) χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και ιβ) πληροφορικής 
επικοινωνιών,  από τις κάτωθι εταιρείες (2016) 

 Emirates Telecommunications Corporation ( Etisalat ) 

 Abu Dhabi Investment Authority ADIA 

 International Petroleum Investment Company (IPIC) 

 Eagle Hills Properties LLC 

 TAQA 

 Sahara Telecom 

 Abu Dhabi Investment Council 

 Dubai Holding Group 

 DP World 

 Drydocks World 

 Julphar Gulf Pharmaceutical Industries 

 Al Dahra Agricultural Company 

 Abu Dhabi MAR 

Παρατίθενται, επίσης, τα κατωτέρω σχετικά με επενδύσεις των ΗΑΕ στη χώρα μας :  

 Επιχειρηματικός όμιλος SBK συμφερόντων ηγεμονικής οικογενείας Αμπου Ντάμπι 
στο Ντουμπάι εκδήλωσε ενδιαφέρον για στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα.  

 Όμιλος ANDROMEDA εξαγόρασε (Ιούνιος 2018) πλειοψηφικό μερίδιο συμμετοχών 
ιχθυοκαλλιεργητικών εταιρειών ΝΗΡΕΑΣ ΑΕ και ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ. Σε επενδυτικό σχήμα 
Ομίλου μετέχουν ως κύριος μέτοχος η (Αμερικανική) AMERRA Capital Μanagement 
LLC και ως ήσσων εταίρος η Εμιρατινή (Αμπου Ντάμπι) Mubadala Investment 
Company.  Η συμφωνία αφορά την πώληση του 74,34% της «Νηρεύς» και του 
79,62% της «Σελόντα», ποσοστά που κατείχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι 
οποίες είχαν αναλάβει τον έλεγχο των παραπάνω εταιρειών στο πλαίσιο της πρώτης 
φάσης της αναδιάρθρωσης των χρεών τους. Συνολικά, τα δανειακά βάρη που 
αναλαμβάνει η Amerra και τα οποία θα αποπληρώσει σε βάθος χρόνου είναι 176 
εκατ. ευρώ για τη «Νηρεύς» και 171 εκατ. ευρώ για τη «Σελόντα».  

 Υπεγράφη (28.3.2018) Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας 
Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας, και του κρατικού 
επενδυτικού fund των Η.Α.Ε. Mubadala Investment Co, για την δημιουργία Κοινού 
Επενδυτικού Ταμείου €400 εκατ. στο οποίο εκάστη πλευρά θα συνεισφέρει €200 
εκατ. Σημειώνουμε ότι ο σκοπός του ΤΑΝΕΟ περιλαμβάνει επενδύσεις 
επιχειρηματικών συμμετοχών σε καινοφανής και καινοτόμες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, 
τεχνολογίες πληροφορικής, ηλεκτρονικού εμπορίου, βιοτεχνολογίας και νέων 
υλικών. Ο όμιλος Mubadala Investment Co, Mubadala, κατέχει μερίδιο στην 
επενδυτική Carlyle Group and GE και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 
χώρες σε τομείς αιχμής όπως οι  αεροδιαστημική, επικοινωνίες και πληροφορική, 
ημιαγωγοί, μέταλλα, εξορύξεις, και ΑΠΕ.   

 Σε Ελληνο-Εμιρατινό Επιχειρηματικό φόρουμ, οποίο έλαβε χώρα στο Dubai 
παρουσία ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου και Υπουργού Οικονομίας ΗΑΕ Eng. Al 
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Mansouri (14.3.2018) εκπρόσωπος ΕNTERPRISE GREECE είχε διερευνητικές 
συναντήσεις με επικεφαλής Ιδιωτικών Ταμείων οποίους ενημέρωσε για το 
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Οργανισμού. 

 Παράλληλα, έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την 
διαπραγμάτευση Μνημονίου συνεργασίας Ελλάδος – ΗΑΕ στον τομέα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Καινοτομίας. 

 Συμφωνία μεταξύ Kerzner (ελέγχεται από κρατικό επενδυτικό Ταμείο Dubai 
Investment Corporation of Dubai (ICD), Goldman Sachs και Colony Capital) και 
Dolphin Capital Investors (οι οποίες συνέστησαν κοινοπραξία με μερίδια 40% και 
50% αντιστοίχως (+10% άλλοι ιδιώτες επενδυτές) για επένδυση τουριστικής 
ανάπτυξης σε νήσο Κέα. Αφορά στη δημιουργία θερέτρου σε παραθαλάσσια 
περιοχή 600 στρεμμάτων (θέση Βρόσκοπος) υπό το σήμα «One & Only Kea Island», 
που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 75 πολυτελών δωματίων και 40 ανεξαρτήτων 
κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν προ πώληση. Η Κerzner αναπτύσσει Θέρετρα και 
ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου υπό τα σήματα «One & Only» «ATLANTIS» και 
«MAZAGAN». Σε ανακοίνωση κοινοπραξίας (2.11.2017) αναφέρεται πως έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοδομικής άδειας και εγκριθεί οι απαραίτητες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης 
της περιβαλλοντικής όπως και αυτών αρμοδιότητας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

 Εμιρατινή εταιρεία DP World συμμετείχε (μέσω θυγατρικής από Λονδίνο P&O) στην 
διαγωνιστική διαδικασία απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου 67% των μετοχών του 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ). Νικητής του διαγωνισμού 
ανακηρύχθηκε (Μάιος 2017) η κοινοπραξία της γερμανικής επενδυτικής Deutsche 
Invest Equity Partners, η Terminal Link (ελέγχεται κατά 51% από τον γαλλικό 
κολοσσό CMA CGM) και της Belterra Investments Ltd. του ομίλου Σαββίδη DIEP- 
CMA CGM- Belterra, έναντι 231,92 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον DP World για την 
εξαγορά του λιμένος Θεσσαλονίκης συνδυάζεται με ήδη υπάρχουσες θέσεις της στη 
Μαύρη Θάλασσα (Constanta, Yarimca), Ανατολική Μεσόγειο (Λεμεσός), Σουέζ 
(Sokhna) και Ερυθρά Θάλασσα (Jeddah, Doraleh, Berbera) 
http://web.dpworld.com/our-business/marine-terminals/.  

 Με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ (15.6.2016), ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία 
για την πώληση δύο αεροσκαφών τύπου Airbus A340-300 της τέως Ολυμπιακής 
Αεροπορίας ΑΕ, με την οποία εμιρατινή εταιρεία Turboshaft FZE ανακηρύχτηκε ως 
προτιμητέος αγοραστής, υποβάλλοντας προσφορά ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων. 

 Εμιρατινή εταιρεία Eagle Hills συμμετέχει στην επένδυση αξιοποίησης παλαιού 
αεροδρομίου Ελληνικού υπό την Lamda Development, του ομίλου Λάτση. 

 Η Abu Dhabi Investments Council συμμετέχει στην εξαγορά της «Αστήρ Παλλάς 
Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε». 

 Εξαγορά ποσοστού 20% της εταιρείας Μύλοι Λούλης από την κρατική εταιρεία του 
Abu Dhabi Al Dahra Agriculture. 

 Μνημόνιο Συναντίληψης  μεταξύ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και κρατικής TAQA για 
συνεργασία σε θέματα ενέργειας. 

http://web.dpworld.com/our-business/marine-terminals/
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 Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέλος της ηγεμονικής οικογένειας του Εμιράτου του 
Abu Dhabi, Σεΐχη Tahnoon bin Saeed Al Nahyan, συμμετέχει με ποσοστό 50% στον 
ξενοδοχειακό όμιλο ‘Aquis Hotels & Resorts’. 

 Συμμετοχή των ομίλων Dubai Holding (17,28%, 2006) και Abu Dhabi MAR (3%, 2011) 
στο κεφάλαιο της MIG (Marfin Investment Group). 

 Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ υπέγραψε τον Ιούνιο 2014, Μνημόνιο 
Συνεργασίας με την εμιρατινή εταιρεία IGG βασικός προμηθευτής οπλικών 
συστημάτων στα ΗΑΕ, για την προμήθεια πυρομαχικών, αξίας 75 εκ. ευρώ. 

 Συμμετοχή στην εξαγορά των ναυπηγείων Σκαραμαγκά από κοινοπρακτικό σχήμα 
στο οποίο ηγείται η Abu Dhabi MAR κατέχοντας ποσοστό 75%. Στις 10 Απριλίου 
2017 το Ελληνικό δικαστήριο αποφάσισε να μην επιτρέψει την αλλαγή του στάτους 
κβο του ναυπηγείου, Abu Dhabi MAR δεν ολοκλήρωσε την εξαγορά των μετοχών και 
καθόρισε την Privinvest (Ισκανδαρ Σαφα) ως προσωρινό αγοραστή.  

 Συμφωνία μεταξύ του Ομίλου Ρέστη και της εμιρατινής International Petroleum 
Investment Company (IPIC), για τη δημιουργία κοινοπραξίας με στόχο τη 
συνεργασία των δύο πλευρών στους τομείς της ναυτιλίας, της αποθήκευσης, των 
ναυπηγείων, των αγωγών και των λιμενικών εγκαταστάσεων.   

Tουριστική και αεροπορική συνεργασία 

Στατιστικά στοιχεία για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα από πολίτες των ΗΑΕ δεν 
υφίστανται δεδομένου ότι από τον Μάιο 2015, μετά από συμφωνία ΕΕ – ΗΑΕ, έχει 
καταργηθεί η έκδοση βίζας στους κατόχους εμιρατινών διαβατηρίων που ταξιδεύουν σε 
χώρες Schengen.  

Παράγοντες, πάντως, της τουριστικής αγοράς εδώ εκτιμούν ότι οι επισκέπτες από τα 
ΗΑΕ προ της Ελλάδα ανέρχονται σε 200.000, ενώ σημειώνεται αύξηση της ροής 
τουριστών ύψους 50%. 

Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι τακτικά δρομολόγια (α) ΕΜIRATES (καθημερινές πτήσεις 
Dubai –Αθήνα-Νέα Υόρκη), (β) ETIHAD, γ) Gulf Air Dubai –Αθήνα μέσω Μπαχρέιν) 
εμφανίζουν αυξημένη πληρότητα, καθώς και ότι από τον Ιούνιο 2018, λειτούργησε 
τακτική σύνδεση Dubai – Θεσσαλονίκης από την αεροπορική εταιρεία Fly Dubai κατ 
ατους μήνες τουριστικής αιχμής. Σημειώνουμε ότι δρομολόγιο AEGEAN Abu Dhabi – 
Aθήνα έχει πλέον διακοπεί, ενώ πτήσεις από τα ΗΑΕ μέσω Κατάρ έχουν παύσει να 
πραγματοποιούνται, λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει στη χώρα αυτή ΗΑΕ, 
Σαουδική Αραβία. Κατά γενική εκτίμηση παραγόντων της αγοράς, η τάση είναι αυξητική 
και η φυσιογνωμία της Ελλάδος ως τουριστικού προορισμού θεματικής ποικιλίας και 
τεσσάρων εποχών καθίσταται διακριτή από τις όμορες ανταγωνιστικές χώρες (Ιταλία-
Ισπανία). 

Στο πλαίσιο προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αγορά των ΗΑΕ και της 
ευρύτερης περιοχής  ΕΟΤ συμμετέχει με εθνικό περίπτερο στην διεθνή τουριστική 
Έκθεση Arabian Travel Market.  

Παράλληλα έλαβαν χώρα: 

 Επίσημες συμμετοχές ΕΟΤ σε διεθνή έκθεση Arabian Travel Market  

 Επίσημη επίσκεψη Γ.Γ. ΕΟΤ κ. Τσέγα Απρίλιο 2018 σε πλάισιο ανωτέρω Δ. Εκθέσεως 
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 Επίσημες επισκέψεις κας Υπουργού Τουρισμού Οκτώβριο 2016 και Απρίλιο 2017. 

 «Τravel road shows» 2014 και 2015 (ΕΟΤ-Υπουργείο Τουρισμού) 

 «Greek tourism Work shops» σε Abu Dhabi (Mάιος 2016 και 2017) και  Dubai 
(Απρίλιος 2018) 

 Παρουσίαση των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων Χαλκιδικής SANI / IKOS 
Resorts, Miraggio Thermal Spa, καθώς και Eagles palace/Eagles Villas σε 
επιλεγμένους τουριστικούς πράκτορες των ΗΑΕ (Μάιος 2017). 

Το Υπουργείο Τουρισμού προωθεί συνεργασία με αεροπορική εταιρεία Emirates και τη 
θυγατρική της Emirates Holidays για κοινά τουριστικά πακέτα από χώρες ΝΑ Ασίας, και 
επιδιώκει τη χρήση αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος από την Emirates, για απευθείας 
πτήσεις προς τις ΗΠΑ. Χώρα μας στηρίζει εμιρατινή πλευρά για σύναψη διμερών 
αεροπορικών συμφωνιών με χώρες ΕΕ. Από εμιρατινής πλευράς έχει εκφρασθεί 
ενδιαφέρον για την προώθηση και διευκόλυνση του οικογενειακού τουρισμού πόλης (με 
έμφαση στην Αθήνα) και του χειμερινού τουρισμού προς την Ελλάδα, καθώς και για 
σύναψη συμφωνίας για πακέτα διακοπών εμιρατινών δημοσίων υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός τουριστών από τα ΗΑΕ με προορισμό την Ευρώπη 
κινείται ανοδικά και θα υπερβεί τις 850.000 κατά το 2018. Λόγω του υψηλού 
διαθεσίμου εισοδήματός τους, υπολογίζεται ότι οι υπήκοοι των χωρών του Κόλπου 
(GCC) δαπανούν 430% περισσότερο από άλλους υπηκόους για διαμονή και 558% 
περισσότερο για διατροφή, ενώ ξοδεύουν κατά 260% περισσότερα σε δαπάνες 
μετακίνησης, καθόσον το 40% με 60% των κρατήσεων αφορά διακεκριμένες 
αεροπορικές θέσεις. 
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Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας  
 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης&Τροφίμων της Ελλάδος και του Υπουργείου Κλιματικής 
Αλλαγής&Περιβάλλοντος των ΗΑΕ για συνεργασία στον τομέα των προγραμμάτων 
γεωργικής έρευνας και τεχνολογίας (υπεγράφη Αμπού Ντάμπι, 27.3.2019) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) μεταξύ του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας 
(ΤΑΝΕΟ), και του κρατικού επενδυτικού fund των Η.Α.Ε. Mubadala Investment Co, για 
την δημιουργία Κοινού Επενδυτικού Ταμείου (Άμπου Ντάμπι 28.3.2018) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) στον τομέα της Ενέργειας, μεταξύ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδος και του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΑΕ 
(υπεγράφη Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο Κατανονήσεως (MoU) στον τομέα των επιβατικών και εμπορευματικών 
Οδικών Μεταφορών, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδος 
και της Ομοσπονδιακής Χερσαίων και θαλασσίων Μεταφορών των ΗΑΕ (υπεγράφη 
Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο Θεσμικής Συνεργασίας (MoU) στον τομέα των θαλασσίων Μεταφορών, 
μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των ΗΑΕ 
(Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) μεταξύ Κέντρου Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας - 
ΚΑΠΕ και Future Energy Company PJSC - MASDAR (Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο (MoU) μεταξύ ΕΒΕΑ και Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων ΗΑΕ - Federation of 
UAE Chambers of Commerce and Industry (Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) μεταξύ Ομοσπονδίας Ελληνικών επιχειρήσεων ΣΕΒ 
και Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων ΗΑΕ Federation of UAE Chambers of Commerce and 
Industry –Σύσταση Μεικτού Επιχειρηματικού Συμβουλίου (Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο κατανοήσεως (MoU) μεταξύ Ελληνικού Συνδέσμου Προστασίας θαλασσίου 
περιβάλλοντος και Συμβουλίου Επιχειρήσεων Ναυτιλίας Ντουμπάι –  Dubai Council 
for Marine and Maritime Industries (Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού (2012) 
 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) για την αμοιβαία συνεργασία και ανταλλαγή 

πληροφοριών, μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος – ΗΑΕ (2012) 
 Αεροπορική Συμφωνία Open skies (2012) 
 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας  (2011) 
 Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (2010), κυρώθηκε τον Ιανουάριο 2014 από 

το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τέθηκε σε ισχύ Δεκέμβριο 2014 

 Μνημόνια Συνεργασίας (MoU’s) του Σ.Ε.Β (2006) και του ΣΕΒΕ (2007) με το ΕΒΕ  
Άμπου Ντάμπι 

 Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) μεταξύ του ΕΒΕΑ και του ΕΒΕ  Ντουμπάι (2007) 
 Υπογραφή Μνημονίου (MoU) Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος και της  Εποπτικής Αρχής του Ντουμπάι (2007) 
 Συμφωνία-Πλαίσιο Οικονομικής, Μορφωτικής & Τεχνικής Συνεργασίας (1976) 
 Συμπεφωνημένα Πρακτικά Μικτών Διυπουργικών Συνόδων Συνεργασίας 2012, 2014 

και 2017 
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Απολογισμός Δράσεων Οικονομικής διπλωματίας  

 

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 42 δράσεις εξωστρέφειας στα ΗΑΕ, όπως αποτυ-
πώνονται στο Κοινό Ημερολόγιο Δράσεων (βλ.παράρτημα), από τους εξής φορείς: Υ-
ΠΕΞ/Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι, ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Τουρισμού/ΕΟΤ, Οργανισμός Enterprise Greece, 
ΣΕΒ, εταιρείες διοργάνωσης ελληνικών συμμετοχών σε Εκθέσεις.  

 
Εξ αυτών,  
 

 (23) δράσεις αφορούσαν ελληνική συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις,   

 (16) δράσεις αφορούσαν στην κατηγορία:  
Επιχειρηματικά Συνέδρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγματισμοί/Άλλες Δράσεις 
προβολής ελληνικών προϊόντων & υπηρεσιών 

 (2) δράσεις αφορούσαν Επιχειρηματικές Αποστολές / Επιχειρηματικές Συναντήσεις 
- Β2Β 

 (1) δράση αφορούσε εκδήλωση προσέλκυσης ξένων επενδύσεων/επιχειρηματικών 
συνεργασιών 

 
Οι δράσεις εξωστρέφειας που πραγματοποιήθηκαν το 2018 με την ουσιαστική συμβολή 
του Γραφείου ΟΕΥ ανήλθαν σε 24, ειδικότερα: 
 

 

 (11) συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις  

 (12) δράσεις της κατηγορίας:  
«Επιχειρηματικά Συνέδρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγματισμοί/Άλλες  Δράσεις 
προβολής ελληνικών προϊόντων & υπηρεσιών» 

 (1) επιχειρηματική αποστολή.  
 
Παράλληλα, το Γραφείο ΟΕΥ συμμετείχε με την παρουσία στελεχών ή άλλη ενέργεια σχε-
δόν σε όλες τις υπόλοιπες δράσεις εξωστρέφειας, οποίες διοργανώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, 
τον Οργανισμό Enterprise Greece, καθώς και εταιρείες διοργάνωσης ελληνικών συμμετο-
χών σε Εκθέσεις. 

 

Διακρατική οικονομική συνεργασία-Επίσημες επισκέψεις Συμβολή Γραφείου: 

Απρίλιος 2018: 

 Επίσκεψη ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου στα ΗΑΕ (12-14.3.2018), Προετοιμασία Ελληνο-
εμιρατινού Business Forum - Πρώτης Συνάντησης Μεικτού Επιχειρηματικού Συμ-
βουλίου (ΣΕΒ-FCCI) – Υπογραφή Δηλώσεως προθέσεων (Letter of intent) για την 
διαπραγμάτευση Μνημονίου συνεργασίας σε τομείς Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων 
και Καινοτομίας – Συμμετοχή σε πρώτη συνάντηση εμπειρογνωμόνων. 

 Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ κ. Τσέγα σε πλαίσιο διεθνούς εκθέσεως ARABIAN 
TRAVEL MARKET (21-25.4.2018). Διοργάνωση συναντήσεων  με τους σημαντικότε-
ρους τουριστικούς πράκτορες στα ΗΑΕ.  
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Νοέμβριος 2018 

 Επίσκεψη Γεν. Γραμματέα Επικοινωνιών Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, σε 
πλαίσιο Διάσκεψης Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών στο 
Ντουμπάι.  Σύνταξη ειδικού ενημερωτικού σημειώματος για τις τηλεπικοινωνίες στα 
ΗΑΕ, υποδοχή κ. Γεν. Γραμματέα στο Ντουμπάι, ορισμός στελέχους Γραφείου κας 
Μ. Κωστοπούλου, ως συνδέσμου με Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

Ιανουάριος 2019: 

 Επίσκεψη Προέδρου κ. Άρη Λυκόφου και Δ/ντος Συμβούλου Ριχάρδου Λαμπρινίδη 
στο Ντουμπάι (17.1.2018) Διοργάνωση συναντήσεων με Ομοσπονδία Επιμελητηρί-
ων, κρατικό επενδυτικό όμιλο Dubai Ηolding και ιδιώτες επενδυτές. 

 

Δράσεις προσέλκυσης επενδύσεων και επιχειρηματικής συνεργασίας  

 Συνδιοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής και Επιχειρηματικού φόρουμ στο 
Ντουμπάι (13.3.2018), σε συνεργασία με Ομοσπονδία Επιμελητηρίων ΗΑΕ, στο 
πλαίσιο 1ης Συναντήσεως μεικτού Ελληνο-Εμιρατινού Επιχειρηματικού Συμβουλί-
ου υπό τον κ.Αν.ΥΠΕΞ.  

 Συμμετοχή Enterprise Greece στο συνέδριο HENLEY - Global Residence and Cit-
izeship Conference και διενέργεια Β2Β συναντήσεων. Παράσταση εκπροσώπου 
Γρ.ΟΕΥ. 

 Ανταπόκριση σε αιτήματα εμιρατινών επενδυτών με ενδιαφέρον για την Ελλάδα, 
πραγματοποίηση συναντήσεων, παροχή πληροφοριών και αποκατάσταση διαύλου 
επικοινωνίας δυνητικών επενδυτών με αρμόδιους φορείς ΤΑΙΠΕΔ και Enterpris-
eGreece 

 Καθορισμός ιδιαίτερων συναντήσεων εκπροσώπου Εnterprise Greece με εμιρατι-
νούς επενδυτές, σε περιθώριο Επιχειρηματικής Αποστολή ΣΕΒ στο Ντουμπάι (Μάρ-
τιος 2018). 

 

Επιχειρηματικές Αποστολές  

 

 Συνδιοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής ΣΕΒ στο Ντουμπάι, στο πλαίσιο σύ-
γκλησης 1ης Συναντήσεως μεικτού Ελληνο-Εμιρατινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
και Επιχειρηματικού φόρουμ Ντουμπάι (13.3.2018), υπό τον κ.Αν.ΥΠΕΞ. Διοργάνωση 
B2B συναντήσεων. 

 Καθορισμός συναντήσεων μελών επιχειρηματικής αποστολής ΣΕΒ με εμιρατινές ε-
ταιρείες και φορείς, σε Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι, εκτός Επιχειρηματικού Φό-
ρουμ. 

 Καθορισμός ιδιαιτέρων συναντήσεων για λογαριασμό εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με 
Αρχή Μεταφορών Αμπού Ντάμπι. 

 

Ελληνική Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις στα ΗΑΕ 

 BIG 5 – Ντουμπάι-Διεθνής Έκθεση κατασκευών και δομικών υλικών στην οποία 
συμμετέχει ανελλιπώς ο Οργανισμός Εnterprise Greece 
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 WOP – Διεθνής έκθεση νωπών οπωροκηπευτικών -(ανεξάρτητη συμμετοχή ελληνι-
κών επιχειρήσεων) 

 SIAL Middle East -(ανεξάρτητη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων) 

 Seatrade Middle East Maritime, Ντουμπάι, (ανεξάρτητη συμμετοχή ελληνικών επι-
χειρήσεων) 

 Yummex Ντουμπάι, (συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

 Arab Health  – Διεθνής Έκθεση για την υγεία. Ντουμπάι, (συμμετοχή ελληνικών επι-
χειρήσεων με την υποστήριξη του EnterpriseGreece ) 

 MEDLAB – Διεθνής Έκθεση για τον ιατρικό εξοπλισμό (ανεξάρτητη συμμετοχή ελλη-
νικών επιχειρήσεων) 

 Gulfood Exhibition – Διεθνής Έκθεση τροφίμων και ποτών στην οποία συμμετέχει 
ανελλιπώς ο Οργανισμός Εnterprise Greece, Ντουμπάι 

 Τhe Dubai International Boat Show – Διεθνής Έκθεση για τη Ναυτιλία. Ντουμπάι (α-
νεξάρτητη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων) 

 Middle East Electricity Ντουμπάι (ανεξάρτητη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων) 

 DUPHAT – Διεθνής Έκθεση για τη Φαρμακευτική Βιομηχανία και τον ιατρικό κλάδο. 
Ντουμπάι, (ανεξάρτητη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων) 

 INDEX/ΗΟΤΕL SHOW – Διεθνής Έκθεση εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης 
στην οποία συμμετέχει ανελλιπώς η Εnterprise Greece, Ντουμπάι,  

 Arabian Travel Market Exhibition – Διεθνής Έκθεση τουρισμού στο Ντουμπάι,  (Eπί-
σημη συμμετοχή ΕΟΤ- επίσκεψη Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ)  

 Beautyworld Middle East - Διεθνής Έκθεση προϊόντων καλλωπισμού. Ντουμπάι, (α-
νεξάρτητη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων) 

 Middle East Stone – Διεθνής Έκθεση Μαρμάρων και δομικών υλικών, στην οποία 
συμμετέχει ανελλιπώς ο Οργανισμός Εnterprise Greece, Ντουμπάι, 

 GITEX- Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας με ανεξάρτητες ελληνικές συμμετοχές 

 WETEX- Διεθνής Έκθεση Υδάτων, Ενέργειας, Τεχνολογίας&Περιβάλλοντος με ανε-
ξάρτητες ελληνικές συμμετοχές. 

 

Λοιπές δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών 

 Greek Food Tasting Night: Δεξίωση γευσιγνωσίας με εταιρείες που συμμετείχαν σε 
GULFOOD, με οργανωτική συνδρομή και υποστήριξη Γρ.ΟΕΥ. Ομιλία Προϊσταμένου 
Γρ.ΟΕΥ, αποστολή προσκλήσεων, εξεύρεση και διαρρύθμιση χώρου, λοιπές ενέρ-
γειες δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ. 

 Greek Tourism Workshop, οποίο διοργανώθηκε από το Mideast Travel, υπό την αι-
γίδα της Πρεσβείας Άμπου Ντάμπι. O Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάι 
συμμετείχε ως ομιλητής, και παράλληλα Γραφείο ΟΕΥ συνέδραμε με ενέργειες δι-
κτύωσης. Διοργανωτές παρέδωσαν τιμητική πλακέτα σε Προϊστάμενο Γρ.ΟΕΥ Ντου-
μπάι και Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι. 

 Με εισήγηση και μέριμνα του Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι, δημοσιεύτηκε διαφημιστικό ένθετο 
του Enterprise Greece στην μεγαλύτερης κυκλοφορίας εδώ αγγλόφωνη εφημερίδα 
Khaleej Times, με συνέντευξη Δ/ντος Συμβούλου και παρουσίαση των Ελλήνων εκ-
θετών σε Διεθνή Έκθεση Gulfood (63 εταιρείες). 
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 Πρόταση προς Πρεσβεία για ελληνική συμμετοχή σε εμιρατινό τηλεοπτικό πρό-
γραμμα διαγωνισμού μαγειρικής «Embassy Kitchen», με σκοπό την προβολή ελλη-
νικών προϊόντων τροφίμων και ελληνικής γαστρονομίας. 

 Πρόταση προς ΕΟΤ για συνεργασία με Fashion TV Middle East and North Africa και 
μουσικό κανάλι Channel4, για την δωρεάν προβολή θεμάτων ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος μέσω των δύο καναλιών. 

 Συντήρηση διαύλων επικοινωνίας, συναντήσεις και πραγματοποίηση επαφών με 
Ομοσπονδία Επιμελητηρίων ΗΑΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Ντουμπάι. 

 Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων που υλοποιούνται 
από ελληνικούς φορείς, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και υπό την εποπτεία του 
ΥΠΑΑΤ. Συνδρομή στην διοργάνωση δράσεων, ομιλίες σε εκδηλώσεις προώθησης, 
ενέργειες δικτύωσης, συνεχής και επικαιροποιημένη ενημέρωση για εισαγωγικό 
καθεστώς (τρόφιμα,halal, κ.ά.). 

 Πραγματοποίηση συναντήσεων με επιχειρηματίες, παροχή πληροφόρησης για ελ-
ληνική οικονομία, εξαγωγικά προϊόντα και εν γένει προώθηση ελληνικών αγαθών 
και υπηρεσιών.   

 Σύνταξη/επικαιροποίηση Ετήσιας Έκθεσης και Οδηγού Επιχειρείν. 

 Σύνταξη σημειωμάτων για την αγορά ακτινιδίου, οπωροκηπευτικών και χρωμά-
των/βερνικιών στα ΗΑΕ.  

 Επικαιροποίηση Οδηγού Παραγωγού για την Εξαγωγή Τροφίμων στα ΗΑΕ 

 Σύνταξη σημειώματος για την αγορά ταχυδρομείων&τηλεπικοινωνιών των ΗΑΕ. 

 Ανταπόκριση σε 254 αιτήματα ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

Δράσεις για την Διευκόλυνση Πρόσβασης στην Αγορά 

 Παρέμβαση σε εμιρατινές/ελληνικές εταιρείες για διευθέτηση ζητημάτων ανεξό-
φλητων οφειλών/εκκρεμοτήτων με ελληνικές/εμιρατινές επιχειρήσεις (κατόπιν αι-
τήματος των εταιρειών).  

 Συνεργασία με Αντιπροσωπεία ΕΕ στα ΗΑΕ για την διασφάλιση της προάσπισης των 
συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της εμιρατινής νομοθεσίας, όσον αφορά την ει-
σαγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων (τροφίμων, καλλυντικών, χημικών, κλπ.), δε-
δομένου ότι αυτή μεταβάλλεται συχνά και αιφνιδίως. Ενημέρωση ελληνικών εται-
ρειών/φορέων και συνδρομή σε προσαρμογή έναντι μεταβολών του εισαγωγικού 
καθεστώτος. Ειδικότερα, παρακολούθηση ειδικού καθεστώτος εποπτείας εισαγω-
γών και πιστοποίησης σύμφωνα με Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης-ECAS της εμιρα-
τινής Αρχής Τυποποίησης και Μετρολογίας-ESMA, συμμετοχή σε ενημερωτικές εκ-
δηλώσεις, απευθείας επικοινωνία με την ESMA για διευκρινίσεις εφαρμογής νέου 
κανονιστικού πλαισίου. 

 Στενή παρακολούθηση νέου καθεστώτος εισαγωγής γαλακτοκομικών&χυμών και 
υποστήριξη ελληνικών συμφερόντων ενώπιον τοπικών αρχών, σε συνεργασία με 
Αντιπροσωπεία ΕΕ στα ΗΑΕ, Έλληνες εξαγωγείς και εδώ αντιπροσώπους ελληνικών 
εταιρειών.  Επικοινωνία με Γραφείο ΕΣΜΑ, συμμετοχή στην διοργάνωση σύσκεψης 
εδώ αντιπροσωπείας ΕΕ, σε οποία συμμετείχαν παράγοντες της αγοράς, με πρό-
σκληση εισαγωγικών εταιρειών ελληνικών προϊόντων. 



84 

 

 Παρακολούθηση καθεστώτος εισαγωγής προϊόντων halal και ενημέρωση ελληνικών 
εταιρειών/φορέων. Ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας 
ελληνικής εταιρείας με εμιρατινό φορέα πιστοποίησης, προκειμένου να δύνανται 
πλέον να λαμβάνουν πιστοποίηση halal ελληνικά προϊόντα. Επικοινωνία με έτερους 
φορείς πιστοποίησης που εκπροσωπούνται στην Ελλάδα, για την εξυπηρέτηση των 
ελληνικών εταιρειών, με σκοπό την μείωση των δαπανών που αυτές καταβάλλουν 
όταν ο φορέας πιστοποίησης δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας.  

 Διενέργεια ελέγχων στην αγορά για εξακρίβωση τυχόν μη ορθής χρήσης ελληνικών 
ΠΟΠ και ΠΓΕ σε εδώ διακινούμενα προϊόντα και αναφορά σε κρατικούς φορείς Ελ-
λάδος. 
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Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Προοπτική ανάπτυξης  εμπορίου 
 

Καταγραφή και Ανάλυση Κλάδων Ενδιαφέροντος 
 

Α/Α Κλάδοι Ενδιαφέροντος Ανάλυση - Αιτιολόγηση 

1. Δομικά υλικά (μάρμαρο, αλουμίνιο χρώ-
ματα, πετρώματα χρωστικά υλικά ηλιακοί 
θερμοσίφωνες, κ.α.) 

Προϊόντα σε υψηλή ζήτηση λόγω διοργάνωσης πα-
γκόσμιας έκθεσης 2020 στο Ντουμπάι. Αναγκαία η εγ-
γραφή ελληνικών εταιρειών σε διαδικτυακή πλατφόρμα 
προκηρύξεων διαγωνισμών. 

Η ζήτησή τους επεκτείνεται και στην ευρύτερη περιοχή 
(Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία κ.α.) με 
τα Η.Α.Ε. ως διαμετακομιστικό κέντρο.  

2. Τρόφιμα Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της θέσης των 
ελληνικών τροφίμων, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη και 
συνεχής προσπάθεια λόγω του έντονου ανταγωνισμού. 
Μεγάλος αριθμός αντίστοιχων εμπορικών αιτημάτων 
από ελληνικές εταιρείες. Περιορισμένη εγχώρια παρα-
γωγή τροφίμων και υψηλοί ρυθμοί εισαγόμενου τουρι-
σμού στη χώρα. Κατά 2017 σημειώθηκε αύξηση επωνύ-
μων ελληνικών προϊόντων στα καταστήματα λιανικής. 

3. Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός και Εσωτερική 
Διακόσμηση 

Προϊόντα σε υψηλή ζήτηση λόγω διοργάνωσης παγκό-
σμιας έκθεσης 2020 στο Ντουμπάι, Κατασκευή νέων 
ξενοδοχειακών μονάδων και εκτιμούμενου αριθμού 
επισκεπτών περί τα 20-25 εκ. σε περίοδο expo2020. 
Αναγκαία η εγγραφή ελληνικών εταιρειών σε διαδι-
κτυακή πλατφόρμα προκηρύξεων διαγωνισμών. 

4. Ηλεκτρονικές συσκευές και εφαρμογές  Αυξάνουν σταθερά το μερίδιό τους στις εξαγωγές. Ση-
μειώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος τους προορίζεται 
για επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες 

5. Ενδύματα από γουνοδέρματα Σημειώνουμε σταθερή και δεσπόζουσα παρουσία στις 
εξαγωγές και ευάριθμες επιχειρήσεις ελληνικών συμ-
φερόντων που δραστηριοποιούνται στη χώρα 

6. Ναυπηγοεπισκευές - Τροφοδοσία και Υ-
πηρεσίες προς πλοία – ναυτιλιακές υπη-
ρεσίες 

Υπάρχει ζήτηση δεδομένου ότι λιμένες ΗΑΕ, αποτελούν 
σταθμούς ανεφοδιασμού εμπορικών πλοίων. Σημαντική 
η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη Fujairah, ενώ 
έχει εκδηλωθεί επισήμως εμιρατινό ενδιαφέρον για την 
προσέλκυση περισσότερων στην Ειδική Οικονομική 
Ζώνη Dubai Maritime City 
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Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

Δυνατότητες επενδυτικής και επιχειρηματικής συνεργασίας 
 
Σε συνέχεια διμερών επαφών προσδιορίζονται οι κάτωθι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος : 
Αγροτοβιομηχανία:  
Καλλιέργεια γαιών και παραγωγή στην Ελλάδα προϊόντων (οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο, 
αρωματικά φυτά και βότανα,ξηροί καρποί) δια της συμβολαιακής γεωργίας. 
Κτηνοτροφία:  
Παραγωγή πουλερικών, αιγοπροβάτων με δυνατότητα εξαγοράς υφισταμένων 
επιχειρήσεων  
Υδατοκαλλιέργειες:  
Παραγωγή ιχθύων (τσιπούρα Λαβράκι) και ιχθυρών (μύδια, γαρίδες) 
Τουρισμός:  
Εξαγορά υφισταμένων τουριστικών μονάδων και δυνατότητα εκχωρήσεως δικαιωμάτων για 
την κατασκευή εγκαταστάσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής (marinas)  
Ενέργεια:  
ΑΠΕ: Δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων (JV) σε έργα αιολικών πάρκων, γαιοθερμίας, 
φωτοβολταϊκών πάρκων 
Φυσικό αέριο : Συμμετοχή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τερματικούς σταθμούς 

Υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG), έργα αγωγών δικτύου μεταφοράς και διανομής  
Υποδομές μεταφορών: 
Σε συνέχεια ενδιαφέροντος «DP World» για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών 
του ΟΛΘ, δυνατότητα για μακροπρόθεσμη εκχώρηση δικαιωμάτων εμπορίου σε άλλους 
λιμένες Β. Ελλάδος. 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις:  
Δυνατότητες συνεργασίας ελληνικών και εμιρατινών επιχειρήσεων εν κοινοπραξία, για την 
ανάληψη έργων στις δύο χώρες με αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων, δρομολογείται 
θεσμικώς με την διαπραγμάτευση σχετικού Μνημονίου. 
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Προτάσεις δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

Δράσεις για Επενδύσεις και Επιχειρηματική Συνεργασία 

 Διοργάνωση μεικτών (κρατικών και ιδιωτικών) επενδυτικών αποστολών από την 
Ελλάδα για την παρουσίαση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη προώθηση 
συμπράξεων σε τομείς ενδιαφέροντος των ΗΑΕ όπως η αγροβιομηχανία και εφαρμογές 
υψηλής τεχνολογίας. 

 Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για την προώθηση κοινοπραξιών μεταξύ 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάληψη συχρηματοδοτούμενων 
χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς και ευρωπαίκούς πόρους στην Ελλάδα και 
στα ΗΑΕ.   

 Επίσημη ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή επενδυτική διάσκεψη και  κτηματομεσιτική 
έκθεση Annual Investment meeting & International Property Show  και σε παράλληλες 
εκδηλώσεις/ παρουσιάσεις/ συνέδρια για την προώθηση ακινήτων, μέσω και του 
προγράμματος για απόκτηση άδειας παραμονής στη χώρα μας σε πολίτες μη Ε.Ε. 

 Επίσημη ελληνική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι Arab 
helth, Beauty World Middle East, καθώς και σε εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος όπως 
οι: SeaTrade Maritime, Fish and Dive Exo, Specialty food Festival, WoP Dubai, 
Automechanica, στις οποίες παρατηρείται σημαντική και αυξανόμενη συμμετοχή 
Ελλήνων εκθετών.  

 Συμμετοχή σε προγράμματα hosted Buyers φορέων όπως Enterprise Greece, και 
HELEXPO.  

 Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων. 

 Συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και εκδηλώσεις που διοργανώνουν ιδωτικοί 
φορείς. 

 Επαφές Γραφείου ΟΕΥ με επιλεγμένες  τοπικές εταιρείες για την προώθηση εξαγωγών 
και επενδύσεων σε χώρα μας.  

 Δεδομένων των ιδιομορφιών της αγοράς των ΗΑΕ και της επιχειρηματικής κουλτούρας 
στην περιοχή, θεωρούμε πιο αποτελεσματική τη συμμετοχή περισσότερων ελληνικών 
εταιρειών σε περισσότερες διεθνείς εκθέσεις στα ΗΑΕ παρά τη διοργάνωση 
επιχειρηματικών αποστολών, για τις  οποίες παρατηρείται περιορισμένο ενδιαφέρον 
από τοπικούς επιχειρηματίες. Ενδείκνυνται στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές για 
προώθηση συγκεκριμένων κλάδων (τρόφιμα – τεχνολογίες πληροφορικής - ναυτιλία). 
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Δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών  

 Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, συνέδρια και φόρουμ. 

 Συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων – δράσεων προβολής χώρας μας και προϊόντων της. Ενδείκνυται προβολή 
ελληνικής γαστριμαργίας και πολιτιστικών προϊόντων. 

 Πρόσκληση δυνητικών εμπορικών εταίρων ελληνικών εταιρειών στα ΗΑΕ σε διεθνείς 
εκθέσεις στην Ελλάδα. 

 Έκδοση ένθετου εντύπου για την Ελλάδα / «Business Guide to Greece» σε τοπικές 
εφημερίδες. 

 Πρόταση για έκδοση ενθέτων εντύπων για την ελληνική συμμέτοχή σε μεγάλες εδώ 
εκθέσεις κατασκευών και τροφίμων 

 Άρθρα για την Ελλάδα και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε τοπικό τύπο/την Ελλάδα ως 
τουριστικό προορισμό. 

 Διοργάνωση και συμμετοχή σε προωθητικές εκδηλώσεις για τα ελληνικά τρόφιμα και 
την ελληνική κουζίνα. 

 Ενημέρωση και στήριξη ταξιδιωτικών πρακτορείων ΗΑΕ που προωθούν πακέτα 
θεματικού και εκπαιδευτικού τουρισμού στην Ελλάδα.   

 Προώθηση και αξιοποίηση προτάσεων από εδώ υψηλής εμβέλειας Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (press trips) για την παραγωγή πρωτογενούς υλικού για την προβολή του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, γαστρονομίας και πολιτισμού στα ΗΑΕ και την 
ευρύτερη περιοχή  
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Ε. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Ελληνικές Αρχές 
 
Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι  
 
∆ιεύθυνση:  
31 str, Al Moroor, P.O.BOX 5483, Abu Dhabi, U.A.E. 

Τηλ.: (+971) (0) 24492550 (+971) (0) 24492550 
Fax: (+971) (0) 24492455 

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971503901820 +971503901820 
Email: gremb.abd@mfa.gr , grembauh@emirates.net.ae  
Web Site: www.mfa.gr/abu 
∆ιαφ. Ώρας: Χ: +2, Θ: +1 
Ωράριο εργασίας: Χ: 06:30-14:00 (Ω.Ε.), Θ: 07:30-15:00 (Ω.Ε.), 08:30 – 16:00 (Τ.Ω) 
Πρέσβυς: Διονύσιος Ζώης, Πληρεξούσιος Υπουργός Α' 
 
Προξενικό    Γραφείο  
 
∆ιεύθυνση : 31st Street, Al Muroor area, P.O.BOX 5483, Al Moroor, Abu Dhabi  

Τηλ.: (+971) (0) 24492550 (+971) (0) 24492550 
Fax: (+971) (0) 24493119 
Email: grcon.abd@mfa.gr  
Web Site: www.mfa.gr/abu 
 
 
https://maps.google.gr/maps?ie=UTF8&cid=278558737915705550&q=Embassy+of+Greece&iwloc=
A&gl=GR&hl=el  
 
Γραφείο Oικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάι 
 
HELLENIC TRADE CENTER  
∆ιεύθυνση : Al Maktoum Street, Al Reem Tower,8th floor, Office 801,P.O.Box 7706, Dubai 

Τηλ.: (+971) (0) 42272106 (+971) (0) 42272106 
Fax: (+971) (0) 42272253 
Email: ecocom-dubai@mfa.gr  
Web Site: http://agora.mfa.gr/  
 
Προϊστάμενος: Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος - Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

 

 

mailto:gremb.abd@mfa.gr
mailto:grembauh@emirates.net.ae
http://www.mfa.gr/abu
mailto:grcon.abd@mfa.gr
http://www.mfa.gr/abu
https://maps.google.gr/maps?ie=UTF8&cid=278558737915705550&q=Embassy+of+Greece&iwloc=A&gl=GR&hl=el
https://maps.google.gr/maps?ie=UTF8&cid=278558737915705550&q=Embassy+of+Greece&iwloc=A&gl=GR&hl=el
mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ae53
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Αρχές ΗΑΕ 
 

Κυβερνητικές Ιστοσελίδες – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

UAE Federal Government Portal www.government.ae  

UAE Federal Entities (Υπουργεία) https://uaecabinet.ae/en/federal-government-
entities  

UAE Local Entities (Εμιράτα - Περιφέρειες) https://www.government.ae/en/about-the-
uae/the-uae-government/the-local-governments-
of-the-seven-emirates  

Abu Dhabi Government Portal www.abudhabi.ae  

Dubai e-Government www.dubai.ae  

Government of Sharjah www.sharjah.ae  

Ajman Portal www.ajman.ae  

Government of Umm Al Quwain www.uaq.ae  

Ras Al Khaimah e-Government www.rak.ae  

Fujairah e-Government www.fujairah.ae  

UAE Free Zones www.uaefreezones.com   

Federal Competitiveness and Statistics Authority 
(FCSA) 

http://fcsa.gov.ae  

Statistics Centre Abu Dhabi https://scad.ae  

Dubai Statistics Centre www.dsc.gov.ae  

Tasheel - eServices Portal www.tasheel.ae  

Dubai Trade www.dubaitrade.ae  

Tejari.com www.tejari.com    

 

Τελωνειακές Αρχές 

 
Federal Customs Authority www.customs.ae  

Abu Dhabi Customs www.auhcustoms.gov.ae  

Dubai Customs Authority www.dubaicustoms.gov.ae  

Sharjah Department of Seaports & Customs www.sharjahcustoms.gov.ae  

http://www.government.ae/
https://uaecabinet.ae/en/federal-government-entities
https://uaecabinet.ae/en/federal-government-entities
https://www.government.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/the-local-governments-of-the-seven-emirates
https://www.government.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/the-local-governments-of-the-seven-emirates
https://www.government.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/the-local-governments-of-the-seven-emirates
http://www.abudhabi.ae/
http://www.dubai.ae/
http://www.sharjah.ae/
http://www.ajman.ae/
http://www.uaq.ae/
http://www.rak.ae/
http://www.fujairah.ae/
http://www.uaefreezones.com/
http://fcsa.gov.ae/
https://scad.ae/
http://www.dsc.gov.ae/
http://www.tasheel.ae/
http://www.dubaitrade.ae/
http://www.tejari.com/
http://www.customs.ae/
http://www.auhcustoms.gov.ae/
http://www.dubaicustoms.gov.ae/
http://www.sharjahcustoms.gov.ae/
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Khalifa Port http://www.adports.ae/en/our-ports/khalifa-port/     

Port Zayed http://www.adports.ae/en/our-ports/zayed-port/   

Jebel Ali Port Authority (DP WORLD) http://www.dpworld.ae/en/content/71/47  

Abu Dhabi International Airport www.abudhabiairport.ae  

Dubai Airports http://www.dubaiairports.ae/  

 

Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 

Federation of UAE Chambers http://www.fcciuae.ae/  

Abu Dhabi Chamber  www.abudhabichamber.ae/  

Dubai Chamber  www.dcci.ae     

Fujairah Chamber  www.fujcci.ae/  

Sharjah Chamber  www.sharjah.gov.ae/ 

Ras Al Khaimah Chamber www.rakchamber.ae  

Ajman Chamber www.ajmanchamber.ae  

Umm Al Quwain  www.uaqcci.com 

 

Περιφέρειες & Αρχές Έκδοσης Εμπορικών Αδειών (Business Licensing) 

 

Abu Dhabi Municipality 
 

Sheikh Zayed Street, PO BOX 263, 
Tel.+97126788888, 
https://dmat.abudhabi.ae/en/ADM/Pages/Home.as
px  
 

Abu Dhabi Department of Economic 
Development 

 

Al-Salam Street - Baniyas Towers - Behind Abu 
Dhabi Municipility,  +97128158888- 800555 Email: 
eservices@adeconomy.ae    
https://ded.abudhabi.ae/en   
 

http://www.adports.ae/en/our-ports/khalifa-port/
http://www.adports.ae/en/our-ports/zayed-port/
http://www.dpworld.ae/en/content/71/47
http://www.abudhabiairport.ae/
http://www.dubaiairports.ae/
http://www.fcciuae.ae/
http://www.abudhabichamber.ae/
http://www.dcci.ae/
http://www.fujcci.ae/
http://www.sharjah.gov.ae/
http://www.rakchamber.ae/
http://www.ajmanchamber.ae/
https://dmat.abudhabi.ae/en/ADM/Pages/Home.aspx
https://dmat.abudhabi.ae/en/ADM/Pages/Home.aspx
mailto:eservices@adeconomy.ae
https://ded.abudhabi.ae/en
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Higher Corporation for Specialized 
Economic Zones - Abu Dhabi 

PO Box 36000, 
Abu Dhabi, +971 (2) 550 00 00 
Email: bd@zonescorp.com  
www.zonescorp.com 
 

Abu Dhabi Tourism Authority 
 

Nation Towers Corniche, Building B, POBox94000, 
Abu Dhabi, Tel: +971 2 444 0444 
Fax: +971 2 599 5720 
Website: http://tcaabudhabi.ae   

Al Ain Municipality 
 

https://dmat.abudhabi.ae/en/AM/Pages/Home.aspx  

Dubai Municipality 
 

Dubai Municipality Main Building, 20-Baniyas 
Road,Al Rigga, Deira,Dubai P.O Box: 67, 
Tel: +971 4 221 5555, Fax: +971 4 224 6666 
Email: info@dm.gov.ae, www.dm.gov.ae  
 

Dubai Department of Economic Development 
 

P.O. Box: 13223, Tel: +971 4 445 5555 
Email: info@dubaided.gov.ae 
www.dubaided.gov.ae 
 

Dubai Department of Tourism and Commerce 
 

www.visitdubai.com,  
https://www.visitdubai.com/en/department-of-
tourism  
 

Dubai Trakhees 
 

P.O. Box: 17000 Dubai, Tel: +971 4 363 6888, 
Email: customer.relationship@trk.pcfc.ae,  
www.trakhees.ae  
 

Sharjah Municipality Tel: +971 6 562 3333, https://portal.shjmun.gov.ae, 
info@shjmun.gov.ae 
  

Sharjah Department of Economic Development Tel: +971 6 512 2222, Fax: +971 6 528 7999 
Email: sedd@sedd.gov.ae,  www.sedd.ae  
  

Ajman Municipality Email: 80070@am.gov.ae,  www.am.gov.ae  

Umm Al Quwain Municipality P O Box: 12 Umm Al Quwain 
Tel: +971 6 765 6145, http://uaqmd.gov.ae/en/, 
info@uaqmun.com 
  

Umm Al Quwain Dpt. of Economic Development Al Roudah, Shaikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum 
Street, Tel: +971 6 765 2200, Fax: +971 6 765 
3322, Email: info@uaqded.gov.ae,  
http://ded.uaq.ae/  
 

Ras Al Khaimah Municipality Ras Al Khaimah / Al Nahdha St., Tel: +971 7 
2466666, Email: info@mun.rak.ae, 
http://www.mun.rak.ae 
 

Ras Al Khaimah Dpt. of Economic Development P O Box: 105010 Ras Al Khaimah 
Tel: +971 7 227 1222,  
http://www.ded.rak.ae,  
rakded@economic.rak.ae  
 

Fujairah Municipality PO Box: 7 Fujairah 
Tel: +971 9 222 7000, Fax: +971 9 222 2231 
Email: license@fujmun.gov.ae, www.fujmun.gov.ae  

 

mailto:bd@zonescorp.com
http://www.zonescorp.com/
http://tcaabudhabi.ae/
https://dmat.abudhabi.ae/en/AM/Pages/Home.aspx
mailto:info@dm.gov.ae
http://www.dm.gov.ae/
mailto:info@dubaided.gov.ae
http://www.dubaided.gov.ae/
http://www.visitdubai.com/
https://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism
https://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism
http://www.trakhees.ae/
https://portal.shjmun.gov.ae/
mailto:info@shjmun.gov.ae
mailto:sedd@sedd.gov.ae
http://www.sedd.ae/
mailto:80070@am.gov.ae
http://www.am.gov.ae/
http://uaqmd.gov.ae/en/
mailto:info@uaqmun.com
mailto:info@uaqded.gov.ae
http://ded.uaq.ae/
mailto:info@mun.rak.ae
http://www.mun.rak.ae/
http://www.ded.rak.ae/
mailto:rakded@economic.rak.ae
mailto:license@fujmun.gov.ae
http://www.fujmun.gov.ae/
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Ελεύθερες Ζώνες 

ABU DHABI 
 
Masdar City 
 

Licensing Authority: 
Masdar City Authority 
Khalifa City “A”, Abu Dhabi 
Tel: +971 2 653 3333 / Fax: +971 2 653 6002 
www.masdarcity.ae  
  

Twofour54 
 

Licensing Authority: 
Media Zone Authority – Abu Dhabi 
Khalifa Park, Abu Dhabi, 
Tel: +971 2 401 2454 / Fax: +971 401 2345 
Email: info@twofour54.com,    
www.twofour54.com  
  

Khalifa Industrial Zone – Abu Dhabi (KIZAD) Licensing Authority: 
Khalifa Industrial Zone Authority 
Al Taweela Island, P.O. Box 54477 
Tel: +971 800 10 2030 / Fax: +971 2 695 2030 
Email:customerservice@kizad.ae,     
http://www.kizad.ae 
  

Abu Dhabi Airport Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Abu Dhabi Airport Free Zone Authority 
Abu Dhabi, Tel: +971 2 505 3425 
Fax: +971 2 505 5922,  
Email: info@adafz.ae   
www.adafz.ae  
 

DUBAI 
 
Jebel Ali Free Zone Licensing Authority: 

Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) 
Jebel Ali, Dubai, Tel: +9714 445 3270 
Email: Faisal.Jassem@jafza.ae,   
www.jafza.ae  
 

Dubai Maritime City 
 

Licensing Authority: 
Dubai Maritime City Authority (DMCA) 
Creek Area Business District 
Toll-Free Number: 800 8855 / Fax: +971 4 345 
2234, Email: info@dmca.ae,  www.dmca.ae 
   

Dubai TechnoPark 
 

Licensing Authority: 
Economic Zones World 
Jebel Ali, Dubai, Tel: +971 4 881 4888 
http://www.technopark.ae/ 
    

Jumeirah Lake Towers Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Dubai Multi Commodities Centre Authority 
Almas Tower, Tel: +971 4 424 9600, 600 54 
3622,  
Email: customercare@dmcc.ae   
www.dmcc.ae  
  

http://www.masdarcity.ae/
mailto:info@twofour54.com
http://www.twofour54.com/
mailto:customerservice@kizad.ae
http://www.kizad.ae/
mailto:info@adafz.ae
http://www.adafz.ae/
mailto:Faisal.Jassem@jafza.ae
http://www.jafza.ae/
mailto:info@dmca.ae
http://www.dmca.ae/
http://www.technopark.ae/
mailto:customercare@dmcc.ae
http://www.dmcc.ae/
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Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ) 
 

Licensing Authority: 
Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) 
Ras Al Khor, Dubai, Tel: +971 4 333 5000 
Fax: +971 4 333 7871 
Email: mktg@jafza.co.ae 
  

Dubai Textile City Ali Bin Abi Taleb St – Dubai, Tel: +971 4 353 
1551, Email: texmas@eim.ae,   
www.texmas.com  
 

Dragon Mart 
 

Licensing Authority: Trakhees 
International City- Al Warsan area 
Tel: +971 4 433 6200 / Fax: +971 4 433 6199 
Email: info@dragonmart.ae,  
www.dragonmart.ae 
  

Dubai International Financial Center (DIFC) 
 

Licensing Authority: 
DIFC Authority , DIFC, Level 14, The Gate 
Tel: +971 4 362 2222,  
www.difc.ae 
   

Dubai Airport Free Zone Al Twar, Dubai International Airport 
Tel: +971 600532392,  
www.dafz.ae 
  

Dubai Silicon Oasis 
 

Emirates Road, Dubai 
Tel: +971 4 501 5000 
Email: inquiries@dso.ae, 
www.dsoa.ae  
  

Dubai Flower Centre (DFC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Airport Free Zone Authority 
Dubai International Airport 
Email: sales@dafz.ae,   
www.dafz.ae  
  

Dubai Internet City (DIC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Sheikh Zayed Road, Dubai City 
Tel: +971 4 391 1111,  
Email: opportunities@dubaiinternetcity.ae   
www.dubaiinternetcity.com  
  

Dubai Outsource City (DOC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Dubai Academic City Road, Dubai 
Tel: +971 4 367 6666,  
Email: ask@outsourcecity.ae, 
http://www.dubaioutsourcecity.ae/ 
  

Dubai Studio City (DSC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Al Qudra Road, Dubai Land, 
Dubai, Tel: +971 4 391 4555 
Email: info@dubaistudiocity.ae   
www.dubaistudiocity.ae  
   

mailto:mktg@jafza.co.ae
mailto:texmas@eim.ae
http://www.texmas.com/
mailto:info@dragonmart.ae
http://www.dragonmart.ae/
http://www.difc.ae/
http://www.dafz.ae/
mailto:inquiries@dso.ae
http://www.dsoa.ae/
mailto:sales@dafz.ae
http://www.dafz.ae/
mailto:opportunities@dubaiinternetcity.ae
http://www.dubaiinternetcity.com/
mailto:ask@outsourcecity.ae
http://www.dubaioutsourcecity.ae/
mailto:info@dubaistudiocity.ae
http://www.dubaistudiocity.ae/
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International Media Production Zone (IMPZ) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Emirates Road, Dubai 
www.impz.ae 
  

Dubai Knowledge Park (DKP) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Al Sufooh Road, Dubai 
Tel: +971 4 390 1111, Fax: +9714 360 4886 
Email: info@dkp.ae,   
http://www.dkp.ae/  
 

Dubai International Academic City (DIAC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Al Ruwayyah, Dubai 
Tel: +971 4 360 2060, Fax: +971 4 360 4886 
Email: info@diacedu.ae,   
www.diacedu.ae   
 

Dubai Science Park 
 

Licensing Authority: 
Dubai Technology and Media Free Zone 
Authority, Dubai 
Tel: +971 4 390 2222, Fax: +971 4 447 4205 
Email: info@dsp.ae,   
www.dubiotech.com 
   

Dubai Health Care City (DHCC) 
 

Licensing Authority: 
Dubai Healthcare City FZ LLC 
Oud Metha Road, Bur Dubai, Dubai 
Tel: 800 432584,  
Email: info@dhcc.ae,   
www.dhcc.ae  
  

International Humanitarian City (IHC) 
 

Licensing Authority: 
International Humanitarian City Authority 
Oud Metha Road- Dubai- UAE 
Tel: +971 4 368 0202 
Email: info@ihc.ae,  
www.ihc.ae 
  

SHARJAH 
 

Sharjah Airport International Free Zone (SAIF 
Zone) 
 

Licensing Authority: 
Sharjah Airport International Free Zone 
Authority, PO Box: 8000 Sharjah Airport 
Tel +971 6 5178248,  
Email: info@saif-zone.com,  
www.saif-zone.com  
  

Hamriyah Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Hamriyah Free Zone Authority 
Hamriyah, Sharjah 
Tel: +971 5 526 3333, Fax: +971 6 526 3555 
Email: sales@hfza.ae,   
www.hfza.ae  
  

http://www.impz.ae/
mailto:info@dkp.ae
http://www.dkp.ae/
mailto:info@diacedu.ae
http://www.diacedu.ae/
mailto:info@dsp.ae
http://www.dubiotech.com/
mailto:info@dhcc.ae
http://www.dhcc.ae/
mailto:info@ihc.ae
http://www.ihc.ae/
mailto:info@saif-zone.com
http://www.saif-zone.com/
mailto:sales@hfza.ae
http://www.hfza.ae/
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AJMAΝ 
Ajman Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Ajman Free Zone Authority 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum Street 
Tel: +971 6 701 1555 
Email: info@afza.gov.ae,  
www.afza.gov.ae 
   

UMM AL QUWAIN 
 
Ahmed bin Rashid Free Zone 
 

Licensing Authority: 
Ahmed Bin Rashid Port and Free Zone Authority 
Tel: +971 6 765 5882, Fax: +971 6 765 1552 
Email: abrpaftz@emirates.net.ae  
  

RAS AL KAHIMAH 
 
Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ) 
Ras Al Khaimah Free Trade Zone (RAK FTZ) 
RAK Investment Authority (RAKIA) 

Licensing Authority: 
RAK Economic Zone Authority 
Al Nakheel Area, Ras Al Khaimah 
Tel: +971 7 204 1111 
Fax: + 971 7 207 7120 
Email: info@rakez.com,   
www.rakez.com  
  

FUJAIRAH 
 
Fujairah Free Zone 

 
Licensing Authority: 
Fujairah Free Zone Authority 
Fujairah Port Area, Fujairah 
Tel: +971 9 222 8000 
Fax : +971 9 222 8888 
E-mail : freezone@emirates.net.ae 
www.fujairahfreezone.com  

 

mailto:info@afza.gov.ae
http://www.afza.gov.ae/
mailto:abrpaftz@emirates.net.ae
mailto:info@rakez.com
http://www.rakez.com/
mailto:freezone@emirates.net.ae
http://www.fujairahfreezone.com/


97 

 

 

Γενικές πληροφορίες – Τύπος 

 
Emirates News Agency http://wam.ae/en  

UAE Interact www.uaeinteract.com    

Middle East Business Intelligence www.meed.com   

Zawya /Middle East Business Information www.zawya.com   

AME Info www.ameinfo.com  

UAE Yellow Pages www.yellowpages.ae   

Community Notice Board www.dubizzle.com   

Gulf News http://gulfnews.com/   

Khaleej Times   http://www.khaleejtimes.com/   

The National http://www.thenational.ae/      

Emirates Business 24/7 http://www.business24-7.ae/  

 

Δικηγορικά Γραφεία 

 

A R Hilal & Associates http://www.hilalassociates.com  

Abbas Al Hawai & Associates  
Advocates & Legal Consultants 

http://www.abbasalhwaiassociates.ae  

Abu Ghazaleh Intellectual Property http://www.agip.com/  

Afridi & Angell http://www.afridi-angell.com  

Al Bahar & Associates www.albaharadvocates.ae  

Al Jasmi Advocates & Legal Consultants http://www.aljasmilaw.com  

Al Masa Advocates http://almasaadvocates.com/en/  

Al Shamsi & Partners - Advocates & Legal Consultants http://lawuae.net/en/  

Al Sharif Advocates & Legal Consultants http://www.dubailaw.com  

Al Tamimi & Company http://www.tamimi.com  

Al Wasl International Group Advocates & Legal Con-
sultants 

http://www.awiglaw.ae  

Allen & Overy LLP http://www.allenovery.com  

Attorneys, The - Advocates & Legal Consultants http://www.theattorneys.ae  

Baker & McKenzie Habib Al Mulla www.bakermckenzie.com  

Bracewell & Giuliani LLP https://bracewell.com/  

BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP www.bsabh.com  

Clifford Chance http://www.cliffordchance.com  

Clyde & Co. http://www.clydeco.com  

http://wam.ae/en
http://www.uaeinteract.com/
http://www.meed.com/
http://www.zawya.com/
http://www.ameinfo.com/
http://www.yellowpages.ae/
http://www.dubizzle.com/
http://gulfnews.com/
http://www.khaleejtimes.com/
http://www.thenational.ae/
http://www.business24-7.ae/
http://www.hilalassociates.com/
http://www.abbasalhwaiassociates.ae/
http://www.agip.com/
http://www.afridi-angell.com/
http://www.albaharadvocates.ae/
http://www.aljasmilaw.com/
http://almasaadvocates.com/en/
http://lawuae.net/en/
http://www.dubailaw.com/
http://www.tamimi.com/
http://www.awiglaw.ae/
http://www.allenovery.com/
http://www.theattorneys.ae/
http://www.bakermckenzie.com/
https://bracewell.com/
http://www.bsabh.com/
http://www.cliffordchance.com/
http://www.clydeco.com/
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Dentons & Co www.dentons.com  

Emirates Advocates http://www.emiratesadvocates.com  

Galadari & Associates (Advocate & Legal Consultants) http://www.galadarilaw.com  

HA ADVOCATES & Legal consultants  www.ha-lawfirm.net  

Hadef & Partners LLC http://www.hadefpartners.com  

Helene Mathieu Legal Consultants http://hmlc.ae/  

Hugh Fraser International Legal Consultants www.hfi-consulting.com  

James Berry & Associates Legal Consultant http://www.jamesberrylaw.com   

Kanaan Advocates & Legal Consultants www.kanlaw.ae  

Meyer-Reumann & Partners http://www.meyer-reumann.com  

MIO Law Firm http://miolawfirm.com/  

Nayef Abu Sakran Company International (NASCO Int.) www.nascouae.com  

PwC Middle East https://www.pwc.com/m1/en.html  

Salloum & Partners LLC http://salloum.law  

Sami Al Midfa Advocacy & Legal Consultations http://www.almidfalawyers.com  

Samira Abdulla Gargash Advocate & Legal Consultant http://www.samiragargash.com  

Simmons & Simmons http://www.simmons-simmons.com  

Trench & Associates http://www.trenchlaw.com  

Trowers & Hamlins http://www.trowers.com  

Vinson & Elkins LLP 
https://www.velaw.com/Middle-
East/Dubai/  

Zayed Al Shamsi Advocates & Legal Consultants http://zayedalshamsi.ae/  

 

http://www.dentons.com/
http://www.emiratesadvocates.com/
http://www.galadarilaw.com/
http://www.ha-lawfirm.net/
http://www.hadefpartners.com/
http://hmlc.ae/
http://www.hfi-consulting.com/
http://www.jamesberrylaw.com/
http://www.kanlaw.ae/
http://www.meyer-reumann.com/
http://miolawfirm.com/
http://www.nascouae.com/
https://www.pwc.com/m1/en.html
http://salloum.law/
http://www.almidfalawyers.com/
http://www.samiragargash.com/
http://www.simmons-simmons.com/
http://www.trenchlaw.com/
http://www.trowers.com/
https://www.velaw.com/Middle-East/Dubai/
https://www.velaw.com/Middle-East/Dubai/
http://zayedalshamsi.ae/
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Έλληνες Νομικοί και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Alsahawi Group Advocates & Legal 
Cosultants  

 

 
Sasha Taktikou,  
Head of Corporate Division 
00971 507989562  
sasha@alsahlawigroup.com,  
www.alsahlawigroup.com  
Dubai 
 

KTS - Key to Success 

 
Sasha Taktikou,  
Managing Director 
Tel.+971 507989562  
info@ktsuccess.com,  
www.ktsuccess.com  
Dubai 
 

Baker & McKenzie Habib Al Mulla 

 
Marcos Spanos,  
Associate 
+971 4 423 0084 
marcos.spanos@bakermckenzie.com 
https://www.bakermckenzie.com/en/locatio
ns/emea/united-arab-emirates   
Dubai 
 

BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP 

 
Antonios Dimitracopoulos,  
Partner, Head of Arbitration & Dispute 
Resolution and Construction practices  
Tel. +97143685555 
antonios.dimitracopoulos@bsabh.com, 
www.bsabh.com  
Dubai 
 

Dalmer Consultancy 

 
Andreas Stephanides,  
Managing Partner 
00971 503047852, +306973400300  
astephanides@dalmerconsultancy.com 
  
Dubai 
 

DESPINA DEREMPEI 

 
Freelancer, Real estate consultant, golden 
visa programme, business set up   
Tel +971 50 994 0984  
dderempei@yahoo.com 
Dubai 
 

Dynamic Vision / The Corporate group 

 
Andreas Argyropoulos,  
Managing Director 
00971 50564144194  
dynamicvision.uae@gmail.com  
Dubai 
 

mailto:sasha@alsahlawigroup.com
http://www.alsahlawigroup.com/
mailto:info@ktsuccess.com
http://www.ktsuccess.com/
mailto:marcos.spanos@bakermckenzie.com
https://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/united-arab-emirates
https://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/united-arab-emirates
mailto:antonios.dimitracopoulos@bsabh.com
http://www.bsabh.com/
mailto:astephanides@dalmerconsultancy.com
mailto:dderempei@yahoo.com
mailto:dynamicvision.uae@gmail.com
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Galadari & Associates  
(Advocate & Legal Consultants) 
 

 
Thanos Karvelis,  
Head of Construction and Arbitration 
Tel.+971 55 4147018   
info@galadarilaw.com,  
http://www.galadarilaw.com   
Dubai 
 

Galadari & Associates  
(Advocate & Legal Consultants) 

 
Maria Palmou,  
Senior Associate  
Tel.+971 55 4147008  
info@galadarilaw.com, 
http://www.galadarilaw.com 
Dubai 
 

HCS Hadjihannas Corporate Services  
 

 
Joseph G. Hadjihannas,  
Managing Director 
+35797777777  
joseph@hcs-corporate.com,  
www.hcs-corporate.com   
Ras Al Khaimah 
 

Helene Mathieu Legal Consultants 

 
Anastasios Michopoulos,  
Senior Lawyer  
+971 501154017, +30 6972608338 
a.michopoulos@hmlc.ae,  
www.hmlc.ae,  
Dubai 
 

INCE & CO International law Firm 

 
Paul Katsouris,  
Associate  
Tel.+971565064755 
paul.katsouris@incelaw.com, 
www.incelaw.com  
Dubai 
 

Insight UAE  
 

 
John Paravalos,  
Managing Director  
00971 566044205  
j.paravalos@insightuae.com, 
www.insightuae.com  
Dubai 
 

 

mailto:info@galadarilaw.com
http://www.galadarilaw.com/
mailto:info@galadarilaw.com
http://www.galadarilaw.com/
mailto:joseph@hcs-corporate.com
http://www.hcs-corporate.com/
mailto:a.michopoulos@hmlc.ae
http://www.hmlc.ae/
mailto:paul.katsouris@incelaw.com
http://www.incelaw.com/
mailto:j.paravalos@insightuae.com
http://www.insightuae.com/
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Παράρτημα 1.: Σημαντικές διεθνείς εκθέσεις στα ΗΑΕ 

Σεπτέμβριος 2018 – Σεπτέμβριος 2019 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

Middle East Stone                                      
(Enterprise Greece) 

Πέτρα, μάρμαρο, κεραμικά Ντουμπάι 4-6.9.2018 http://www.middleeaststone.com 

The Hotel Show                                       
 (Enterprise Greece) 

Ξενοδοχειακού εξοπλισμού Ντουμπάι 16-18.9.2018 www.thehotelshow.com 

The Leisure show Αναψυχής Ντουμπάι 16-18.9.2018 www.theleisureshow.com 

INDEX                                                       
 (Enterprise Greece) 

Επίπλου  
& Εσωτερικής Διακόσμησης 

Ντουμπάι 16-18.9.2018 www.indexexhibition.com 

The Βig Outdoor Design & Build Show & Facili-
ties Management Expo 

Δομικά υλικά  
& εξοπλισμός εξωτερικών χώρων 

Ντουμπάι 23-25.9.2018 http://www.fm-expo.com 

The Windows, Doors and Facades Show Δομικά υλικά Ντουμπάι 23-25.9.2018 www.windowsdoorsandfacadeevent.com/  

Light Middle East Exhibition Φωτισμού Ντουμπάι 23-25.9.2018 www.lightme.net  

IPM Dubai Trade fair for plants Φυτά Ντουμπάι 1-3.10.2018 www.ipm-dubai.net  

WOP – World of Perishables 
(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Φρούτα και λαχανικά Ντουμπάι 1-3.10.2018 www.wop-dubai.com 

Cityscape Exhibition & Conference Κτηματομεσιτικός Ντουμπάι 2-4.10.2018 www.cityscapeglobal.com 

http://www.middleeaststone.com/
http://www.thehotelshow.com/
http://www.theleisureshow.com/
http://www.indexexhibition.com/
http://www.fm-expo.com/
http://www.windowsdoorsandfacadeevent.com/
http://www.lightme.net/
http://www.ipm-dubai.net/
http://www.wop-dubai.com/
http://www.cityscapeglobal.com/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

MidEast Watch & Jewellery Show Κοσμήματος Σάρτζα 2-6.10.2018 www.mideastjewellery.com 

GITEX Technology Week Τεχνολογίας Ντουμπάι 14-18.10.2018 www.gitex.com  

WETEX Water Energy Technology  
& Environment  

(ανεξάρτητες συμμετοχές) 

Περιβάλλοντος  
& Διαχείρισης Υδάτων 

Ντουμπάι 23-25.10.2018 www.wetex.ae 

JWS International Jewellery & Watch Show Κοσμήματος και ωρολογίων Άμπου Ντάμπι 25-29.10.2018 www.jws.ae 

Dubai Int. Seafood expo Ιχθυηρών Ντουμπάι 29-30.10.2018 www.dubaiseafoodexpo.com 

Seatrade Middle East Maritime Ναυτιλίας Ντουμπάι 29-31.10.2018 http://www.seatrademaritimeevents.com 

Sweets and Snacks Middle East –Yummex 
(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Γλυκισμάτων και Αρτοποιημάτων Ντουμπάι 30.10-01.11.2018 
www.sweetsmiddleeast.com 

www.yummex-me.com 

Specialty food festival                        
(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Delicatessen Ντουμπάι 30.10-01.11.2018 www.speciality.ae  

SEAFEX Seafood and Aquaculture     
(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Ιχθυηρών και Ιχθυοκαλλιέργειας Ντουμπάι 30.10-01.11.2018 http://www.seafexme.com 

Gulfood Manufacturing                       
(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Εξοπλισμός  
βιομηχανίας Τροφίμων 

Ντουμπάι 6-8.11.2018 www.gulfoodmanufacturing.com 

International Apparel & textile Fair Κλωστοϋφαντουργία Ντουμπάι 12-14.11.2018 www.internationalapparelandtextilefair.com  

http://www.mideastjewellery.com/
http://www.gitex.com/
http://www.wetex.ae/
http://www.jws.ae/
http://www.dubaiseafoodexpo.com/
http://www.seatrademaritimeevents.com/
http://www.sweetsmiddleeast.com/
http://www.yummex-me.com/
http://www.speciality.ae/
http://www.seafexme.com/
http://www.gulfoodmanufacturing.com/
http://www.internationalapparelandtextilefair.com/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

Clean Middle East (CMEX) Καθαρισμός κτηρίων Ντουμπάι 13-15.11.2018 http://mectw.com 

Gulf Laundrex 
Καθαρισμός υφασμάτων  

& στεγνό καθάρισμα 
Ντουμπάι 13-15.11.2018 http://mectw.com 

Gulf Car Wash – Car Care Expo 
Καθαρισμός και φροντίδα αυτοκι-

νήτου 
Ντουμπάι 13-15.11.2018 http://mectw.com 

Dubai International Jewellery Week Exhibition Κοσμήματος Ντουμπάι 14-17.11.2018 www.jewelleryshow.com 

Middle East Organic & Natural Products Expo Βιολογικών Προϊόντων Ντουμπάι 18-20.11.2018 http://www.naturalproductme.com 

Urban Design & Landscaping Expo 
Διαμόρφωση χώρων, αστική ανά-

πτυξη 
Ντουμπάι 26-29.11.2018 www.theoutdoorshow.ae  

Big 5 Show                                        
(Enterprise Greece) 

Κατασκευές, δομικά υλικά Ντουμπάι 26-29.11.2018 http://www.thebig5.ae 

Nanotech Middle East Νανοτεχνολογία Ντουμπάι Δεκέμβριος http://nanotechme.com/  

SIAL Middle East                               
 (συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Τροφίμων Άμπου Ντάμπι 10-12.12.2018 www.sialme.com 

ΤΕΚΝΟ Τεχνολογίας Ντουμπάι 17-19.12.2018 http://www.tekno-me.com/  

Arabplast 2019 Πλαστικών Ντουμπάι 5-8.1.2019 (διετής) www.arabplast.info  

http://mectw.com/
http://mectw.com/
http://mectw.com/
http://www.jewelleryshow.com/
http://www.naturalproductme.com/
http://www.theoutdoorshow.ae/
http://www.thebig5.ae/
http://nanotechme.com/
http://www.sialme.com/
http://www.tekno-me.com/
http://www.arabplast.info/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

World Future Energy Summit Ενέργειας & Περιβάλλοντος Άμπου Ντάμπι 14-17.1.2019 www.worldfutureenergysummit.com 

INTERSEC Dubai Συστημάτων ασφαλείας Ντουμπάι 20-22.1.2019 www.intersecexpo.com 

Arab Health                                       
(Εnterprise Greece & ανεξάρτητες συμμετοχές) 

Υγείας Ντουμπάι 28-31.1.2019 www.arabhealthonline.com 

AEEDC Συνέδριο και έκθεση οδοντιατρικής Ντουμπάι 5-7.2.2019 www.aeedc.com 

MEDLAB Ιατρικός εξοπλισμός Ντουμπάι 4-7.2.2019 www.medlabme.com/en/home.html  

Gulfood Exhibition                             
(Enterprise Greece) 

Τροφίμων Ντουμπάι 17-21.2.2019 www.gulfood.com 

IDEX Αμυντικού Εξοπλισμού Αμπου Ντάμπι 17-21.2.2019 www.idexuae.ae  

Big Boys Toys Προϊόντων πολυτελείας Ντουμπάι 21-23.2.2019 www.bigboystoysuae.com 

Middle East Coatings Show Dubai  Δομικά υλικά Ντουμπάι 26-28.2.2019 http://www.coatings-group.com 

DUPHAT Φαρμακευτικός Ντουμπάι 26-28.2.2019 www.duphat.ae 

Air Expo Αεροπορίας Αμπου Ντάμπι 
(Φεβρουάριος 2020 

διετής) 
www.abudhabiairexpo.com  

http://www.worldfutureenergysummit.com/
http://www.intersecexpo.com/
http://www.arabhealthonline.com/
http://www.aeedc.com/
http://www.medlabme.com/en/home.html
http://www.gulfood.com/
http://www.idexuae.ae/
http://www.bigboystoysuae.com/
http://www.coatings-group.com/
http://www.duphat.ae/
http://www.abudhabiairexpo.com/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

The Dubai International Boat Show Ναυτιλίας Ντουμπάι 26.2-2.3.2019 www.boatshowdubai.com 

Middle East Electricity 
(ανεξάρτητες συμμετοχές) 

Ηλεκτρολογικού υλικού, Φωτισμού Ντουμπάι 5-7.3.2019 www.middleeastelectricity.com 

AGRA Middle East Κτηνοτροφίας - Γεωργίας Ντουμπάι 5-7.3.2019 www.agramiddleeast.com 

Woodshow Ξυλεία και εξοπλισμός Ντουμπάι 12-14.3.2019 www.dubaiwoodshow.com  

CABSAT Τεχνολογίες Media Ντουμπάι 12-14.3.2019 https://www.cabsat.com/  

Paperworld Middle East Χαρτί Ντουμπάι 18-20.3.2019 www.paperworldme.com  

Dubai Derma Ιατρικός- δερματολογίας Ντουμπάι 18-20.3.2019 www.dubaiderma.com  

Leatherworld Middle East Δέρμα Ντουμπάι 18-20.3.2019 www.leatherworldme.com  

Dubai Drink technology Expo (DDTE) Τεχνολογία βιομηχανίας ποτών Ντουμπάι 26-28.3.2019 www.drinkexpo.ae  

Art Dubai Εικαστικές τέχνες Ντουμπάι 20-23.3.2019 www.artdubai.ae  

Dubai Anaesthesia Ιατρικός Ντουμπάι Μάρτιος www.dubaianaesthesia.com 

http://www.boatshowdubai.com/
http://www.middleeastelectricity.com/
http://www.agramiddleeast.com/
http://www.dubaiwoodshow.com/
https://www.cabsat.com/
http://www.paperworldme.com/
http://www.dubaiderma.com/
http://www.leatherworldme.com/
http://www.drinkexpo.ae/
http://www.artdubai.ae/
http://www.dubaianaesthesia.com/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

Annual Investment Meeting 
(κυβερνητική συμμετοχή) 

Επενδύσεις Ντουμπάι 8-10.4.2019 http://aimcongress.com  

International Property Show Dubai 
(ανεξάρτητες συμμετοχές) 

Κτηματομεσιτικός Ντουμπάι 9-11.4.2019 www.internationalpropertyshow.ae 

Beauty World, Wellness & Spa Exhibitions 
(ανεξάρτητες συμμετοχές) 

Προϊόντων ομορφιάς Ντουμπάι 15-17.4.2019 www.beautyworldme.com 

Cityscape Κτηματομεσιτικός Άμπου Ντάμπι 16-18.4.2019 www.cityscapeabudhabi.com 

Arabian Travel Market Exhibition      
(συμμετοχή ΕΟΤ) 

Τουρισμού Ντουμπάι 28.4-1.5.2019 www.arabiantravelmarket.com 

Airport Show and Global Airport Leaders Αεροδρόμια Ντουμπάι 29.4-1.5.2019 www.theairportshow.com  

Hardware & Tools Middle East Εξοπλισμός και εργαλεία Ντουμπάι Απρίλιος 2019 www.hardwaretoolsme.com   

Global Aerospace Summit 
Αεροδιαστημική, αεροπορία  

& άμυνα 
Άμπου Ντάμπι Απρίλιος 2020 (διετής) http://www.aerospacesummit.com  

Aluminium Middle East 
(Ανεξάρτητες συμμετοχές) 

Αλουμίνιο Ντουμπάι Μάιος 2019 (διετής) www.aluminium-middleeast.com   

Automechanika 
(ανεξάρτητες συμμετοχές) 

Ειδών Αυτοκινήτου 
& ανταλλακτικών 

Ντουμπάι 10-12.6.2019 www.automechanikadubai.com  

Gulf Glass 
Δομικά υλικά 

 & βιομηχανικός εξοπλισμός 
Ντουμπάι 24-26.09.2019 (διετής) https://www.gulf.glass/  

 

http://aimcongress.com/
http://www.internationalpropertyshow.ae/
http://www.beautyworldme.com/
http://www.cityscapeabudhabi.com/
http://www.theairportshow.com/
http://www.hardwaretoolsme.com/
http://www.aerospacesummit.com/
http://www.aluminium-middleeast.com/
http://www.automechanikadubai.com/
https://www.gulf.glass/
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Παράρτημα 2.: Στατιστικά στοιχεία εμπορικών ανταλλαγών  2018/2017 
 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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) 

300 0.00% 0 0.00% 300 100% 

0301' Ψάρια ζωντανά 178,692 0.09% 272,754 0.13% -94,062 -53% 

0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της 
κλάσης 0304) 

1,582,138 0.76% 1,817,543 0.86% -235,405 -15% 

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 

2,800 0.00% 0 0.00% 2,800 100% 

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 

931,358 0.45% 1,109,090 0.52% -177,732 -19% 

0404' 
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που 
αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, 

0 0.00% 611 0.00% -611 -100% 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 637,204 0.31% 856,682 0.40% -219,478 -34% 

0409' Μέλι φυσικό 34,892 0.02% 9,197 0.00% 25,695 74% 

0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

51,424 0.02% 182,282 0.09% -130,858 -254% 

0602' 
Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, μοσχεύματα, μπόλια και λευκό 
(φύτρα) μανιταριών (εκτός από βολβούς, κρεμμύδια, κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, 
καθώς και εκτός από φυτά και ρίζες κιχωρίου) 

3,199 0.00% 0 0.00% 3,199 100% 

0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 0 0.00% 5,850 0.00% -5,850 -100% 

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 0 0.00% 12,009 0.01% -12,009 -100% 

0704' 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους 
Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0 0.00% 10 0.00% -10 -100% 

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0 0.00% 2,307 0.00% -2,307 -100% 

0706' 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες 
βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

0 0.00% 7,350 0.00% -7,350 -100% 

0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0 0.00% 771 0.00% -771 -100% 

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 

68,798 0.03% 105,510 0.05% -36,712 -53% 

0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 204 0.00% 79,338 0.04% -79,134 -38791% 

0712' 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα 

38,578 0.02% 39,998 0.02% -1,420 -4% 
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 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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) 

0 0.00% 15 0.00% -15 -100% 

0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή 
ξερά 

11,435 0.01% 24,892 0.01% -13,457 -118% 

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 74,023 0.04% 63,550 0.03% 10,473 14% 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 34,988 0.02% 65,156 0.03% -30,168 -86% 

0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 0 0.00% 49,247 0.02% -49,247 -100% 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 628,267 0.30% 804,480 0.38% -176,213 -28% 

0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και 
αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

136,939 0.07% 276,573 0.13% -139,634 -102% 

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 

1,748,001 0.84% 1,787,246 0.84% -39,245 -2% 

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 

16,807 0.01% 68 0.00% 16,739 100% 

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 

148,100 0.07% 142,945 0.07% 5,155 3% 

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 421 0.00% 0 0.00% 421 100% 

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 

2,436 0.00% 19,679 0.01% -17,243 -708% 

1006' Ρύζι 57,798 0.03% 141,033 0.07% -83,235 -144% 

1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 0 0.00% 8,694 0.00% -8,694 -100% 

1102' Αλεύρια δημητριακών εκτός από του σιταριού ή του σμιγαδιού 0 0.00% 2,845 0.00% -2,845 -100% 

1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, 
κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης 
και σπέρματα ηλιοτρόπιου) 

30,041 0.01% 1,310,315 0.62% -1,280,274 -4262% 

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 

1,689 0.00% 0 0.00% 1,689 100% 

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες 1,998,497 0.96% 1,707,927 0.80% 290,570 15% 

1302' 
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη 
και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα 
 

0 0.00% 5,422 0.00% -5,422 -100% 
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 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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 

1,782,149 0.85% 1,258,564 0.59% 523,585 29% 

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 

603,475 0.29% 280,857 0.13% 322,618 53% 

1512' 
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 
μετασχηματισμένα 

0 0.00% 9,206 0.00% -9,206 -100% 

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 

101,491 0.05% 60,665 0.03% 40,826 40% 

1518' 
Λίπη και λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή 
ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή 
αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, μείγματα και παρασκευάσματα μη β 

27,624 0.01% 0 0.00% 27,624 100% 

1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 0 0.00% 2,728 0.00% -2,728 -100% 

1602' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος (εκτός από λουκάνικα, 
σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος) 

782 0.00% 21,653 0.01% -20,871 -2669% 

1604' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που 
παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

14,476 0.01% 7,254 0.00% 7,222 50% 

1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 0 0.00% 1,979 0.00% -1,979 -100% 

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 

160 0.00% 12 0.00% 148 93% 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα 153,818 0.07% 207,992 0.10% -54,174 -35% 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 629,310 0.30% 340,179 0.16% 289,131 46% 

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.· παρασκ 

40,965 0.02% 271,804 0.13% -230,839 -564% 

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 

88,219 0.04% 10,926 0.01% 77,293 88% 

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 

96,559 0.05% 344,228 0.16% -247,669 -256% 

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 

1,288,718 0.62% 857,850 0.40% 430,868 33% 

2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή 
οξικό οξύ 

362,835 0.17% 198,328 0.09% 164,507 45% 

2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 393,906 0.19% 381,647 0.18% 12,259 3% 
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2004' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με 
ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

0 0.00% 47 0.00% -47 -100% 

2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με 
ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

1,443,032 0.69% 2,908,361 1.37% -1,465,329 -102% 

2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από 
βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

218,230 0.10% 296,418 0.14% -78,188 -36% 

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 

723,252 0.35% 1,665,116 0.78% -941,864 -130% 

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 

351,892 0.17% 190,031 0.09% 161,861 46% 

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 

6,334 0.00% 9,273 0.00% -2,939 -46% 

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) 

117 0.00% 7,982 0.00% -7,865 -6722% 

2103' 
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. 
Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο, και μουστάρδα 

36,300 0.02% 18,293 0.01% 18,007 50% 

2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 62,520 0.03% 26,499 0.01% 36,021 58% 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 1,393,886 0.67% 605,483 0.28% 788,403 57% 

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 

19,945 0.01% 14,086 0.01% 5,859 29% 

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) 

5,327 0.00% 4,177 0.00% 1,150 22% 

2203' Μπίρα από βύνη 12,835 0.01% 39,266 0.02% -26,431 -206% 

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 

40,249 0.02% 83,787 0.04% -43,538 -108% 

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) 

42,641 0.02% 37,524 0.02% 5,117 12% 

2209' Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ 6,815 0.00% 227,018 0.11% -220,203 -3231% 

2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 164,938 0.08% 0 0.00% 164,938 100% 

2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 0 0.00% 535,616 0.25% -535,616 -100% 

2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή 
υποκατάστατα του καπνού 

328,698 0.16% 223,768 0.11% 104,930 32% 
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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 

0 0.00% 276 0.00% -276 -100% 

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 

11,373 0.01% 7,602 0.00% 3,771 33% 

2505' 
Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη (εκτός από χρυσούχο και πλατινούχο άμμο, άμμο 
ζιρκονίου, ρουτιλίου και ιλμενίτη, άμμο μονασίτη, άμμο με πίσσα ή με άσφαλτο) 

0 0.00% 567 0.00% -567 -100% 

2508' 
Άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται 
ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων 
αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται απ 

20,089 0.01% 28,878 0.01% -8,789 -44% 

2513' 
Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και 
θερμικά επεξεργασμένες 

1,741 0.00% 139,007 0.07% -137,266 -7884% 

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 

521,429 0.25% 869,580 0.41% -348,151 -67% 

2517' 
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην 
παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες 
ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επ 

24,388 0.01% 0 0.00% 24,388 100% 

2519' 
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία 
πυρωμένη αδρανής φρυγμένη, έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που 
προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και κα 

2,598 0.00% 0 0.00% 2,598 100% 

2523' 
Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία 
clinkers, έστω και χρωματισμένα 

0 0.00% 10 0.00% -10 -100% 

2530' Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 119,951 0.06% 112,580 0.05% 7,371 6% 

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. 

107,558,453 51.54% 42,923,997 20.20% 64,634,456 60% 

2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 134,407 0.06% 172,939 0.08% -38,532 -29% 

2713' 
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών 
πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών 

4,241,064 2.03% 0 0.00% 4,241,064 100% 

2807' Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον 0 0.00% 2,803 0.00% -2,803 -100% 

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 

489 0.00% 0 0.00% 489 100% 

2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 49,935 0.02% 9,700 0.00% 40,235 81% 

2835' Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 2,985 0.00% 4,838 0.00% -1,853 -62% 

2836' 
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει 
καρβαμιδικό του αμμωνίου 

561,670 0.27% 448,056 0.21% 113,614 20% 
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2839' Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου 23,476 0.01% 0 0.00% 23,476 100% 

2919' 
Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

45,720 0.02% 43,740 0.02% 1,980 4% 

2930' Θειοενώσεις οργανικές 0 0.00% 2,177 0.00% -2,177 -100% 

2937' 
Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως 
ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες 

8,905 0.00% 3,295 0.00% 5,610 63% 

2938' 
Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους 
και άλλα παράγωγα 

90 0.00% 0 0.00% 90 100% 

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, 

31,000 0.01% 0 0.00% 31,000 100% 

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 

3,476 0.00% 1,251 0.00% 2,225 64% 

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 

5,762,797 2.76% 2,596,399 1.22% 3,166,398 55% 

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 

13,448 0.01% 18,843 0.01% -5,395 -40% 

3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 
3006.60.90 

53,069 0.03% 26,903 0.01% 26,166 49% 

3201' 
Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά 
τους 

355 0.00% 0 0.00% 355 100% 

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 

1,310,107 0.63% 1,049,117 0.49% 260,990 20% 

3207' 
Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, 
επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρσκευάσματα, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλου 

0 0.00% 363 0.00% -363 -100% 

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 

1,022,261 0.49% 961,728 0.45% 60,533 6% 

3209' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο 

177,622 0.09% 430,924 0.20% -253,302 -143% 

3212' 

Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες, διασκορπισμένα 
σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο  
 
 

5,055 0.00% 5,707 0.00% -652 -13% 
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3213' 
Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των 
αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, 
κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες 

1,076 0.00% 0 0.00% 1,076 100% 

3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο 
χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στη οικοδομική 

133,451 0.06% 239,543 0.11% -106,092 -79% 

3215' 
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε 
στερεές μορφές 

122,858 0.06% 88,245 0.04% 34,613 28% 

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 

1,830 0.00% 0 0.00% 1,830 100% 

3302' 
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα, με 
βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στη 
βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα που βασίζονται σε ευώδεις ο 

7,442 0.00% 34,066 0.02% -26,624 -358% 

3303' 
Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και αποσμητικά σώματος, καθώς 
και εκτός από λοσιόν για τα μαλλιά) 

167 0.00% 138,553 0.07% -138,386 -82866% 

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 

1,717,330 0.82% 1,722,613 0.81% -5,283 0% 

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 769,057 0.37% 579,274 0.27% 189,783 25% 

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 

225,052 0.11% 247,309 0.12% -22,257 -10% 

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 

1,205,461 0.58% 683,549 0.32% 521,912 43% 

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 

720,204 0.35% 625,796 0.29% 94,408 13% 

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 

40,821 0.02% 0 0.00% 40,821 100% 

3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα 444 0.00% 0 0.00% 444 100% 

3405' 
Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή 
μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα έστω και με μορφή χαρτιού, 
βάτας, πιλημάτων μη υφασμένων υφασμάτων, αφρώδους πλαστικού,  

578 0.00% 0 0.00% 578 100% 

3406' Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη 1,135 0.00% 0 0.00% 1,135 100% 

3407' 
Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη 
διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία κεριά για την οδοντοτεχνική, που παρουσιάζονται 
σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακ 

458 0.00% 4,590 0.00% -4,132 -902% 
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3501' 
Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε νης (εκτός από εκείνες που είναι 
συσκευασμένες για τη λιανική πώληση ως κόλλες, καθαρού βάρους <= 1 kg) 

620,000 0.30% 0 0.00% 620,000 100% 

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 

93,154 0.04% 142,073 0.07% -48,919 -53% 

3507' Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, π.δ.κ.α. 140,000 0.07% 0 0.00% 140,000 100% 

3806' 
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια 
κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες 

83,324 0.04% 76,768 0.04% 6,556 8% 

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 

354,184 0.17% 150,289 0.07% 203,895 58% 

3809' 
Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και 
άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα, π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα 
σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιμοποιούνται στηνκ 

0 0.00% 399 0.00% -399 -100% 

3810' 
Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή 
συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. 
Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται α 

330 0.00% 0 0.00% 330 100% 

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 

4,497 0.00% 20,557 0.01% -16,060 -357% 

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 

0 0.00% 2,650 0.00% -2,650 -100% 

3814' 
Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων 
επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από ασετόν) 

0 0.00% 4,884 0.00% -4,884 -100% 

3816' 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με 
βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα) 

311,024 0.15% 118,106 0.06% 192,918 62% 

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 

2,146 0.00% 0 0.00% 2,146 100% 

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) 

3,850 0.00% 0 0.00% 3,850 100% 

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 

18,228 0.01% 3,228 0.00% 15,000 82% 

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 

1,057,227 0.51% 1,212,240 0.57% -155,013 -15% 

3825' 
Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Αστικά απορρίμματα. Λυματολάσπη. Άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη 
σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου 

3,711 0.00% 0 0.00% 3,711 100% 
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3905' 
Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του 
βινυλίου σε αρχικές μορφές 

1,170 0.00% 0 0.00% 1,170 100% 

3906' Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές 10,100 0.00% 0 0.00% 10,100 100% 

3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, 
ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

17,138 0.01% 7,400 0.00% 9,738 57% 

3908' Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές 0 0.00% 22,169 0.01% -22,169 -100% 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 1,154,392 0.55% 1,112,650 0.52% 41,742 4% 

3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 276 0.00% 0 0.00% 276 100% 

3916' 
Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι > 1 mm (μονόινα), 
χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι 
αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες 

26,266 0.01% 5,334 0.00% 20,932 80% 

3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από πλαστικές ύλες 49,046 0.02% 67,984 0.03% -18,938 -39% 

3918' 
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων 
ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους πλάτους >= 45 cm, που 
αποτελούνται από μία στρώση από πλαστική ύλη κολλημένη κατάμ 

56,404 0.03% 1,447 0.00% 54,957 97% 

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) 

9,596 0.00% 53,893 0.03% -44,297 -462% 

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 

286,761 0.14% 411,021 0.19% -124,260 -43% 

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 

22,327 0.01% 34,574 0.02% -12,247 -55% 

3922' 
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά 
τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες 

2,578 0.00% 275 0.00% 2,303 89% 

3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις 
κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

83,514 0.04% 187,978 0.09% -104,464 -125% 

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 

32,599 0.02% 0 0.00% 32,599 100% 

3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 275,680 0.13% 463,817 0.22% -188,137 -68% 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 210,284 0.10% 129,978 0.06% 80,306 38% 

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 

43,370 0.02% 0 0.00% 43,370 100% 

4003' Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 21,600 0.01% 3,456 0.00% 18,144 84% 

4004' Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους 0 0.00% 61,431 0.03% -61,431 -100% 
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4005' 
Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες (εκτός από 
μείγματα φυσικού καουτσούκ, μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών με 
συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται α 

0 0.00% 500 0.00% -500 -100% 

4008' Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ μη σκληρυμένο 3,027 0.00% 7,467 0.00% -4,440 -147% 

4009' 
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. 
σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 

10,469 0.01% 7,314 0.00% 3,155 30% 

4010' Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ 1,621 0.00% 832 0.00% 789 49% 

4011' Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 100 0.00% 0 0.00% 100 100% 

4012' 
Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα 
επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές 
προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ 

0 0.00% 13,911 0.01% -13,911 -100% 

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) 

350 0.00% 10,826 0.01% -10,476 -2993% 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 113,759 0.05% 255,972 0.12% -142,213 -125% 

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 

172,642 0.08% 192,713 0.09% -20,071 -12% 

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) 

84,627 0.04% 34,649 0.02% 49,978 59% 

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 

189 0.00% 450 0.00% -261 -138% 

4302' 
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και 
άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, 
χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα 

400 0.00% 1,067 0.00% -667 -167% 

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 

28,399,974 13.61% 31,304,289 14.73% -2,904,315 -10% 

4407' 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm 

0 0.00% 111,187 0.05% -111,187 -100% 

4409' 
Ξυλεία στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα με 
καθορισμένη μορφή με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, 
στρογγυλεμένη ή παρόμοια σε όλο το μήκος μίας ή περισσ 

1,032 0.00% 8,925 0.00% -7,893 -765% 

4410' 
Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις 
ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες (εκτός από πλάκες-
διαφράγματα από ίνες, πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια σε 

0 0.00% 1,149 0.00% -1,149 -100% 

4411' 
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή 
άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω και συνδυασμένες με 
μία ή περισσότερες πλάκες-διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα 

221,020 0.11% 42 0.00% 220,978 100% 
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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 ( 

825 0.00% 105 0.00% 720 87% 

4416' 
Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα αναγνωρίσιμα μέρη τους, από 
ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες 

1,050 0.00% 0 0.00% 1,050 100% 

4417' 
Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί και λαβές για σκούπες ή ψήκτρες, από ξύλο, και 
καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα, από ξύλο (εκτός από μήτρες για την κατασκευή 
καπέλων, μήτρες της κλάσης 8480, άλλες μηχανές και μέρη μηχα 

0 0.00% 12,752 0.01% -12,752 -100% 

4418' 
Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα shingles και shakes, από ξύλο 
(εκτός από ξυλότυπους από φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά κό 

87,538 0.04% 38,646 0.02% 48,892 56% 

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) 

847 0.00% 0 0.00% 847 100% 

4420' 
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, 
θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. 
Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως α 

750 0.00% 0 0.00% 750 100% 

4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 24,518 0.01% 0 0.00% 24,518 100% 

4503' 
Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό (εκτός από κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο. Ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα. Υποδήματα και τα μέρη τους, εσωτερικά 
πέλματα, έστω και κινητά. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη του 

0 0.00% 538 0.00% -538 -100% 

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 

534 0.00% 554 0.00% -20 -4% 

4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) (εκτός από χαροβάμβακα) 13,615 0.01% 0 0.00% 13,615 100% 

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) 

8,550 0.00% 6,866 0.00% 1,684 20% 

4806' 
Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), 
χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία κρυσταλλοειδές και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί 
κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε  

337 0.00% 339 0.00% -2 -1% 

4808' 
Χαρτιά και χαρτόνια κυματοειδή, είτε έχουν συγκολλημένη επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωμένα, πτυχωτά, 
ανάγλυφα ή διάτρητα δια πίεσης ή δι'ανάγλυφης εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη 
σημείωση 7α) ή 7β) του παρόντος κεφαλαίου (εκτός από τα ε 

53,842 0.03% 122,478 0.06% -68,636 -127% 

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 

231 0.00% 0 0.00% 231 100% 

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  
 

837,907 0.40% 432,802 0.20% 405,105 48% 
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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 

3,295,938 1.58% 3,984,748 1.87% -688,810 -21% 

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 

321,143 0.15% 469,525 0.22% -148,382 -46% 

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 

149,479 0.07% 34,555 0.02% 114,924 77% 

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 

79,932 0.04% 56,690 0.03% 23,242 29% 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 13,571 0.01% 6,271 0.00% 7,300 54% 

4822' 
Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και 
διάτρητα ή σκληρυμένα 

14,827 0.01% 9,266 0.00% 5,561 38% 

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 

2,206 0.00% 10,166 0.00% -7,960 -361% 

4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και 
εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

208,852 0.10% 127,024 0.06% 81,828 39% 

4902' Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις 35,486 0.02% 3,911 0.00% 31,575 89% 

4903' Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά 0 0.00% 1,094 0.00% -1,094 -100% 

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) 

183,266 0.09% 348,747 0.16% -165,481 -90% 

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 

91 0.00% 0 0.00% 91 100% 

4908' Χαλκομανίες κάθε είδους 1,912 0.00% 4,565 0.00% -2,653 -139% 

4909' 
Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά 
μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις 

0 0.00% 80 0.00% -80 -100% 

4910' 
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων 
αφαιρούνται τα φύλλα 

612 0.00% 1,022 0.00% -410 -67% 

4911' Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 105,486 0.05% 92,669 0.04% 12,817 12% 

5007' Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 0 0.00% 594 0.00% -594 -100% 

5208' Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με βάρος κατά τ.μ. <= 200 g 3,608 0.00% 0 0.00% 3,608 100% 

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 

60,067 0.03% 0 0.00% 60,067 100% 
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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 

0 0.00% 103,175 0.05% -103,175 -100% 

5408' 
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 
67 decitex των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm 

1,565 0.00% 235 0.00% 1,330 85% 

5512' Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >= 85% 1,102 0.00% 8,063 0.00% -6,961 -632% 

5513' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από συνθετικές 
ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος κατά τ.μ. <= 170 g 

48 0.00% 0 0.00% 48 100% 

5515' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από συνθετικές 
ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 

199 0.00% 7,949 0.00% -7,750 -3894% 

5516' Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 403 0.00% 436 0.00% -33 -8% 

5601' 
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με μήκος <= 5 mm χνούδι από την 
επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες (εκτός από βάτες και είδη από 
βάτες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτι 

108,905 0.05% 184,324 0.09% -75,419 -69% 

5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 0 0.00% 30,131 0.01% -30,131 -100% 

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 

567 0.00% 0 0.00% 567 100% 

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

3,109,998 1.49% 2,962,860 1.39% 147,138 5% 

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 

8,438 0.00% 44,885 0.02% -36,447 -432% 

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. 

942 0.00% 1,836 0.00% -894 -95% 

5701' Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι 340 0.00% 75 0.00% 265 78% 

5702' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, 
έστω και έτοιμοι,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία κιλίμια, σουμάκ, 
καραμανίας και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι 

79,284 0.04% 28,328 0.01% 50,956 64% 

5703' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή με 
βελόνα, έστω και έτοιμοι 

147,177 0.07% 129,819 0.06% 17,358 12% 

5804' 
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε τόπια (με το μέτρο), σε ταινίες ή 
σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα) (εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 6002) 

314 0.00% 275 0.00% 39 12% 

5804' 
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε τόπια (με το μέτρο), σε ταινίες ή 
σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα) (εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 6002) 

0 0.00% 1,169 0.00% -1,169 -100% 

5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 213 0.00% 1,750 0.00% -1,537 -722% 

5810' Κεντήματα σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 7,315 0.00% 16,076 0.01% -8,761 -120% 

5903' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από 
πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των υφασμένων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται 
από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυ 

195 0.00% 4,746 0.00% -4,551 -2334% 
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5907' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, καθώς και υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά 
θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, π.δ.κ.α. 

143 0.00% 2,402 0.00% -2,259 -1580% 

5909' 
Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και εμποτισμένοι ή επιχρισμένοι, 
ή με βαλβίδες ή εξαρτήματα από άλλες ύλες 

0 0.00% 225 0.00% -225 -100% 

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 

94 0.00% 1,490 0.00% -1,396 -1485% 

5911' 
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου 
59 

56,799 0.03% 1,220 0.00% 55,579 98% 

6005' 
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές 
κατασκευής σειρητιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001  μέχρι 6004 

772 0.00% 2,748 0.00% -1,976 -256% 

6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 1,647 0.00% 0 0.00% 1,647 100% 

6101' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά, 
για άνδρες ή αγόρια (εκτός από κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια) 

32,405 0.02% 452 0.00% 31,953 99% 

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) 

25,287 0.01% 0 0.00% 25,287 100% 

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 

9,758 0.00% 184,193 0.09% -174,435 -1788% 

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 

87,101 0.04% 40,001 0.02% 47,100 54% 

6105' Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 71 0.00% 0 0.00% 71 100% 

6106' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και 
φανελάκια) 

83,186 0.04% 235,009 0.11% -151,823 -183% 

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 

23,011 0.01% 19,183 0.01% 3,828 17% 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 66,098 0.03% 190,160 0.09% -124,062 -188% 

6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των 
παραγεμισμένων γιλέκων) 

3,925 0.00% 12,574 0.01% -8,649 -220% 

6111' Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 39,637 0.02% 25,194 0.01% 14,443 36% 

6112' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλεκτά 29,567 0.01% 2,724 0.00% 26,843 91% 

6113' 
Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα, είτε συνδυασμένα με καουτσούκ είτε εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή άλλα υλικά (εκτός των ενδυμάτων για βρέφη, καθώς και 
των συμπληρωμάτων του ενδύματος) 

4,847 0.00% 669 0.00% 4,178 86% 

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) 

322,717 0.15% 398,757 0.19% -76,040 -24% 
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6116' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (μονοκόμματα), πλεκτά ή 
βροχιδωτά (εκτός εκείνων που προορίζονται για μικρά παιδιά) 

3,530 0.00% 0 0.00% 3,530 100% 

6117' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, καθώς και μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, από πλεκτό ύφασμα, π.δ.κ.α. 

0 0.00% 1,080 0.00% -1,080 -100% 

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) 

1,561 0.00% 6,429 0.00% -4,868 -312% 

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) 

60,219 0.03% 38,361 0.02% 21,858 36% 

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 

132,601 0.06% 145,387 0.07% -12,786 -10% 

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 

583,679 0.28% 559,975 0.26% 23,704 4% 

6205' Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 8,111 0.00% 11,044 0.01% -2,933 -36% 

6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός 
από φανελάκια) 

141,887 0.07% 182,402 0.09% -40,515 -29% 

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 

5,972 0.00% 0 0.00% 5,972 100% 

6209' 
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη 
(εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από σκούφους) 

359 0.00% 666 0.00% -307 -86% 

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 

31,497 0.02% 4,372 0.00% 27,125 86% 

6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα 
ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

250,813 0.12% 261,842 0.12% -11,029 -4% 

6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός των πλεκτών) 13,977 0.01% 1,142 0.00% 12,835 92% 

6215' Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές ύλες (εκτός των πλεκτών) 121 0.00% 0 0.00% 121 100% 

6216' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (μονοκόμματα), παντός τύπου 
υφαντικού υλικού (εκτός των πλεκτών ή βροχιδωτών, καθώς και εκτός από γάντια για μικρά παιδιά) 

0 0.00% 144 0.00% -144 -100% 

6217' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

16,032 0.01% 199 0.00% 15,833 99% 

6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζομάντηλα, καλύμματα 
κρεβατιού, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη της κλάσης 9404) 

4,099 0.00% 0 0.00% 4,099 100% 

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) 

6,996 0.00% 1,606 0.00% 5,390 77% 
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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) 

13,515 0.01% 4,205 0.00% 9,310 69% 

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 

152 0.00% 13,107 0.01% -12,955 -8523% 

6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 16,657 0.01% 0 0.00% 16,657 100% 

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 

226 0.00% 337 0.00% -111 -49% 

6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 698,954 0.33% 296,332 0.14% 402,622 58% 

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 

132,854 0.06% 24,878 0.01% 107,976 81% 

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 

157,493 0.08% 23,461 0.01% 134,032 85% 

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 

1,328,197 0.64% 278,562 0.13% 1,049,635 79% 

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) 

30,688 0.01% 16,459 0.01% 14,229 46% 

6405' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω μέρος από 
συστατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό δέρμα ή υφαντικές ύλες. Υποδήματα που 
έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο κ 

2,200 0.00% 251 0.00% 1,949 89% 

6406' 
Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα άνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα, αλλά όχι σε 
εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες και 
παρόμοια είδη, καθώς και μέρη αυτών (εκτός των ειδών από αμίαντο) 

7,196 0.00% 9,366 0.00% -2,170 -30% 

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) 

1,170 0.00% 0 0.00% 1,170 100% 

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 ( 

758 0.00% 0 0.00% 758 100% 

6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 8,205 0.00% 0 0.00% 8,205 100% 

6507' 
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και 
υποσάγωνα, για την πιλοποιία (εκτός των πλεκτών κεφαλόδεσμων του τύπου που χρησιμοποιούν οι 
αθλητές ως απορροφητικές ταινίες για την εφίδρωση) 

339 0.00% 0 0.00% 339 100% 

6601' 
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη 
(εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό παιχνίδι, καθώς και των ομπρελών για την παραλία) 

4,725 0.00% 226 0.00% 4,499 95% 
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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. 

8 0.00% 0 0.00% 8 100% 

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, 

21,326,563 10.22% 17,274,133 8.13% 4,052,430 19% 

6804' 
Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια, για το άλεσμα, την 
αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον 
τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι κα 

25,200 0.01% 12,400 0.01% 12,800 51% 

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 

25,698 0.01% 8,112 0.00% 17,586 68% 

6806' 
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Εκτονωμένος 
βερμικουλίτης, εκτονωμένες άργιλοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια εκτονωμένα ορυκτά προiόντα. 
Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για θερμομονωτικέ 

0 0.00% 5,001 0.00% -5,001 -100% 

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα 1,354,110 0.65% 1,694,843 0.80% -340,733 -25% 

6811' Τεχνουργήματα από συνδυασμό αμιάντου-τσιμέντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοιες ύλες 1,152 0.00% 3,477 0.00% -2,325 -202% 

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 

2,737 0.00% 271,586 0.13% -268,849 -9823% 

6815' 
Αντικείμενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου συμπεριλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα είδη 
από ίνες άνθρακα και αντικείμενα από τύρφη, π.δ.κ.α. 

17,938 0.01% 732 0.00% 17,206 96% 

6902' 
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και παρόμοια κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα (εκτός εκείνων 
που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από παρόμοιες πυριτικές γαίες) 

2,400 0.00% 0 0.00% 2,400 100% 

6905' 
Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις και άλλα κεραμευτικά είδη 
για την οικοδομική (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από παρόμοιες 
πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτικών ειδών για την ο 

248,756 0.12% 197,300 0.09% 51,456 21% 

6907' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και 
μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και πάνω σε 
υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες 

18,179 0.01% 8,439 0.00% 9,740 54% 

6910' 
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες 
αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός 
από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά 

23,125 0.01% 22,004 0.01% 1,121 5% 

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 

31,658 0.02% 5,990 0.00% 25,668 81% 

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 

3,449 0.00% 681 0.00% 2,768 80% 

6913' Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 21,763 0.01% 100,359 0.05% -78,596 -361% 

6914' Τεχνουργήματα από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 7,608 0.00% 2,500 0.00% 5,108 67% 
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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) 

387 0.00% 4,761 0.00% -4,374 -1130% 

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) 

3,913 0.00% 29,914 0.01% -26,001 -664% 

7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία από γυαλί, 
για μεταφορές ή συσκευασίες εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώματα, επικαλύμματα και 
άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα 

101,314 0.05% 10,800 0.01% 90,514 89% 

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 

1,155 0.00% 27,215 0.01% -26,060 -2256% 

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 

670 0.00% 0 0.00% 670 100% 

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 

40,724 0.02% 50,195 0.02% -9,471 -23% 

7106' 
Άργυρος, ό. συμπ. ο επιχρυσωμένος ή επιπλατινωμένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη 
μορφή ή σε σκόνη 

0 0.00% 405,366 0.19% -405,366 -100% 

7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 
(εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών) 

215,258 0.10% 384,681 0.18% -169,423 -79% 

7114' 
Είδη χρυσοχοίας και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα (εκτός από κοσμήματα, είδη ωρολογοποιίας, μουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωμάτων και 
κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, αντικείμενα 

0 0.00% 309 0.00% -309 -100% 

7115' Τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, π.δ.κ.α. 10,397 0.00% 2,334 0.00% 8,063 78% 

7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 17,149 0.01% 19,897 0.01% -2,748 -16% 

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 

5,144 0.00% 349,459 0.16% -344,315 -6694% 

7212' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί 
σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

1,734,478 0.83% 1,826,134 0.86% -91,656 -5% 

7216' Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, π.δ.κ.α. 0 0.00% 14,993 0.01% -14,993 -100% 

7304' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή 
χάλυβα 

52,752 0.03% 49,300 0.02% 3,452 7% 

7305' 
Σωλήνες, κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 mm, που παράγονται από πλατέα προϊόντα 
έλασης από σίδηρο ή χάλυβα (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωμένοι)                                           > 406,4 mm, που 
παράγονται από πλατέα προϊόντα έ 

0 0.00% 9,531 0.00% -9,531 -100% 

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 

0 0.00% 49,252 0.02% -49,252 -100% 

7307' Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 1,446 0.00% 200 0.00% 1,246 86% 
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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 

408,903 0.20% 201,712 0.09% 207,191 51% 

7309' 
Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι 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 εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωσ 

34,086 0.02% 72,688 0.03% -38,602 -113% 

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 

1,018 0.00% 15,265 0.01% -14,247 -1400% 

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) 

86 0.00% 23,192 0.01% -23,106 -26867% 

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) 

54,990 0.03% 149,421 0.07% -94,431 -172% 

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 

8,800 0.00% 315 0.00% 8,485 96% 

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 

20,953 0.01% 104,380 0.05% -83,427 -398% 

7316' Αγκυρες, κερκέτια και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 0 0.00% 59,515 0.03% -59,515 -100% 

7317' 
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες κυματοειδείς ή λοξότμητοι (εκτός των 
συνδετήρων της κλάσης 8305) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλες 
ύλες, εκτός εκείνων που έχουν κεφάλι από χαλκό 

44,727 0.02% 14,183 0.01% 30,544 68% 

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 

37,935 0.02% 14,335 0.01% 23,600 62% 

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) 

3,570 0.00% 0 0.00% 3,570 100% 

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 

672 0.00% 8,331 0.00% -7,659 -1140% 

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 

18,837 0.01% 15,919 0.01% 2,918 15% 

7324' 
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπιπλα 
του κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας) 

1,138,948 0.55% 1,183,600 0.56% -44,652 -4% 

7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 80,000 0.04% 3,146 0.00% 76,854 96% 
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7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 345,233 0.17% 568,698 0.27% -223,465 -65% 

7402' Χαλκός μη καθαρισμένος. Ανοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό 11,751 0.01% 19,767 0.01% -8,016 -68% 

7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός 
από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

293,498 0.14% 115,395 0.05% 178,103 61% 

7408' 
Σύρματα από χαλκό (εκτός από υλικό συρραφής για χειρουργική χρήση, κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και 
άλλα είδη της κλάσης 7413, μονωμένα σύρματα για την ηλεκτροτεχνία και χορδές μουσικών οργάνων) 

121 0.00% 0 0.00% 121 100% 

7409' 
Ελάσματα και ταινίες, από χαλκό, με πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες, 
καθώς και μονωμένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία) 

3,155 0.00% 0 0.00% 3,155 100% 

7411' Σωλήνες από χαλκό 1,250,177 0.60% 570,963 0.27% 679,214 54% 

7412' Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από χαλκό 799 0.00% 1,798 0.00% -999 -125% 

7418' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού και μέρη αυτών, από χαλκό (εκτός 
από τις συσκευές κουζίνας και τις συσκευές για θέρμανση της κλάσης 7417, μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία της κλάσης 7419, είδη που έχουν το χαρακ 

49,327 0.02% 19,934 0.01% 29,393 60% 

7419' Τεχνουργήματα από χαλκό, π.δ.κ.α. 2,465 0.00% 1,965 0.00% 500 20% 

7508' 
Τεχνουργήματα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, ψήγματα, ράβδους, είδη με καθορισμένη μορφή, 
σύρματα, ελάσματα, ταινίες, φύλλα, σωλήνες, καθώς και συνδέσμους, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες 
σωληνώσεων) 

0 0.00% 778 0.00% -778 -100% 

7602' 
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την 
κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, 
πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ 

142,509 0.07% 0 0.00% 142,509 100% 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 269,734 0.13% 923,753 0.43% -654,019 -242% 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 15,905,393 7.62% 20,982,661 9.87% -5,077,268 -32% 

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 

4,486,690 2.15% 4,765,189 2.24% -278,499 -6% 

7609' Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από αργίλιο 20,319 0.01% 6,602 0.00% 13,717 68% 

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 

3,026,396 1.45% 2,961,703 1.39% 64,693 2% 

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 

2,792 0.00% 0 0.00% 2,792 100% 

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 

0 0.00% 18,134 0.01% -18,134 -100% 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 178,358 0.09% 133,197 0.06% 45,161 25% 

7907' Τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 2,097 0.00% 7,618 0.00% -5,521 -263% 
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8203' 
Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη ιατρικές λαβίδες με ελατήριο, 
ψαλίδες για την κοπή μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων και βιδών, τρυπητήρια, διατρητήρες και παρόμοια 
εργαλεία, από κοινά μέταλλα 

7,976 0.00% 0 0.00% 7,976 100% 

8204' 
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), από κοινά μέταλλα. Εναλλασσόμενοι 
κάλυκες σύσφιγξης, έστω και με λαβές, από κοινά μέταλλα 

9,129 0.00% 486 0.00% 8,643 95% 

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 

115,452 0.06% 72,844 0.03% 42,608 37% 

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 

13,525 0.01% 11,685 0.01% 1,840 14% 

8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές 5,060 0.00% 0 0.00% 5,060 100% 

8211' 
Μαχαίρια με κοφτερή λεπίδα, έστω και οδοντωτή (ό. συμπ. οι σουγιάδες για την κηπουρική) και οι 
λεπίδες αυτών, από κοινά μέταλλα (εκτός από μαχαίρια για την κοπή σανού, αχύρου ή ξύλου και μαχαίρια 
για τη διάνοιξη διόδου μέσα από βλάστηση, μαχαίρια και 

16 0.00% 241 0.00% -225 -1406% 

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 

2,086,907 1.00% 1,904,202 0.90% 182,705 9% 

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 

3,335,394 1.60% 1,305,660 0.61% 2,029,734 61% 

8303' 
Χρηματοκιβώτια, πόρτες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, 
από κοινά μέταλλα 

100 0.00% 50 0.00% 50 50% 

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, 

236,180 0.11% 258,624 0.12% -22,444 -10% 

8307' Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, έστω και με εξαρτήματα σύμπλεξης ή ζεύκτες 17,310 0.01% 3,590 0.00% 13,720 79% 

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 

0 0.00% 304 0.00% -304 -100% 

8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της 
ροής), καψούλια επιπωμάτισης φιαλών, βιδωτά πώματα, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα 
εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα 

323,673 0.16% 235,257 0.11% 88,416 27% 

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 

667 0.00% 0 0.00% 667 100% 

8402' 
Ατμολέβητες συσκευές για την παραγωγή ατμού (εκτός από λέβητες για την κεντρική θέρμανση, που 
μπορούν να παράγουν τόσο θερμό νερό όσο και ατμό σε χαμηλή πίεση). Λέβητες υπερθεμαινόμενου 
νερού 

0 0.00% 33,129 0.02% -33,129 -100% 

8404' 
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. προθερμαντήρες, υπερθερμαντήρες, 
συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών 

700 0.00% 0 0.00% 700 100% 
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8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με εξωτερική ανάφλεξη 17,351 0.01% 3,694 0.00% 13,657 79% 

8408' 
Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ)              εξη 
κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ 

12,176 0.01% 69,317 0.03% -57,141 -469% 

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

4,326,520 2.07% 5,709,266 2.69% -1,382,746 -32% 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 42,750 0.02% 17,694 0.01% 25,056 59% 

8412' 
Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, υδραυλικούς στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς 
κινητήρες) 

5,863 0.00% 18,671 0.01% -12,808 -218% 

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 

186,903 0.09% 659,457 0.31% -472,554 -253% 

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.  

616,813 0.30% 465,093 0.22% 151,720 25% 

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 

89,343 0.04% 95,510 0.04% -6,167 -7% 

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 

6,056 0.00% 667 0.00% 5,389 89% 

8417' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από ξηραντήρια 
και κλιβάνους πυρόλυσης) 

7,000 0.00% 0 0.00% 7,000 100% 

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 

206,015 0.10% 297,085 0.14% -91,070 -44% 

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 

5,217,848 2.50% 5,424,497 2.55% -206,649 -4% 

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) 

1,202,915 0.58% 91,801 0.04% 1,111,114 92% 

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 

355,191 0.17% 265,012 0.12% 90,179 25% 

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 

0 0.00% 1,428 0.00% -1,428 -100% 

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 

1,052,105 0.50% 1,458,676 0.69% -406,571 -39% 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 78,474 0.04% 9,990 0.00% 68,484 87% 



129 

 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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 

1,394,327 0.67% 1,447,765 0.68% -53,438 -4% 

8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των 
κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

3,637,778 1.74% 4,385,998 2.06% -748,220 -21% 

8433' 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών προϊόντων, ό. συμπ. οι μηχανές για το 
μπαλάρισμα αχύρου ή σανού. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και άλλες θεριστικές μηχανές. Μηχανές για 
τον καθαρισμό ή τη διαλογή αυγών, φρούτων και άλλων γ 

933 0.00% 37,726 0.02% -36,793 -3944% 

8434' 
Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός από ψυκτικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας, συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος, 
φυγόκεντρες μηχανές καθαρισμού, ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ 

700 0.00% 711,123 0.33% -710,423 
-
101489% 

8436' 
Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, την πτηνοτροφία ή τη 
μελισσοκομία, ό. συμπ. οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμοτεχνικές 
διατάξεις, καθώς και οι εκκολαπτικές μηχανές και οι αναθρεπτ 

0 0.00% 6,205 0.00% -6,205 -100% 

8437' 
Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα σπόρων ή οσπρίων. Μηχανές και 
συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία δημητριακών ή οσπρίων (εκτός εκείνων των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, καθώς και εκτός από εγκατ 

7,963 0.00% 0 0.00% 7,963 100% 

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) 

32,020 0.02% 398,250 0.19% -366,230 -1144% 

8442' 
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465) για τη χύτευση ή τη 
στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των τυπογραφικών 
πλακών, τυποσανίδων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυ 

0 0.00% 360 0.00% -360 -100% 

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 

79,814 0.04% 58,477 0.03% 21,337 27% 

8450' 
Μηχανές για το πλύσιμο των ρούχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος                                    ξη 
στεγνώματος. Μέρη των προαναφερθέντων 

2,240 0.00% 0 0.00% 2,240 100% 

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 

8,056 0.00% 8,682 0.00% -626 -8% 

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 

0 0.00% 1,876 0.00% -1,876 -100% 

8453' 
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την 
κατασκευή ή επιδιόρθωση υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά (εκτός από 
στεγνωτήρια, πιστόλια ψεκασμού, μηχανές αποτρίχωσης χοίρων, ραπτομηχανέςκ 

21,478 0.01% 2,750 0.00% 18,728 87% 

8456' 
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν με ακτίνες λέιζερ, δέσμες φωτός 
ή άλλων φωτονίων, υπερήχους, ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχημικές μεθόδους, δέσμες ηλεκτρονίων ή 
ιόντων ή εκτόξευση πλάσματος (εκτός από συσκευές καθαρισμο 

21,887 0.01% 25,320 0.01% -3,433 -16% 
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8460' 
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση των προεξοχών, το ακόνισμα, τη λείανση, την εκλέπτυνση, το τρίψιμο, 
το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος της επεξεργασίας των μετάλλων, των φρυγμένων 
μεταλλικών καρβιδίων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων μ 

4,911 0.00% 0 0.00% 4,911 100% 

8462' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη σφυρηλάτηση με αποτύπωση σε 
μήτρα ή το σφυροκόπημα των μετάλλων. Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι πρέσες) για την κάμψη, τη 
λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το ψαλίδισμα, τη διάτρηση με πίεση ή το ρο 

0 0.00% 79,000 0.04% -79,000 -100% 

8464' 
Εργαλειομηχανές για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του 
αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση του γυαλιού 
(εκτός από μηχανές του χεριού) 

0 0.00% 5,000 0.00% -5,000 -100% 

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 

6,388 0.00% 45 0.00% 6,343 99% 

8467' 
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή με 
αυτοδύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήματά τους 

873 0.00% 0 0.00% 873 100% 

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 

5,379 0.00% 2,590 0.00% 2,789 52% 

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 

475 0.00% 0 0.00% 475 100% 

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. 

734,664 0.35% 1,745,075 0.82% -1,010,411 -138% 

8472' 
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές 
εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μέτρησης ή 
συσκευασίας χρημάτων, μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών, διατρητικές μηχανέ 

52,200 0.03% 42,000 0.02% 10,200 20% 

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. 

208,287 0.10% 170,735 0.08% 37,552 18% 

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 

375 0.00% 5,267 0.00% -4,892 -1305% 

8476' 
Αυτόματοι πωλητές προϊόντων (π.χ. αυτόματοι πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων ή ποτών), 
ό. συμπ. οι αυτόματες μηχανές μετατροπής συναλλάγματος 

43,043 0.02% 15,648 0.01% 27,395 64% 

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 

219,237 0.11% 221,839 0.10% -2,602 -1% 

8478' 
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του καπνού, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

198,533 0.10% 0 0.00% 198,533 100% 

8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

41,213 0.02% 385,030 0.18% -343,817 -834% 
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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 

30,310 0.01% 120,026 0.06% -89,716 -296% 

8482' Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 26,173 0.01% 61,592 0.03% -35,419 -135% 

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 

7,270 0.00% 600 0.00% 6,670 92% 

8484' 
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών παρεμβυσμάτων 
ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά 
παρεμβύσματα 

34,897 0.02% 15,125 0.01% 19,772 57% 

8486' 
Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή  
πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή 
διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη. Μηχανές και συσκευές  

0 0.00% 890 0.00% -890 -100% 

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 

1,004 0.00% 890 0.00% 114 11% 

8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 100,205 0.05% 106,830 0.05% -6,625 -7% 

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς 0 0.00% 764,410 0.36% -764,410 -100% 

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. 

19,927 0.01% 3,171 0.00% 16,756 84% 

8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής 
αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

136,564 0.07% 85,781 0.04% 50,783 37% 

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 

8,040 0.00% 3,981 0.00% 4,059 50% 

8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των μεταχειρισμένων). Μέρη τους 172,167 0.08% 3,503 0.00% 168,664 98% 

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) 

256,430 0.12% 1,508,362 0.71% -1,251,932 -488% 

8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση με το χέρι, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 0 0.00% 2,910 0.00% -2,910 -100% 

8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 29,219 0.01% 5,138 0.00% 24,081 82% 

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 

0 0.00% 4,500 0.00% -4,500 -100% 

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 

144,435 0.07% 19,074 0.01% 125,361 87% 
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 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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) 

1,834 0.00% 396 0.00% 1,438 78% 

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 

6,164 0.00% 27,468 0.01% -21,304 -346% 

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 

400,584 0.19% 146,314 0.07% 254,270 63% 

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 

1,143,863 0.55% 7,455,882 3.51% -6,312,019 -552% 

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 

85,394 0.04% 97,130 0.05% -11,736 -14% 

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) 

16,460 0.01% 710 0.00% 15,750 96% 

8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, 
χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

430,277 0.21% 1,224,161 0.58% -793,884 -185% 

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 

189,659 0.09% 63,201 0.03% 126,458 67% 

8526' 
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού                                           συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού 

684,991 0.33% 68,718 0.03% 616,273 90% 

8527' 
Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, 
στο ίδιο προστατευτικό περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή με ωρολογιακή 
συσκευή 

0 0.00% 205 0.00% -205 -100% 

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 

85,359 0.04% 268,962 0.13% -183,603 -215% 

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 

119,591 0.06% 111,072 0.05% 8,519 7% 

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 

110,563 0.05% 62,708 0.03% 47,855 43% 

8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές αντιστάσεις) 2,358 0.00% 969 0.00% 1,389 59% 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 1,018 0.00% 618 0.00% 400 39% 



133 

 

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 

0 0.00% 1,795 0.00% -1,795 -100% 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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 < 

76,678 0.04% 43,437 0.02% 33,241 43% 

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 

312,142 0.15% 36,502 0.02% 275,640 88% 

8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 
8537, π.δ.κ.α. 

184,523 0.09% 151,598 0.07% 32,925 18% 

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 

199,870 0.10% 57,512 0.03% 142,358 71% 

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,  

23,741 0.01% 24,598 0.01% -857 -4% 

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 

2,136 0.00% 2,088 0.00% 48 2% 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 3,731 0.00% 14,529 0.01% -10,798 -289% 

8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

46,327 0.02% 147,944 0.07% -101,617 -219% 

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 

344,912 0.17% 2,208,583 1.04% -1,863,671 -540% 

8548' 
Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. 
Εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών και 
συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στοκ 

0 0.00% 7,060 0.00% -7,060 -100% 

8702' Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συμπ. ο οδηγός 0 0.00% 220,000 0.10% -220,000 -100% 

8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά 
προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης 
και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 

30,000 0.01% 0 0.00% 30,000 100% 

8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο θάλαμος οδήγησης 1,800 0.00% 1,650 0.00% 150 8% 

8707' 
Αμαξώματα (ό. συμπ. οι θάλαμοι οδήγησης) για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, 
αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705 

0 0.00% 6,000 0.00% -6,000 -100% 

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. 

7,989,011 3.83% 1,683,594 0.79% 6,305,417 79% 

8714' 
Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήματα για 
ασθενείς και σωματικά αναπήρους, π.δ.κ.α. 

10,130 0.00% 10,283 0.00% -153 -2% 

8716' Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα παντός τύπου, και άλλα μη 16,885 0.01% 81,585 0.04% -64,700 -383% 
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αυτοκινούμενα οχήματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 378,191 0.18% 61,876 0.03% 316,315 84% 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

8901' 
Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρρυ-μποτ), φορτηγά πλοία, φορτηγίδες και 
παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων 

6,100,000 2.92% 0 0.00% 6,100,000 100% 

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 1,923,944 0.92% 3,800,000 1.79% -1,876,056 -98% 

8905' 
Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βαθυκόροι, πλωτοί-γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει 
δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με την κύρια χρήση τους, καθώς και πλωτές δεξαμενές και πλωτές ή 
βυθιζόμενες εξέδρες γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης (εκτός α 

239,000 0.11% 0 0.00% 239,000 100% 

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) 

23,758 0.01% 45,813 0.02% -22,055 -93% 

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 

1,294 0.00% 0 0.00% 1,294 100% 

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) 

0 0.00% 1,700 0.00% -1,700 -100% 

9003' Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 535 0.00% 11,713 0.01% -11,178 -2089% 

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) 

2,977 0.00% 42,184 0.02% -39,207 -1317% 

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 

0 0.00% 5,226 0.00% -5,226 -100% 

9007' 
Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και μηχανές προβολής ταινιών, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής) 

20,097 0.01% 29,760 0.01% -9,663 -48% 

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 

416,640 0.20% 2,000 0.00% 414,640 100% 

9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας) 

58,145 0.03% 182,336 0.09% -124,191 -214% 

9015' 
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, 
υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα 

43,116 0.02% 203,342 0.10% -160,226 -372% 

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 

7,425 0.00% 29,529 0.01% -22,104 -298% 

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. 

947,828 0.45% 297,114 0.14% 650,714 69% 

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  

167,121 0.08% 15,572 0.01% 151,549 91% 
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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) 

1,878 0.00% 3,744 0.00% -1,866 -99% 

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 

75,887 0.04% 123,686 0.06% -47,799 -63% 

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 

1,833 0.00% 18,803 0.01% -16,970 -926% 

9024' 
Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσμό ή συμπίεση, της 
ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, 
χαρτιού, πλαστικών υλών) 

1,250 0.00% 4,982 0.00% -3,732 -299% 

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 

21,277 0.01% 12,200 0.01% 9,077 43% 

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 

131,351 0.06% 107,320 0.05% 24,031 18% 

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 

350,228 0.17% 116,005 0.05% 234,223 67% 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 473,330 0.23% 2,346,538 1.10% -1,873,208 -396% 

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 

5,737 0.00% 2,416 0.00% 3,321 58% 

9031' 
Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

36,748 0.02% 45,528 0.02% -8,780 -24% 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 220,365 0.11% 329,501 0.16% -109,136 -50% 

9033' 
Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 

12,911 0.01% 7,436 0.00% 5,475 42% 

9101' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα χρονόμετρα του αυτού τύπου, με 
πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων των 
οποίων η βάση είναι από χάλυβα) 

0 0.00% 200,000 0.09% -200,000 -100% 

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) 

858,836 0.41% 259,399 0.12% 599,437 70% 

9113' Λουράκια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 252 0.00% 0 0.00% 252 100% 

9114' Μέρη ρολογιών, π.δ.κ.α. 750 0.00% 0 0.00% 750 100% 

9207' Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ. 4,589 0.00% 1,890 0.00% 2,699 59% 
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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 

329 0.00% 0 0.00% 329 100% 

9304' 
Τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, συμπιεσμένο αέρα ή συμπιεσμένο αέριο, ρόπαλα και 
άλλα μη πυροβολούντα όπλα (εκτός από σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα της κλάσης 
9307) 

5,798 0.00% 3,880 0.00% 1,918 33% 

9305' Μέρη και εξαρτήματα για όπλα και παρόμοια είδη των κλάσεων 9301 έως 9304, π.δ.κ.α. 711 0.00% 517 0.00% 194 27% 

9306' 
Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα. Μέρη 
αυτών, ό. συμπ. τα χοντρά σκάγια, τα κυνηγετικά σκάγια και οι τάπες των φυσιγγιών, π.δ.κ.α. 

85,200 0.04% 54,390 0.03% 30,810 36% 

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. 

907,050 0.43% 271,452 0.13% 635,598 70% 

9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη 
χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

1,015,388 0.49% 870,777 0.41% 144,611 14% 

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 

30,152 0.01% 22,494 0.01% 7,658 25% 

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 

3,778,760 1.81% 3,257,762 1.53% 520,998 14% 

9406' Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα 839,409 0.40% 82,619 0.04% 756,790 90% 

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 

81,319 0.04% 57,434 0.03% 23,885 29% 

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 

3,969,441 1.90% 6,564,630 3.09% -2,595,189 -65% 

9505' 
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για 
αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 

314,747 0.15% 454,551 0.21% -139,804 -44% 

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 

126,251 0.06% 15,431 0.01% 110,820 88% 

9507' 
Καλάμια ψαρέματος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεμα με αρμίδι. Απόχες για ψάρια, δίκτυα για 
πεταλούδες και παρόμοια δίκτυα. Δολώματα (εκτός εκείνων της κλάσης 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη 
κυνηγιού 

5,108 0.00% 4,467 0.00% 641 13% 

9508' 
Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων 
επιχειρήσεων. Τσίρκα, θηριοτροφεία και περιοδεύοντες θίασοι (εκτός από περίπτερα πώλησης 
εμπορευμάτων - ό. συμπ. τα περίπτερα για την πώληση ορισμένων εμπορε 

0 0.00% 200,000 0.09% -200,000 -100% 

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.  

82,694 0.04% 75,637 0.04% 7,057 9% 
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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 

1,717 0.00% 14,715 0.01% -12,998 -757% 

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 

2,722 0.00% 110 0.00% 2,612 96% 

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 

1,020 0.00% 3,910 0.00% -2,890 -283% 

9615' 
Χτένες για χτένισμα, χτένες για κόμμωση, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, 
τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσαρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη (εκτός απότις ηλεκτροθερμικές συσκευές 
της κλάσης 8516), και τα μέρη αυτών π.δ.κ.α. 

26 0.00% 1,933 0.00% -1,907 -7335% 

9617' 
Θερμομονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερμικά δοχεία κενού. Μέρη αυτών (εκτός από γυάλινες 
φύσιγγες) 

87,219 0.04% 4,870 0.00% 82,349 94% 

9619' Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό 508,539 0.24% 212,531 0.10% 296,008 58% 

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 

26,473 0.01% 67,433 0.03% -40,960 -155% 

9702' Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, χαρακτικής και λιθογραφίας 0 0.00% 17,703 0.01% -17,703 -100% 

9703' Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες παντός τύπου 12,100 0.01% 705 0.00% 11,395 94% 

99SS' λοιπά προίόντα 8,804,684 4.22% 1,708,139 0.80% 7,096,545 81% 

99SS' λοιπά προίόντα 1,526,890 0.73% 7,613,765 3.58% -6,086,875 -399% 

 
Σύνολο εκτός πετρελαιοειδών 320,611,041 153.64% 255,621,960 120.28% 64,989,081 20% 

 
Σύνολο 208,677,117 100.00% 212,525,024 100.00% -3,847,907 -2% 
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0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 83,438 0.1% 63,762 0.1% 19,676 30.9% 

0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή 
ξερά 

26,637 0.0% 1,432 0.0% 25,205 1760.1% 

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 

4,255 0.0%   0.0% 4,255 100.0% 

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 136,025 0.1% 52,815 0.1% 83,210 157.5% 

0904' 
Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματι-
σμένα ή σε σκόνη 

3,029 0.0%   0.0% 3,029 100.0% 

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 

15,630 0.0%   0.0% 15,630 100.0% 

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 

437 0.0%   0.0% 437 100.0% 

1106' 
Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη από μπιζέλια, φασόλια, φακές και από τα άλλα ξερά όσπρια της κλάσης 0713, 
από σάγο και από ρίζες ή από κονδύλους μανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, κονδύλους ηλίανθου (ψευ-
δοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κ 

334 0.0%   0.0% 334 100.0% 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 0 0.0% 1,712 0.0% -1,712 -100.0% 

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 

10,151 0.0% 97,815 0.2% -87,664 -89.6% 

2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατη-
ρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη,  

0 0.0% 116,750 0.2% -116,750 -100.0% 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 274,500 0.3% 296,738 0.5% -22,238 -7.5% 

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) 

273,620 0.3%   0.0% 273,620 100.0% 

2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 0 0.0% 11,840 0.0% -11,840 -100.0% 

2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιημένα ή ανα-
σχηματισμένα καπνά, εκχυλίσματα και βάμματα καπνού (εκτός από πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα με κομμένα τα άκρα, καθώς και εκτός από πουράκια κ 

4,718 0.0% 8,313 0.0% -3,595 -43.2% 

2526' 
Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε ό-
γκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης 

16,123 0.0%   0.0% 16,123 100.0% 

2530' 
Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 
 

892 0.0%   0.0% 892 100.0% 



139 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

2707' 
Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από 
λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα 
μη αρωματικά συστατικά 

160,528 0.2% 189,558 0.3% -29,030 -15.3% 

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. 

809 0.0% 17,085 0.0% -16,276 -95.3% 

2801' Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο 0 0.0% 256 0.0% -256 -100.0% 

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 

4,286 0.0%   0.0% 4,286 100.0% 

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, οδοντια-
τρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς 

1,950 0.0% 3,870 0.0% -1,920 -49.6% 

3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 
3006.60.90 

7,310 0.0%   0.0% 7,310 100.0% 

3102' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια 
σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 

0 0.0% 32,832 0.1% -32,832 -100.0% 

3103' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια 
σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 

0 0.0% 16,704 0.0% -16,704 -100.0% 

3105' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. 
Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά 
αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 

191,972 0.2% 73,404 0.1% 118,568 161.5% 

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 παρα-
σκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση ανόργανες ή ορυκτές 

108,827 0.1%   0.0% 108,827 100.0% 

3212' 
Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες, διασκορπισμένα 
σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο τ 

4,990 0.0%   0.0% 4,990 100.0% 

3302' 
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα, με 
βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στη 
βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα που βασίζονται σε ευώδεις ο 

40,277 0.0%   0.0% 40,277 100.0% 

3303' 
Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και αποσμητικά σώματος, καθώς 
και εκτός από λοσιόν για τα μαλλιά) 

143 0.0%   0.0% 143 100.0% 

3304' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρη-
ση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά 
παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ 

182 0.0% 684 0.0% -502 -73.4% 

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 0 0.0% 339 0.0% -339 -100.0% 

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 παρασκευα-
σμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζοντ 

72,020 0.1% 74,515 0.1% -2,495 -3.3% 
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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 

1,163 0.0% 4,133 0.0% -2,970 -71.9% 

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 

80,142 0.1% 90,029 0.2% -9,887 -11.0% 

3501' 
Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε νης (εκτός από εκείνες που 
είναι συσκευασμένες για τη λιανική πώληση ως κόλλες, καθαρού βάρους <= 1 kg) 

387,500 0.4%   0.0% 387,500 100.0% 

3606' 
Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Μεταλδεϋδη, εξαμεθυλενοτετραμίνη και 
παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές, ως καύσιμα. 
Καύσιμα με βάση την αλκοόλη και παρόμοια παρασκευασμένα καύσι 

0 0.0% 9,310 0.0% -9,310 -100.0% 

3703' Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως 15,160 0.0% 92 0.0% 15,068 16378.3% 

3703' Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως 0 0.0% 44,048 0.1% -44,048 -100.0% 

3813' 
Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες (εκτός από γεμι-
σμένες ή μη πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από μη αναμειγμένα προϊόντα 
καθορισμένης χημικής σύστασης με πυροσβεστικές ιδιότητ 

86 0.0%   0.0% 86 100.0% 

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 

2,134 0.0%   0.0% 2,134 100.0% 

3822' 
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστη-
ριακά αντιδραστήρια είτε σε υπόθεμα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια που προορί-
ζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ 

383 0.0% 1,600 0.0% -1,217 -76.1% 

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 

3,340 0.0% 2,445 0.0% 895 36.6% 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 2,249,489 2.2% 2,550,872 4.5% -301,383 -11.8% 

3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 1,220,633 1.2% 740,816 1.3% 479,817 64.8% 

3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 26,160 0.0% 116,425 0.2% -90,265 -77.5% 

3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, 
ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

1,667 0.0%   0.0% 1,667 100.0% 

3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 185 0.0%   0.0% 185 100.0% 

3915' Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες 5,709 0.0%   0.0% 5,709 100.0% 

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) 

42,075 0.0% 75 0.0% 42,000 56000.0% 

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 

75,681 0.1% 43,671 0.1% 32,010 73.3% 

3922' 
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμμα-
τά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες 

110 0.0%   0.0% 110 100.0% 
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3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις 
κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

21,063 0.0% 2,167 0.0% 18,896 872.0% 

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 

0 0.0% 6,872 0.0% -6,872 -100.0% 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 8,362 0.0% 1,472 0.0% 6,890 468.1% 

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 

0 0.0% 108,545 0.2% -108,545 -100.0% 

4008' Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ μη σκληρυμένο 8,063 0.0%   0.0% 8,063 100.0% 

4010' Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ 10,394 0.0%   0.0% 10,394 100.0% 

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) 

27,163 0.0%   0.0% 27,163 100.0% 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 8,771 0.0%   0.0% 8,771 100.0% 

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 φωτο-
γραφικές και για κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά 

22,332 0.0% 37,464 0.1% -15,132 -40.4% 

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) 

5,392 0.0% 11,247 0.0% -5,855 -52.1% 

4301' 
Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομ-
μάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων (εκτός από τα ακατέργαστα 
δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103) 

424,773 0.4% 1,192,175 2.1% -767,402 -64.4% 

4302' 
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και 
άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, 
χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα 

113,639 0.1% 2,028,232 3.6% -1,914,593 -94.4% 

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 

1,153,299 1.1% 1,576,815 2.8% -423,516 -26.9% 

4407' 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm 

0 0.0% 2,875 0.0% -2,875 -100.0% 

4411' 
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή 
άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω και συνδυασμένες 
με μία ή περισσότερες πλάκες-διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα 

0 0.0% 1,358 0.0% -1,358 -100.0% 

4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 0 0.0% 96 0.0% -96 -100.0% 

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 σπόγ-
γους (λούφα) (εκτός από επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814.  
 

0 0.0% 679 0.0% -679 -100.0% 
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4810' 
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφά-
νειες, με ή χωρίς συνδετικά, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή 
τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείω 

0 0.0% 204 0.0% -204 -100.0% 

4813' Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 1,968 0.0%   0.0% 1,968 100.0% 

4817' 
Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφί-
ας, από χαρτί ή χαρτόνι, καθώς και κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέ-
χουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας (εκτός από επιστολικά δ 

176 0.0% 772 0.0% -596 -77.2% 

4819' 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επί-
πεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι με μορφή σκλη-
ρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε 

80,342 0.1% 4,383 0.0% 75,959 1733.0% 

4820' 
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-
ημερολογία (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρ-
τιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ 

1,435 0.0% 5,441 0.0% -4,006 -73.6% 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 9,399 0.0% 779 0.0% 8,620 1106.5% 

4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και 
εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

18,003 0.0% 26,710 0.0% -8,707 -32.6% 

4902' Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις 330 0.0% 6,008 0.0% -5,678 -94.5% 

4903' Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά 7,301 0.0%   0.0% 7,301 100.0% 

4905' 
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπο-
γραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα (εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και υδρό-
γειες σφαίρες) 

0 0.0% 581 0.0% -581 -100.0% 

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 

100 0.0% 535 0.0% -435 -81.3% 

4909' 
Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύ-
ματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις 

0 0.0% 248 0.0% -248 -100.0% 

4910' 
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων 
αφαιρούνται τα φύλλα 

3,620 0.0% 2,959 0.0% 661 22.3% 

4911' Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 10,977 0.0% 24,088 0.0% -13,111 -54.4% 

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 

22,644 0.0% 20,243 0.0% 2,401 11.9% 

5408' 
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 
67 decitex των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm 

2,849 0.0% 699 0.0% 2,150 307.6% 

5512' Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >= 85% 3,499 0.0%   0.0% 3,499 100.0% 

5513' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από συνθετικές 
ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος κατά τ.μ. <= 170 g 

81 0.0%   0.0% 81 100.0% 

5515' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από συνθετικές 
ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 

1,133 0.0%   0.0% 1,133 100.0% 
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5601' 
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με μήκος <= 5 mm χνούδι από την 
επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες (εκτός από βάτες και είδη από 
βάτες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτι 

31,549 0.0%   0.0% 31,549 100.0% 

5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 144,905 0.1% 17,788 0.0% 127,117 714.6% 

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

191,369 0.2% 149,034 0.3% 42,335 28.4% 

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. 

249 0.0%   0.0% 249 100.0% 

5702' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, 
έστω και έτοιμοι,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία κιλίμια, σουμάκ, καρα-
μανίας και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι 

0 0.0% 820 0.0% -820 -100.0% 

5804' 
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε τόπια (με το μέτρο), σε ταινίες ή 
σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα) (εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 6002) 

0 0.0% 5,737 0.0% -5,737 -100.0% 

5911' 
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου 
59 

3,372 0.0%   0.0% 3,372 100.0% 

6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 159 0.0%   0.0% 159 100.0% 

6106' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανε-
λάκια) 

4,971 0.0%   0.0% 4,971 100.0% 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 6,270 0.0% 789 0.0% 5,481 694.7% 

6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε-
μισμένων γιλέκων) 

0 0.0% 6,722 0.0% -6,722 -100.0% 

6114' Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσματα 630 0.0%   0.0% 630 100.0% 

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) 

1,121 0.0%   0.0% 1,121 100.0% 

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) 

1,007 0.0% 3,188 0.0% -2,181 -68.4% 

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 

2,370 0.0% 11,418 0.0% -9,048 -79.2% 

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 

12,148 0.0% 12,781 0.0% -633 -5.0% 

6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός 
από φανελάκια) 

2,230 0.0% 11,426 0.0% -9,196 -80.5% 

6207' 
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου 
και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών) 

172 0.0%   0.0% 172 100.0% 

6208' 
Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελα-
φρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, 
για γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των πλεκτών, καθώς κα 

1,245 0.0% 2,206 0.0% -961 -43.6% 
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6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και 
άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

0 0.0% 7,912 0.0% -7,912 -100.0% 

6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβα-
τιού, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη της κλάσης 9404) 

0 0.0% 13,486 0.0% -13,486 -100.0% 

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) 

1,422 0.0% 4,177 0.0% -2,755 -66.0% 

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 εσω-
τερικά ρολά, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, α 

564 0.0% 1,850 0.0% -1,286 -69.5% 

6306' 
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές, ιστία για σκά-
φη, ιστιοσανίδες και οχήματα χερσαίων μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από υφαντουργικά 
προiόντα παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά καλύ 

0 0.0% 291 0.0% -291 -100.0% 

6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 1,552 0.0% 10,400 0.0% -8,848 -85.1% 

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 

6,873 0.0% 2,894 0.0% 3,979 137.5% 

6402' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (ε-
κτός από τα αδιάβροχα υποδήματα της κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία 
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν χα 

0 0.0% 4,544 0.0% -4,544 -100.0% 

6403' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχημα-
τισμένο και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία 
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχου 

2,324 0.0% 19,271 0.0% -16,947 -87.9% 

6404' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή δέρμα φυσικό ή ανασχημα-
τισμένο και το άνω μέρος από υφαντικές ύλες (εκτός των υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνι-
διών) 

39,764 0.0% 492 0.0% 39,272 7982.1% 

6405' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω μέρος από συ-
στατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό δέρμα ή υφαντικές ύλες. Υποδήματα που 
έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο κ 

1,458 0.0%   0.0% 1,458 100.0% 

6505' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφα-
ντουργικά προiόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα, καθώς και φιλέδες για τα 
μαλλιά του κεφαλιού από κάθε ύλη, έστω και στολισμένοι ( 

476 0.0%   0.0% 476 100.0% 

6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 0 0.0% 253 0.0% -253 -100.0% 

6601' 
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη 
(εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό παιχνίδι, καθώς και των ομπρελών για την παραλία) 

226 0.0%   0.0% 226 100.0% 

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, 

34,164 0.0% 62,863 0.1% -28,699 -45.7% 

6907' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, καθώς 
και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και 
πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες 

688,935 0.7% 886,955 1.6% -198,020 -22.3% 
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6910' 
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες απο-
χωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός 
από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά 

208,450 0.2% 321,462 0.6% -113,012 -35.2% 

7005' 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι λειασμένο ή 
αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανα-
κλαστική στρώση ή όχι, το οποίο όμως δεν έχει υποστεί άλλη 

50,730 0.0%   0.0% 50,730 100.0% 

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) 

0 0.0% 96 0.0% -96 -100.0% 

7008' Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες 0 0.0% 6,616 0.0% -6,616 -100.0% 

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) 

502 0.0%   0.0% 502 100.0% 

7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία από 
γυαλί, για μεταφορές ή συσκευασίες εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώματα, επικα-
λύμματα και άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα 

328,840 0.3% 343,874 0.6% -15,034 -4.4% 

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 

1,078 0.0% 445 0.0% 633 142.2% 

7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 
(εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών) 

12,788 0.0% 22,325 0.0% -9,537 -42.7% 

7115' Τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, π.δ.κ.α. 188 0.0%   0.0% 188 100.0% 

7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 332 0.0% 114 0.0% 218 191.2% 

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 

943,717 0.9% 1,384,422 2.5% -440,705 -31.8% 

7212' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί 
σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

31,468 0.0%   0.0% 31,468 100.0% 

7216' Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, π.δ.κ.α. 200,122 0.2%   0.0% 200,122 100.0% 

7222' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 20,818 0.0%   0.0% 20,818 100.0% 

7306' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, καρφωτά, θηλυκωμένα ή με α-
πλώς συνενωμένα άκρα), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και 
σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερ 

323,456 0.3%   0.0% 323,456 100.0% 

7307' Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 12,651 0.0%   0.0% 12,651 100.0% 

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 

75,779 0.1% 15,423 0.0% 60,356 391.3% 

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) 
 

9,545 0.0%   0.0% 9,545 100.0% 
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7318' 
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), άγκιστρα με σπεί-
ρωμα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύ-
λιοι) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 

1,885 0.0% 1,967 0.0% -82 -4.2% 

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 

26 0.0%   0.0% 26 100.0% 

7324' 
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπιπλα 
του κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας) 

14,268 0.0%   0.0% 14,268 100.0% 

7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 370 0.0% 740 0.0% -370 -50.0% 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 35,757 0.0% 8,405 0.0% 27,352 325.4% 

7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, 
εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

3,104,635 3.1% 242,453 0.4% 2,862,182 1180.5% 

7409' 
Ελάσματα και ταινίες, από χαλκό, με πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες, 
καθώς και μονωμένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία) 

78 0.0%   0.0% 78 100.0% 

7415' 
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες παντός τύπου (εκτός τους συνδετήρες της κλάσης 8305) και παρό-
μοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Βίδες, μπουλόνια, 
περικόχλια (παξιμάδια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα 

0 0.0% 210 0.0% -210 -100.0% 

7419' Τεχνουργήματα από χαλκό, π.δ.κ.α. 296 0.0%   0.0% 296 100.0% 

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 79,958,959 78.7% 37,517,720 66.6% 42,441,239 113.1% 

7602' 
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από 
την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών 
αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ 

1,251,072 1.2% 1,467,235 2.6% -216,163 -14.7% 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 100 0.0% 1,589 0.0% -1,489 -93.7% 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 213,564 0.2%   0.0% 213,564 100.0% 

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 

3,178 0.0%   0.0% 3,178 100.0% 

7610' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολό-
νες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύ-
ψεις αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο (εκτός 

9,426 0.0% 100 0.0% 9,326 9326.0% 

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 

22,883 0.0%   0.0% 22,883 100.0% 

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 εργαλεί-
ων, κουτάλια, κουτάλες, πηρούνια και άλλα είδη των κ 

0 0.0% 2,418 0.0% -2,418 -100.0% 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 5,735 0.0% 1,352 0.0% 4,383 324.2% 
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7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 344,538 0.3%   0.0% 344,538 100.0% 

7901' Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 266,202 0.3%   0.0% 266,202 100.0% 

8203' 
Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη ιατρικές λαβίδες με ελατήριο, ψαλί-
δες για την κοπή μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων και βιδών, τρυπητήρια, διατρητήρες και παρόμοια εργα-
λεία, από κοινά μέταλλα 

8,179 0.0% 386 0.0% 7,793 2018.9% 

8204' 
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), από κοινά μέταλλα. Εναλλασσόμενοι 
κάλυκες σύσφιγξης, έστω και με λαβές, από κοινά μέταλλα 

9,057 0.0%   0.0% 9,057 100.0% 

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 παρό-
μοια είδη, που δεν αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη εργαλειο 

37,433 0.0% 17,915 0.0% 19,518 108.9% 

8207' 
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- εργαλεία (π.χ. για κοί-
λανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερι-
κή εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω 

11,179 0.0% 850 0.0% 10,329 1215.2% 

8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές 650 0.0%   0.0% 650 100.0% 

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 

1,005 0.0% 167 0.0% 838 501.8% 

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 ενδύ-
ματα, κρεμάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα και 

112,337 0.1% 160 0.0% 112,177 70110.6% 

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, αντικείμε-
να συλλογών ή αρχαιότητες). Κορνίζες για φωτογραφίες, 

34,250 0.0% 276 0.0% 33,974 12309.4% 

8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της 
ροής), καψούλια επιπωμάτισης φιαλών, βιδωτά πώματα, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα 
εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα 

0 0.0% 100 0.0% -100 -100.0% 

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 

134 0.0%   0.0% 134 100.0% 

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 λιώσι-
μο, για συγκόλληση, συγκόλληση με κασσίτερο ή χαλκό ή γ 

0 0.0% 36 0.0% -36 -100.0% 

8404' 
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. προθερμαντήρες, υπερθερμαντήρες, 
συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών 

0 0.0% 150 0.0% -150 -100.0% 

8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με εξωτερική ανάφλεξη 34,440 0.0%   0.0% 34,440 100.0% 

8408' 
Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ)              εξη 
κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ 

118,980 0.1% 62,195 0.1% 56,785 91.3% 

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

533,672 0.5% 496,846 0.9% 36,826 7.4% 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 0 0.0% 1,216 0.0% -1,216 -100.0% 
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8412' 
Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, υδραυλικούς στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητή-
ρες) 

294 0.0%   0.0% 294 100.0% 

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 σώμα-
τος ή είναι εμφυτευμένες σε αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ 

25,175 0.0% 75,431 0.1% -50,256 -66.6% 

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.  

18,634 0.0% 17,451 0.0% 1,183 6.8% 

8417' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από ξηραντή-
ρια και κλιβάνους πυρόλυσης) 

0 0.0% 157,304 0.3% -157,304 -100.0% 

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 εξοπλι-
σμό. Αντλίες θερμότητας (εκτός από τις συσκευές τεχνητού κλ 

105,170 0.1%   0.0% 105,170 100.0% 

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 διύ-
λιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέ 

125,483 0.1% 18,660 0.0% 106,823 572.5% 

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) 

75,050 0.1% 130,272 0.2% -55,222 -42.4% 

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 άλ-
λων δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και 

0 0.0% 12,653 0.0% -12,653 -100.0% 

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 

471 0.0%   0.0% 471 100.0% 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 29,079 0.0% 9,749 0.0% 19,330 198.3% 

8427' 
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση, εφοδιασμένα με διάταξη 
χειρισμού (εκτός από τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήματα) 

1,673 0.0%   0.0% 1,673 100.0% 

8429' 
Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), καθώς και ομαλυντήρες χώ-
ματος και δρόμων (graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστες-φορτωτές και άλλοι φτυαριστές-
φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι συμπιεστές εδάφους 

0 0.0% 25,954 0.0% -25,954 -100.0% 

8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των 
κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

15,235 0.0% 32,873 0.1% -17,638 -53.7% 

8443' 
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές με εκτό-
ξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευ-
θύνσεων και άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ 

1,276 0.0% 283 0.0% 993 350.9% 

8458' Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για την κατεργασία μετάλλων με αφαίρεση υλικού 0 0.0% 489 0.0% -489 -100.0% 

8462' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη σφυρηλάτηση με αποτύπωση σε 
μήτρα ή το σφυροκόπημα των μετάλλων. Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι πρέσες) για την κάμψη, τη λοξο-
τόμηση, το ίσιωμα, το ψαλίδισμα, τη διάτρηση με πίεση ή το ρο 

0 0.0% 92,533 0.2% -92,533 -100.0% 
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8467' 
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτο-
δύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήματά τους 

4,589 0.0%   0.0% 4,589 100.0% 

8471' 
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανά-
γνωσης, μηχανές εγγραφής των δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξερ-
γασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

8,758 0.0% 59,836 0.1% -51,078 -85.4% 

8472' 
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπω-
σης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μέτρησης ή συσκευασίας 
χρημάτων, μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών, διατρητικές μηχανέ 

16,767 0.0%   0.0% 16,767 100.0% 

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

1,595 0.0% 3,173 0.0% -1,578 -49.7% 

8476' 
Αυτόματοι πωλητές προϊόντων (π.χ. αυτόματοι πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων ή ποτών), 
ό. συμπ. οι αυτόματες μηχανές μετατροπής συναλλάγματος 

807 0.0%   0.0% 807 100.0% 

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 

8,522 0.0% 2,595 0.0% 5,927 228.4% 

8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά-
νονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

6,031 0.0% 75,116 0.1% -69,085 -92.0% 

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 χειριζόμε-
νες βαλβίδες 

249,174 0.2% 128,258 0.2% 120,916 94.3% 

8482' Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 43,664 0.0% 11,538 0.0% 32,126 278.4% 

8483' 
Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων 
αξόνων) και στρόφαλοι. Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλινδικά έδρανα κύλισης, περικα-
λύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για μηχανές. Mηχανισμοί μετ 

32,245 0.0% 6,405 0.0% 25,840 403.4% 

8484' 
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών παρεμβυσμάτων 
ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά 
παρεμβύσματα 

27,361 0.0% 961 0.0% 26,400 2747.1% 

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 

9,252 0.0% 21,228 0.0% -11,976 -56.4% 

8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 4,214 0.0% 820 0.0% 3,394 413.9% 

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς 319,734 0.3%   0.0% 319,734 100.0% 

8503' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές γεν-
νήτριες, συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή για ηλεκτρικούς περιστρεφόμενους μετατρο-
πείς, π.δ.κ.α. 

200 0.0%   0.0% 200 100.0% 

8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής 
αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 
 

1,882 0.0% 928 0.0% 954 102.8% 
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8507' 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθο-
γώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυ-
μένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες) 

1,847 0.0% 31,435 0.1% -29,588 -94.1% 

8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 3,677 0.0% 1,882 0.0% 1,795 95.4% 

8511' 
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσωτερικής καύ-
σης με εξωτερική ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη (π.χ. μηχανές και διατάξεις μαγνητοηλεκτρικές ή δυναμομα-
γνητοηλεκτρικές, πηνία και αναφλεκτήρες αφής καθώς και α 

11,303 0.0% 9,294 0.0% 2,009 21.6% 

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) 

11,638 0.0% 11,033 0.0% 605 5.5% 

8515' 
Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση 
(μπρουντζοκόλληση) ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουρ-
γούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δ 

0 0.0% 935 0.0% -935 -100.0% 

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 μαλ-
λιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

1,281 0.0% 1,471 0.0% -190 -12.9% 

8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβά-
νονται οι συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές 
τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 

24,844 0.0% 86,653 0.2% -61,809 -71.3% 

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 

671 0.0% 807 0.0% -136 -16.9% 

8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, 
χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

34,369 0.0% 148,303 0.3% -113,934 -76.8% 

8525' 
Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεό-
ραση, είτε έχουν ενσωματωμένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 
ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης. Μαγνητοσκοπικές συσκευές 

2,901 0.0% 1,152 0.0% 1,749 151.8% 

8526' 
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιο-
τηλεχειρισμού                                           συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

160 0.0% 4,335 0.0% -4,175 -96.3% 

8527' 
Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, 
στο ίδιο προστατευτικό περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή με ωρολογιακή 
συσκευή 

0 0.0% 326 0.0% -326 -100.0% 

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 

1,200 0.0% 7,018 0.0% -5,818 -82.9% 

8529' 
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφω-
νία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης (τηλεοπτικές 
κάμερες), για μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε 

5,508 0.0% 2,433 0.0% 3,075 126.4% 

8531' 
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνα-
κες ενδείξεων, συναγερμοί για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμο-
ποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμ 

836 0.0% 11,852 0.0% -11,016 -92.9% 



151 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2018 2017 2018/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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 

103 0.0%   0.0% 103 100.0% 

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 < 

13,017 0.0% 6,507 0.0% 6,510 100.0% 

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 

100 0.0% 100 0.0% 0 0.0% 

8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 
8537, π.δ.κ.α. 

1,651 0.0% 144 0.0% 1,507 1046.5% 

8539' 
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία φάροι και προβολείς σφραγι-
σμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 

0 0.0% 478 0.0% -478 -100.0% 

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 

250 0.0%   0.0% 250 100.0% 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 1,104 0.0% 552 0.0% 552 100.0% 

8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά-
νονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

171,690 0.2% 124,313 0.2% 47,377 38.1% 

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 

546 0.0% 2,795 0.0% -2,249 -80.5% 

8609' 
Εμπορευματοκιβώτια (containers), ό. συμπ. εκείνα που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευ-
ασμένα και εξοπλισμένα για έναν ή περισσότερους τρόπους μεταφοράς 

3,160 0.0%   0.0% 3,160 100.0% 

8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προ-
σώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης 
και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 

240,103 0.2% 36,806 0.1% 203,297 552.3% 

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. 

130,956 0.1% 133,986 0.2% -3,030 -2.3% 

8711' 
Μοτοσυκλέτες (ό. συμπ. τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, έστω και με καλάθι στο 
πλάι. Πλάγια καλάθια για μοτοσυκλέτες 

4,492 0.0% 25,604 0.0% -21,112 -82.5% 

8712' Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα τρίτροχα μεταφοράς εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα 413 0.0%   0.0% 413 100.0% 

8716' 
Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα παντός τύπου, και άλλα μη αυτο-
κινούμενα οχήματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

16,752 0.0% 379 0.0% 16,373 4320.1% 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 37,153 0.0% 136,906 0.2% -99,753 -72.9% 

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 757,197 0.7% 8,432 0.0% 748,765 8880.0% 

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) 

1,281 0.0% 24,567 0.0% -23,286 -94.8% 
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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 

342 0.0% 858 0.0% -516 -60.1% 

9002' 
Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από ύλες παντός τύπου, για όργανα και συσκευ-
ές, συναρμολογημένα (εκτός εκείνων που είναι από γυαλί μη κατεργασμένο οπτικά) 

970 0.0%   0.0% 970 100.0% 

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) 

0 0.0% 1,088 0.0% -1,088 -100.0% 

9006' 
Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) για φωτο-
γραφική χρήση και λυχνίες στιγμιαίου φωτός (εκτός από τους λαμπτήρες εκκένωσης της κλάσης 8539) 

40 0.0%   0.0% 40 100.0% 

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 

389,400 0.4%   0.0% 389,400 100.0% 

9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας) 

313 0.0% 18,178 0.0% -17,865 -98.3% 

9015' 
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολο-
γίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα 

141,620 0.1% 1,633 0.0% 139,987 8572.4% 

9017' 
Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρο-
γνωμόνια, μαθηματικά εργαλεία, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα και συσκευές μέτρησης του 
μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 

2,310 0.0%   0.0% 2,310 100.0% 

9018' 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθη-
ρογράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της 
όρασης, π.δ.κ.α. 

291,205 0.3% 49,752 0.1% 241,453 485.3% 

9019' 
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθερα-
πείας, οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές 
για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 

1,897 0.0%   0.0% 1,897 100.0% 

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) 

0 0.0% 19,738 0.0% -19,738 -100.0% 

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 

817,515 0.8% 741,512 1.3% 76,003 10.2% 

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, αντικείμε-
να συλλογών της κλάσης 9705 και αρχαιολογικά αντικείμε 

756 0.0% 734 0.0% 22 3.0% 

9024' 
Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσμό ή συμπίεση, της ελα-
στικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, 
πλαστικών υλών) 

1,250 0.0%   0.0% 1,250 100.0% 

9025' 
Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, μετρητές οξύτητας) και παρόμοια επιπλέοντα όργανα, θερμόμετρα, πυρόμε-
τρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, έστω και με διάταξη καταγραφής της ένδειξης, ακόμα και 
συνδυασμένα μεταξύ τους 

1,251 0.0% 1,306 0.0% -55 -4.2% 
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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 

3,513 0.0% 7,198 0.0% -3,685 -51.2% 

9027' 
Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμε-
τρα και αναλυτές αερίων ή καπνού). Οργανα και συσκευές για τον προσδιορισμό του ιξώδους, του πορώ-
δους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρομοίων χα 

3,578 0.0% 1,277 0.0% 2,301 180.2% 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 7,746 0.0% 11,794 0.0% -4,048 -34.3% 

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 

0 0.0% 400 0.0% -400 -100.0% 

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 

0 0.0% 200 0.0% -200 -100.0% 

9031' 
Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

12,340 0.0% 4,012 0.0% 8,328 207.6% 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 1,212 0.0% 3,985 0.0% -2,773 -69.6% 

9033' 
Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατο-
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 

451 0.0%   0.0% 451 100.0% 

9101' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα χρονόμετρα του αυτού τύπου, με 
πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων των 
οποίων η βάση είναι από χάλυβα) 

167 0.0% 4,000 0.0% -3,833 -95.8% 

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) 

167 0.0% 213,878 0.4% -213,711 -99.9% 

9104' 
Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια ρολόγια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, 
πλοία ή άλλα οχήματα 

0 0.0% 2,713 0.0% -2,713 -100.0% 

9105' 
Ρολόγια (εκτός από ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια της κλάσης 9101 ή 9102, ρολό-
για με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού της κλάσης 9103, καθώς και ρολόγια για τους πίνακες των 
οργάνων ελέγχου και παρόμοια ρολόγια της κλάσης 9104) 

322 0.0%   0.0% 322 100.0% 

9113' Λουράκια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 199 0.0%   0.0% 199 100.0% 

9202' Εγχορδα όργανα, π.χ. κιθάρες, βιολιά και άρπες (εκτός εκείνων που έχουν κλίμακα πλήκτρων) 664 0.0%   0.0% 664 100.0% 

9401' 
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χει-
ρουργική της κλάσης 9402), έστω και αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 

2,659 0.0% 1,176 0.0% 1,483 126.1% 

9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουρ-
γική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

12,644 0.0% 7,192 0.0% 5,452 75.8% 

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  
 

9,194 0.0%   0.0% 9,194 100.0% 
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9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περι-
λαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη,  

206,690 0.2% 594,331 1.1% -387,641 -65.2% 

9406' Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα 1,000 0.0% 7,100 0.0% -6,100 -85.9% 

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   

2,895 0.0%   0.0% 2,895 100.0% 

9504' 
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρ-
δα), τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ 

225 0.0%   0.0% 225 100.0% 

9505' 
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊ-
σμό, π.δ.κ.α. 

0 0.0% 1,551 0.0% -1,551 -100.0% 

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 κατονομάζο-
νται ούτε αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ 

3,998 0.0% 3,292 0.0% 706 21.4% 

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 

850 0.0% 23,440 0.0% -22,590 -96.4% 

9605' 
Σύνολα ειδών ταξιδιού νεσεσέρ, για την περιποίηση του σώματος, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδη-
μάτων ή των ενδυμάτων (εκτός από σύνολα για την περιποίηση των χεριών) 

0 0.0% 366 0.0% -366 -100.0% 

9608' 
Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύ-
τες. Στυλογράφοι με πένα και παρόμοιοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά 
μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέ 

1,027 0.0% 487 0.0% 540 110.9% 

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 

4,073 0.0%   0.0% 4,073 100.0% 

9614' Πίπες για καπνό (ό. συμπ. οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 0 0.0% 6,213 0.0% -6,213 -100.0% 

9617' 
Θερμομονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερμικά δοχεία κενού. Μέρη αυτών (εκτός από γυάλινες 
φύσιγγες) 

2,191 0.0%   0.0% 2,191 100.0% 

9618' 
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόμοια είδη, κινούμενες φιγούρες και παραστάσεις για βιτρίνες 
(εκτός από τα ίδια τα προβαλλόμενα προϊόντα, κούκλες-παιχνίδια και προπλάσματα για τη βιτρίνα) 

0 0.0% 2,533 0.0% -2,533 -100.0% 

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). 

21,556 0.0%   0.0% 21,556 100.0% 

9702' Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, χαρακτικής και λιθογραφίας 14,848 0.0%   0.0% 14,848 100.0% 

9703' Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες παντός τύπου 6,739 0.0%   0.0% 6,739 100.0% 

9705' 
Αντικείμενα συλλογών και συλλογές, ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή ανατομίας. Αντικείμενα συλ-
λογών που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδια-
φέρον 

6,510 0.0% 6,234 0.0% 276 4.4% 

99SS' λοιπά προίόντα 7,500 0.0% 5,215 0.0% 2,285 43.8% 

99SS' λοιπά προίόντα 0 0.0% 5,534 0.0% -5,534 -100.0% 

   Σύνολο 101,654,450 100.0% 56,338,075 100.0% 45,316,375 80.4% 
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Παράρτημα 3.: Στατιστικά στοιχεία εμπορικών ανταλλαγών  2017/2016 
 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2017 2016 2017/2016 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

0301' Ψάρια ζωντανά 272,754 0.1% 158,634 0.1% 114,120 71.9% 

0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψα-
ριών της κλάσης 0304) 

1,817,543 0.9% 1,535,789 0.9% 281,754 18.3% 

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 

0 0.0% 180 0.0% -180 -100.0% 

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 

0 0.0% 1,515 0.0% -1,515 -100.0% 

0307' 
Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντα-
νά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός των μαλακοστράκων και των μαλακίων. Αλεύρια, σ 

0 0.0% 1,495 0.0% -1,495 -100.0% 

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 αρωματισμέ-
να, έστω και με προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών ή κακάου 

1,109,090 0.5% 1,505,000 0.9% -395,910 -26.3% 

0404' 
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. 
Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, π.δ.κ.α. 

611 0.0% 0 0.0% 611 100.0% 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 856,682 0.4% 868,762 0.5% -12,080 -1.4% 

0409' Μέλι φυσικό 9,197 0.0% 42,800 0.0% -33,603 -78.5% 

0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιμα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α. 0 0.0% 48 0.0% -48 -100.0% 

0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη 
διατροφή του ανθρώπου 

182,282 0.1% 118,995 0.1% 63,287 53.2% 

0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 5,850 0.0% 0 0.0% 5,850 100.0% 

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 12,009 0.0% 50 0.0% 11,959 23918.0% 

0703' 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατη-
ρημένα με απλή ψύξη 

0 0.0% 11,590 0.0% -11,590 -100.0% 

0704' 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα 
του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

10 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 2,307 0.0% 0 0.0% 2,307 100.0% 

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0 0.0% 94 0.0% -94 -100.0% 

0706' 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια 
και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

7,350 0.0% 0 0.0% 7,350 100.0% 

0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 771 0.0% 0 0.0% 771 100.0% 
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 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2017 2016 2017/2016 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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 γέ-
νους Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκου 

105,510 0.0% 88,206 0.1% 17,304 19.6% 

0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 79,338 0.0% 27,923 0.0% 51,415 184.1% 

0712' 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι 
αλλιώς παρασκευασμένα 

39,998 0.0% 85,051 0.0% -45,053 -53.0% 

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) 

15 0.0% 17,800 0.0% -17,785 -99.9% 

0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγού-
στες, νωπά ή ξερά 

24,892 0.0% 9,477 0.0% 15,415 162.7% 

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 63,550 0.0% 333,712 0.2% -270,162 -81.0% 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 65,156 0.0% 114,243 0.1% -49,087 -43.0% 

0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 49,247 0.0% 42,989 0.0% 6,258 14.6% 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 804,480 0.4% 872,598 0.5% -68,118 -7.8% 

0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, 
δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

276,573 0.1% 486,743 0.3% -210,170 -43.2% 

0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρ-
ποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, 
ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ 

1,787,246 0.8% 1,944,660 1.1% -157,414 -8.1% 

0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω 
και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

0 0.0% 6,433 0.0% -6,433 -100.0% 

0813' 
Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί οξυφοίνικα και 
άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, καθώς και μείγματα βρώσιμων, αποξερα-
μένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνε 

68 0.0% 0 0.0% 68 100.0% 

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 

142,945 0.1% 52,683 0.0% 90,262 171.3% 

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 0 0.0% 2,221 0.0% -2,221 -100.0% 

0905' Βανίλια 0 0.0% 294 0.0% -294 -100.0% 

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 

19,679 0.0% 14,990 0.0% 4,689 31.3% 

1006' Ρύζι 141,033 0.1% 81,126 0.0% 59,907 73.8% 

1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 8,694 0.0% 6,019 0.0% 2,675 44.4% 

1102' Αλεύρια δημητριακών εκτός από του σιταριού ή του σμιγαδιού 2,845 0.0% 1,030 0.0% 1,815 176.2% 
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CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυ-
φος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριο-
γογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου) 

1,310,315 0.6% 1,711,477 1.0% -401,162 -23.4% 

1214' 
Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές 
(foin, luzerne), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια 
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 

0 0.0% 8,733 0.0% -8,733 -100.0% 

1301' 
Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορη-
τίνες 

1,707,927 0.8% 1,480,275 0.8% 227,652 15.4% 

1302' 
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα 
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα 

5,422 0.0% 0 0.0% 5,422 100.0% 

1509' 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχα-
νικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 

1,258,564 0.6% 1,062,724 0.6% 195,840 18.4% 

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 

280,857 0.1% 210,423 0.1% 70,434 33.5% 

1512' 
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
χημικώς μη μετασχηματισμένα 

9,206 0.0% 0 0.0% 9,206 100.0% 

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 κλά-
σματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελ 

60,665 0.0% 70,488 0.0% -9,823 -13.9% 

1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 2,728 0.0% 0 0.0% 2,728 100.0% 

1602' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος (εκτός από 
λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσματα και χυμούς 
κρέατος) 

21,653 0.0% 1,254 0.0% 20,399 1626.7% 

1604' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που 
παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

7,254 0.0% 0 0.0% 7,254 100.0% 

1604' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που 
παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

0 0.0% 18,167 0.0% -18,167 -100.0% 

1605' Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 0 0.0% 1,755 0.0% -1,755 -100.0% 

1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 1,979 0.0% 351 0.0% 1,628 463.8% 

1702' 
Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυ-
λόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση, σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματι-
κών ή χρωστικών ουσιών, υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό 

12 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα 207,992 0.1% 300,878 0.2% -92,886 -30.9% 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 340,179 0.2% 516,037 0.3% -175,858 -34.1% 
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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.· παρασκ 

271,804 0.1% 177,527 0.1% 94,277 53.1% 

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, κανελό-
νια, καθώς και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο 

10,926 0.0% 108,688 0.1% -97,762 -89.9% 

1904' 
Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή προϊόντων δημητρια-
κών, όπως π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, καθώς και δημητριακά (εκτός από καλα-
μπόκι) σε κόκκους, ή υπό μορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρ 

344,228 0.2% 0 0.0% 344,228 100.0% 

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 

857,850 0.4% 0 0.0% 857,850 100.0% 

2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημέ-
να με ξίδι ή οξικό οξύ 

198,328 0.1% 430,586 0.2% -232,258 -53.9% 

2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 381,647 0.2% 270,998 0.2% 110,649 40.8% 

2004' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρη-
μένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

47 0.0% 180 0.0% -133 -73.9% 

2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατη-
ρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

2,908,361 1.4% 3,086,622 1.8% -178,261 -5.8% 

2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνο-
νται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

296,418 0.1% 1,369,281 0.8% ######## -78.4% 

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 πα-
ρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, χωρίς όμως να έχουν εισαχ 

1,665,116 0.8% 2,420,221 1.4% -755,105 -31.2% 

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 

190,031 0.1% 141,160 0.1% 48,871 34.6% 

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 

9,273 0.0% 5,681 0.0% 3,592 63.2% 

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) 

7,982 0.0% 9,745 0.0% -1,763 -18.1% 

2103' 
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, 
σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο, και μουστάρδα 

18,293 0.0% 22,107 0.0% -3,814 -17.3% 

2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 26,499 0.0% 54,764 0.0% -28,265 -51.6% 
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2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 605,483 0.3% 310,715 0.2% 294,768 94.9% 

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 

14,086 0.0% 32,889 0.0% -18,803 -57.2% 

2202' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζά-
χαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά (εκτός από τους 
χυμούς φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 

4,177 0.0% 115,146 0.1% -110,969 -96.4% 

2203' Μπίρα από βύνη 39,266 0.0% 0 0.0% 39,266 100.0% 

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 αλ-
κοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol 

83,787 0.0% 65,958 0.0% 17,829 27.0% 

2208' 
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· αποστάγματα, 
ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευ-
άσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών) 

37,524 0.0% 47,872 0.0% -10,348 -21.6% 

2209' 
Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαμβάνονται 
από οξικό οξύ 

0 0.0% 10,923 0.0% -10,923 -100.0% 

2306' 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβό-
λων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών (εκτός από σογιέλαιου και αραχιδέλαιου) 

0 0.0% 10,616 0.0% -10,616 -100.0% 

2308' 
Βελανίδια, ινδικά κάστανα, υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων και άλλες φυτικές ύλες, 
φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, π.δ.κ.α. 

0 0.0% 45,912 0.0% -45,912 -100.0% 

2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 227,018 0.1% 951,166 0.5% -724,148 -76.1% 

2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 535,616 0.3% 300,219 0.2% 235,397 78.4% 

2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, 
από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

223,768 0.1% 902,979 0.5% -679,211 -75.2% 

2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιη-
μένα 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 

276 0.0% 8,892 0.0% -8,616 -96.9% 

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 

7,602 0.0% 0 0.0% 7,602 100.0% 

2505' 
Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη (εκτός από χρυσούχο και πλατινούχο 
άμμο, άμμο ζιρκονίου, ρουτιλίου και ιλμενίτη, άμμο μονασίτη, άμμο με πίσσα ή με άσφαλτο) 

567 0.0% 0 0.0% 567 100.0% 

2508' 
Άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που 
παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των 
ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται απ 

28,878 0.0% 26,067 0.0% 2,811 10.8% 
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2513' 
Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές 
ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες 

139,007 0.1% 18 0.0% 138,989 772161.1% 

2515' 
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσι-
μο, 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 

869,580 0.4% 627,688 0.4% 241,892 38.5% 

2523' 
Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την 
ονομασία clinkers, έστω και χρωματισμένα 

10 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 

2530' Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 112,580 0.1% 195,625 0.1% -83,045 -42.5% 

2807' Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον 2,803 0.0% 0 0.0% 2,803 100.0% 

2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 9,700 0.0% 39,875 0.0% -30,175 -75.7% 

2835' Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 4,838 0.0% 1,110 0.0% 3,728 335.9% 

2836' 
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που 
περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου 

448,056 0.2% 605,881 0.3% -157,825 -26.0% 

2919' 
Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορι-
κά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

43,740 0.0% 65,240 0.0% -21,500 -33.0% 

2930' Θειοενώσεις οργανικές 2,177 0.0% 0 0.0% 2,177 100.0% 

2937' 
Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται 
κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες 

3,295 0.0% 0 0.0% 3,295 100.0% 

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 

1,251 0.0% 0 0.0% 1,251 100.0% 

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

2,596,399 1.2% 1,651,134 0.9% 945,265 57.2% 

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 

18,843 0.0% 9,583 0.0% 9,260 96.6% 

3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 
έως 3006.60.90 

26,903 0.0% 6,539 0.0% 20,364 311.4% 

3204' 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευ-
άσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται 
να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση συνθετικ 

1,049,117 0.5% 950,115 0.5% 99,002 10.4% 

3207' 
Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιού-
νται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρσκευ-
άσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλου 

363 0.0% 533 0.0% -170 -31.9% 
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3208' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πο-
λυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς 
πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, με αναλο 

961,728 0.5% 1,067,053 0.6% -105,325 -9.9% 

3209' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πο-
λυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο 

430,924 0.2% 139,721 0.1% 291,203 208.4% 

3212' 
Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες, δια-
σκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιού-
νται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο τ 

5,707 0.0% 1,717 0.0% 3,990 232.4% 

3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποι-
ούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στη 
οικοδομική 

239,543 0.1% 393,234 0.2% -153,691 -39.1% 

3215' 
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνω-
μένα ή σε στερεές μορφές 

88,245 0.0% 153,248 0.1% -65,003 -42.4% 

3302' 
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα δια-
λύματα, με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα που βασίζονται σε ευώδεις ο 

34,066 0.0% 4,970 0.0% 29,096 585.4% 

3303' 
Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και αποσμητικά σώ-
ματος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα μαλλιά) 

138,553 0.1% 293,098 0.2% -154,545 -52.7% 

3304' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για 
τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνο-
νται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ 

1,722,613 0.8% 3,467,199 2.0% ######## -50.3% 

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 579,274 0.3% 85,223 0.0% 494,051 579.7% 

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 

0 0.0% 496 0.0% -496 -100.0% 

3307' 
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά 
σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλ-
λωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζοντ 

247,309 0.1% 215,020 0.1% 32,289 15.0% 

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 

683,549 0.3% 150,214 0.1% 533,335 355.1% 

3402' 
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενερ-
γούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία περι-
λαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και παρασκευάσματα καθ 

625,796 0.3% 275,664 0.2% 350,132 127.0% 

3403' 
Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευά-
σματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή 
αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά καιπαρ 

0 0.0% 7,898 0.0% -7,898 -100.0% 
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3407' 
Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για 
τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία κεριά για την οδοντοτεχνική, που 
παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακ 

4,590 0.0% 872 0.0% 3,718 426.4% 

3506' 
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους που προορί-
ζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση, καθαρού βάρους <= 1 kg 

142,073 0.1% 131,310 0.1% 10,763 8.2% 

3806' 
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και 
έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες 

76,768 0.0% 58,953 0.0% 17,815 30.2% 

3808' 
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και 
ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιά-
ζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφ 

150,289 0.1% 30,410 0.0% 119,879 394.2% 

3809' 
Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών 
υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα, π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιμοποιούνται στηνκ 

399 0.0% 7,922 0.0% -7,523 -95.0% 

3811' 
Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά 
του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευα-
σμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια, στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη, ή για 

20,557 0.0% 5,618 0.0% 14,939 265.9% 

3813' 
Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες (ε-
κτός από γεμισμένες ή μη πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από 
μη αναμειγμένα προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης με πυροσβεστικές ιδιότητ 

2,650 0.0%   0.0% 2,650 100.0% 

3814' 
Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των 
χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από ασετόν) 

4,884 0.0% 0 0.0% 4,884 100.0% 

3816' 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από παρα-
σκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα) 

118,106 0.1% 204,531 0.1% -86,425 -42.3% 

3822' 
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή 
εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε υπόθεμα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντι-
δραστήρια που προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ 

3,228 0.0% 3,848 0.0% -620 -16.1% 

3824' 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρα-
σκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα 
που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείμμ 

1,212,240 0.6% 1,162,071 0.7% 50,169 4.3% 

3825' 
Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζο-
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αστικά απορρίμματα. Λυματολάσπη. Άλλα απορρίμματα 
που αναφέρονται στη σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου 

0 0.0% 1,496 0.0% -1,496 -100.0% 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 0 0.0% 1,917 0.0% -1,917 -100.0% 

3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 0 0.0% 6,111 0.0% -6,111 -100.0% 

3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά 
άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

7,400 0.0% 2,757 0.0% 4,643 168.4% 
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3908' Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές 22,169 0.0% 0 0.0% 22,169 100.0% 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 1,112,650 0.5% 717,597 0.4% 395,053 55.1% 

3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 0 0.0% 312 0.0% -312 -100.0% 

3916' 
Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι > 1 mm 
(μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες 

5,334 0.0% 3,904 0.0% 1,430 36.6% 

3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από πλαστικές ύλες 67,984 0.0% 167,849 0.1% -99,865 -59.5% 

3918' 
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές 
πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους πλά-
τους >= 45 cm, που αποτελούνται από μία στρώση από πλαστική ύλη κολλημένη κατάμ 

1,447 0.0% 38 0.0% 1,409 3707.9% 

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) 

53,893 0.0% 37,934 0.0% 15,959 42.1% 

3920' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενι-
σχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθε-
μα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

411,021 0.2% 284,006 0.2% 127,015 44.7% 

3921' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανω-
τές 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 

34,574 0.0% 16,873 0.0% 17,701 104.9% 

3922' 
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα 
καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, 
από πλαστικές ύλες 

275 0.0% 21,412 0.0% -21,137 -98.7% 

3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες 
διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

187,978 0.1% 208,167 0.1% -20,189 -9.7% 

3924' 
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού, από 
πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητη-
ρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και π 

0 0.0% 5,635 0.0% -5,635 -100.0% 

3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 463,817 0.2% 434,543 0.2% 29,274 6.7% 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 129,978 0.1% 991,979 0.6% -862,001 -86.9% 

4003' Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 3,456 0.0% 0 0.0% 3,456 100.0% 

4004' 
Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή 
σε κόκκους 

61,431 0.0% 0 0.0% 61,431 100.0% 

4005' 
Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 
(εκτός από μείγματα φυσικού καουτσούκ, μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλο-
γων φυσικών γομών με συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται α 

500 0.0% 0 0.0% 500 100.0% 
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4006' 
Ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής και άλλες μορφές από μη βουλκανισμένο καου-
τσούκ, έστω και αναμειγμένο, και τεχνουργήματα από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, έστω 
και αναμειγμένο (εκτός από πλάκες, φύλλα και ταινίες, που, εκτός από μία απλή επιφ 

0 0.0% 628 0.0% -628 -100.0% 

4008' 
Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ μη σκληρυμέ-
νο 

7,467 0.0% 5,254 0.0% 2,213 42.1% 

4009' 
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτή-
ματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 

7,314 0.0% 10,689 0.0% -3,375 -31.6% 

4010' Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ 832 0.0% 0 0.0% 832 100.0% 

4012' 
Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλ-
ματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, 
και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ 

13,911 0.0% 5,732 0.0% 8,179 142.7% 

4015' 
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια, από καου-
τσούκ μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση (εκτός από υποδήματα και καλύμματα κεφαλής, και τα 
μέρη αυτών) 

10,826 0.0% 5,110 0.0% 5,716 111.9% 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 255,972 0.1% 90,067 0.1% 165,905 184.2% 

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 

192,713 0.1% 39,917 0.0% 152,796 382.8% 

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 κεφαλαί-
ου 95, π.χ. περικνημίδες, προστατευτικές μάσκες για την ξιφασκία) 

34,649 0.0% 8,924 0.0% 25,725 288.3% 

4205' 
Τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εκτός από είδη σελοποιίας και λοι-
πού 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 

450 0.0% 0 0.0% 450 100.0% 

4302' 
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ου-
ρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί 
ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα 

1,067 0.0% 1,698 0.0% -631 -37.2% 

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 

31,304,289 14.7% 21,499,692 12.2% 9,804,597 45.6% 

4407' 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm 

111,187 0.1% 57,950 0.0% 53,237 91.9% 

4409' 
Ξυλεία στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμο-
λογημένα με καθορισμένη μορφή με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρ-
μούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια σε όλο το μήκος μίας ή περισσ 

8,925 0.0% 0 0.0% 8,925 100.0% 
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4410' 
Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή 
άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές 
ύλες (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια σε 

1,149 0.0% 0 0.0% 1,149 100.0% 

4411' 
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με 
ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω 
και συνδυασμένες με μία ή περισσότερες πλάκες-διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα 

42 0.0% 2,127 0.0% -2,085 -98.0% 

4412' 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά 
και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία με την 
ονομασία πυκνωμένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πλάκες-διαφράγματα για παρκ 

0 0.0% 19,764 0.0% -19,764 -100.0% 

4415' 
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύ-
μπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), πα-
λετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο ( 

105 0.0% 0 0.0% 105 100.0% 

4417' 
Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί και λαβές για σκούπες ή ψήκτρες, από ξύ-
λο, και καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα, από ξύλο (εκτός από μήτρες για 
την κατασκευή καπέλων, μήτρες της κλάσης 8480, άλλες μηχανές και μέρη μηχα 

12,752 0.0% 0 0.0% 12,752 100.0% 

4418' 
Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνο-
νται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα shingles 
και shakes, από ξύλο (εκτός από ξυλότυπους από φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά κό 

38,646 0.0% 74,854 0.0% -36,208 -48.4% 

4420' 
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά 
κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργή-
ματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως α 

0 0.0% 1,500 0.0% -1,500 -100.0% 

4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 0 0.0% 2,933 0.0% -2,933 -100.0% 

4503' 
Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό (εκτός από κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα 
τετράγωνο ή ορθογώνιο. Ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα. Υποδήματα και τα 
μέρη τους, εσωτερικά πέλματα, έστω και κινητά. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη του 

538 0.0% 0 0.0% 538 100.0% 

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 

554 0.0% 0 0.0% 554 100.0% 

4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) (εκτός από χαροβάμβακα) 0 0.0% 7,469 0.0% -7,469 -100.0% 

4802' 
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γρά-
ψιμο, 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) 

6,866 0.0% 2,094 0.0% 4,772 227.9% 

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 

0 0.0% 11,993 0.0% -11,993 -100.0% 



166 

 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2017 2016 2017/2016 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

4806' 
Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη 
(greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία κρυσταλλοειδές και άλλα 
χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε  

339 0.0% 0 0.0% 339 100.0% 

4808' 
Χαρτιά και χαρτόνια κυματοειδή, είτε έχουν συγκολλημένη επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωμένα, 
πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα δια πίεσης ή δι'ανάγλυφης εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) του παρόντος κεφαλαίου (εκτός από τα ε 

122,478 0.1% 112,472 0.1% 10,006 8.9% 

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, διακοσμημέ-
να στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείω 

432,802 0.2% 727,438 0.4% -294,636 -40.5% 

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 

3,984,748 1.9% 4,653,071 2.6% -668,323 -14.4% 

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 

0 0.0% 4,125 0.0% -4,125 -100.0% 

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 

469,525 0.2% 424,498 0.2% 45,027 10.6% 

4819' 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμ-
βακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από 
χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε 

34,555 0.0% 22,319 0.0% 12,236 54.8% 

4820' 
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), ση-
μειωματάρια-ημερολογία (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσ-
σωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ 

56,690 0.0% 64,817 0.0% -8,127 -12.5% 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 6,271 0.0% 7,345 0.0% -1,074 -14.6% 

4822' 
Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω 
και διάτρητα ή σκληρυμένα 

9,266 0.0% 16,774 0.0% -7,508 -44.8% 

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 

10,166 0.0% 25,685 0.0% -15,519 -60.4% 

4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές 
εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

127,024 0.1% 163,644 0.1% -36,620 -22.4% 

4902' 
Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημί-
σεις 

3,911 0.0% 0 0.0% 3,911 100.0% 

4903' Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά 1,094 0.0% 0 0.0% 1,094 100.0% 
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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) 

348,747 0.2% 348,404 0.2% 343 0.1% 

4908' Χαλκομανίες κάθε είδους 4,565 0.0% 0 0.0% 4,565 100.0% 

4908' Χαλκομανίες κάθε είδους 0 0.0% 3,552 0.0% -3,552 -100.0% 

4909' 
Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προ-
σωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολ-
λήσεις 

80 0.0% 0 0.0% 80 100.0% 

4910' 
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων 
των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 

1,022 0.0% 465 0.0% 557 119.8% 

4911' 
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, 
π.δ.κ.α. 

92,669 0.0% 92,102 0.1% 567 0.6% 

5007' Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 594 0.0% 0 0.0% 594 100.0% 

5201' Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 0 0.0% 748,576 0.4% -748,576 -100.0% 

5309' Υφάσματα από λινάρι 0 0.0% 477 0.0% -477 -100.0% 

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 

103,175 0.0% 294,498 0.2% -191,323 -65.0% 

5408' 
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και νήματα 
μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 
mm 

235 0.0% 0 0.0% 235 100.0% 

5512' Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >= 85% 8,063 0.0%   0.0% 8,063 100.0% 

5515' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από 
συνθετικές ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 

7,949 0.0% 0 0.0% 7,949 100.0% 

5516' Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 436 0.0% 4,707 0.0% -4,271 -90.7% 

5601' 
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με μήκος <= 5 mm 
χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες (ε-
κτός από βάτες και είδη από βάτες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτι 

184,324 0.1% 170,732 0.1% 13,592 8.0% 

5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 30,131 0.0% 36,383 0.0% -6,252 -17.2% 

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 

0 0.0% 33,500 0.0% -33,500 -100.0% 

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

2,962,860 1.4% 1,863,003 1.1% 1,099,857 59.0% 
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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 

44,885 0.0% 462,474 0.3% -417,589 -90.3% 

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. 

1,836 0.0% 2,004 0.0% -168 -8.4% 

5701' 
Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω 
και έτοιμοι 

75 0.0% 0 0.0% 75 100.0% 

5702' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι, όχι φουντωτοί ούτε 
φλοκωτοί, έστω και έτοιμοι,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία 
κιλίμια, σουμάκ, καραμανίας και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι 

28,328 0.0% 22,079 0.0% 6,249 28.3% 

5703' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατα-
σκευή με βελόνα, έστω και έτοιμοι 

129,819 0.1% 85,254 0.0% 44,565 52.3% 

5705' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμοι (εκτός των υ-
φασμένων και των φουντωτών βελουδωτή κατασκευή με βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων 
από πίλημα) 

275 0.0% 0 0.0% 275 100.0% 

5801' 
Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη (εκτός των φλοκωτών υφασμά-
των σπογγώδους μορφής, των φουντωτών υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών 
κορδελοποιίας της κλάσης 5806) 

0 0.0% 413 0.0% -413 -100.0% 

5804' 
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε τόπια (με το μέτρο), 
σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα) (εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 
6002) 

1,169 0.0% 0 0.0% 1,169 100.0% 

5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 1,750 0.0% 2,478 0.0% -728 -29.4% 

5810' 
Κεντήματα σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά 
σχέδια 

16,076 0.0% 3,015 0.0% 13,061 433.2% 

5903' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώ-
σεις από πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των υφασμένων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, 
που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυ 

4,746 0.0% 166 0.0% 4,580 2759.0% 

5907' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, καθώς και υφάσματα ζωγραφισμένα 
για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, π.δ.κ.α. 

2,402 0.0% 0 0.0% 2,402 100.0% 

5909' 
Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και εμποτισμένοι ή 
επιχρισμένοι, ή με βαλβίδες ή εξαρτήματα από άλλες ύλες 

225 0.0% 7,909 0.0% -7,684 -97.2% 

5910' 
Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης, από υφαντικά ύλικά, είτε είναι εμποτισμένοι, επι-
χρισμένοι, επικαλυμμένοι ή συγκολλημένοι (πολύφυλλοι) με πλαστικά ή όχι, ή ενισχυμένοι με 
μέταλλο ή άλλα υλικά (εκτός εκείνων που έχουν πάχος < 3 mm και απροσδιόρι 

1,490 0.0% 0 0.0% 1,490 100.0% 

5911' 
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του 
κεφαλαίου 59 

1,220 0.0% 369 0.0% 851 230.6% 
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6004' 
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισ-
σότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001 

0 0.0% 693 0.0% -693 -100.0% 

6005' 
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές 
κατασκευής σειρητιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001  μέχρι 6004 

0 0.0% 1,109 0.0% -1,109 -100.0% 

6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 2,748 0.0% 1,328 0.0% 1,420 106.9% 

6101' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια 
είδη, πλεκτά, για άνδρες ή αγόρια (εκτός από κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και πα-
ντελόνια) 

452 0.0% 0 0.0% 452 100.0% 

6103' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα παντελόνια μέχρι το γόνα-
το καθώς και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 
(σορτς), πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από αντιανεμικά και παρόμοια είδη 

184,193 0.1% 3,563 0.0% 180,630 5069.6% 

6104' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρ-
μες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

40,001 0.0% 82,594 0.0% -42,593 -51.6% 

6105' Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 0 0.0% 29,136 0.0% -29,136 -100.0% 

6106' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-
σερτ και φανελάκια) 

235,009 0.1% 52,737 0.0% 182,272 345.6% 

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 

19,183 0.0% 8,158 0.0% 11,025 135.1% 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 190,160 0.1% 160,722 0.1% 29,438 18.3% 

6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός 
των παραγεμισμένων γιλέκων) 

12,574 0.0% 107 0.0% 12,467 11651.4% 

6111' Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 25,194 0.0% 5,705 0.0% 19,489 341.6% 

6112' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ 
μπάνιου, πλεκτά 

2,724 0.0% 2,862 0.0% -138 -4.8% 

6113' 
Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα, είτε συνδυασμένα με καουτσούκ είτε 
εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή άλλα υλικά (εκτός των ενδυμά-
των για βρέφη, καθώς και των συμπληρωμάτων του ενδύματος) 

669 0.0% 0 0.0% 669 100.0% 

6114' 
Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφά-
σματα 

0 0.0% 2,638 0.0% -2,638 -100.0% 

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) 

398,757 0.2% 436,231 0.2% -37,474 -8.6% 

6117' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, καθώς και μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, από πλεκτό ύφασμα, π.δ.κ.α. 

1,080 0.0% 0 0.0% 1,080 100.0% 
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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) 

6,429 0.0% 5,964 0.0% 465 7.8% 

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, σύνο-
λα, ζακέτες blazers και παντελόνια) 

38,361 0.0% 0 0.0% 38,361 100.0% 

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 

145,387 0.1% 199,639 0.1% -54,252 -27.2% 

6204' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρ-
μες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί 

559,975 0.3% 403,767 0.2% 156,208 38.7% 

6205' 
Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανε-
λάκια) 

11,044 0.0% 13,001 0.0% -1,957 -15.1% 

6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, κα-
θώς και εκτός από φανελάκια) 

182,402 0.1% 139,403 0.1% 42,999 30.8% 

6208' 
Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζά-
μες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου 
και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των πλεκτών, καθώς κα 

0 0.0% 3,757 0.0% -3,757 -100.0% 

6209' 
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για 
βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από σκούφους) 

666 0.0% 0 0.0% 666 100.0% 

6210' 
Ενδύματα από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επι-
καλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, καθώς και ενδύματα από υφάσματα, άλλα από πλεκτά, 
συνδυασμένα με καουτσούκ ή εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη 

4,372 0.0% 0 0.0% 4,372 100.0% 

6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου 
καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

261,842 0.1% 686,726 0.4% -424,884 -61.9% 

6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός των πλεκτών) 1,142 0.0% 646 0.0% 496 76.8% 

6216' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (μονοκόμματα), πα-
ντός τύπου υφαντικού υλικού (εκτός των πλεκτών ή βροχιδωτών, καθώς και εκτός από γάντια 
για μικρά παιδιά) 

144 0.0% 0 0.0% 144 100.0% 

6217' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύμα-
τος, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

199 0.0% 0 0.0% 199 100.0% 

6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζομάντηλα, καλύμ-
ματα κρεβατιού, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη της κλάσης 9404) 

0 0.0% 4,015 0.0% -4,015 -100.0% 

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) 

1,606 0.0% 16,453 0.0% -14,847 -90.2% 
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6303' 
Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέματα πα-
ραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από 
εξωτερικά προπετάσματα) 

4,205 0.0% 12,217 0.0% -8,012 -65.6% 

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 

13,107 0.0% 1,658 0.0% 11,449 690.5% 

6306' 
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές, 
ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήματα χερσαίων μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνω-
σης, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά καλύ 

337 0.0% 12,233 0.0% -11,896 -97.2% 

6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), 
π.δ.κ.α. 

296,332 0.1% 266,452 0.2% 29,880 11.2% 

6309' 
Μεταχειρισμένα ενδύματα, συμπληρώματα του ενδύματος, καλύμματα, πανικά για οικιακή 
χρήση και είδη επίπλωσης, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, ό. συμπ. τα υποδήμα-
τα και τα καλύμματα κεφαλής κάθε είδους, που είναι καταφανώς χρησιμοποιημένα και π 

24,878 0.0% 14,459 0.0% 10,419 72.1% 

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 

0 0.0% 3,301 0.0% -3,301 -100.0% 

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 

0 0.0% 256 0.0% -256 -100.0% 

6402' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστι-
κή ύλη (εκτός από τα αδιάβροχα υποδήματα της κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υπο-
δήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν χα 

23,461 0.0% 16,433 0.0% 7,028 42.8% 

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 

278,562 0.1% 324,184 0.2% -45,622 -14.1% 

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) 

16,459 0.0% 24,129 0.0% -7,670 -31.8% 

6405' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω μέ-
ρος από συστατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό δέρμα ή υφαντικές 
ύλες. Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο κ 

0 0.0% 1,968 0.0% -1,968 -100.0% 

6406' 
Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα άνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα, αλλά όχι 
σε εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. 
Γκέτες και παρόμοια είδη, καθώς και μέρη αυτών (εκτός των ειδών από αμίαντο) 

0 0.0% 25,076 0.0% -25,076 -100.0% 
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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 ( 

251 0.0% 255 0.0% -4 -1.6% 

6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 9,366 0.0% 981 0.0% 8,385 854.7% 

6507' 
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα 
και υποσάγωνα, για την πιλοποιία (εκτός των πλεκτών κεφαλόδεσμων του τύπου που χρησι-
μοποιούν οι αθλητές ως απορροφητικές ταινίες για την εφίδρωση) 

0 0.0% 302 0.0% -302 -100.0% 

6601' 
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι ομπρέλες κήπου και 
παρόμοια είδη (εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό παιχνίδι, καθώς και των ομπρελών για 
την παραλία) 

226 0.0% 300 0.0% -74 -24.7% 

6704' 
Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και παρόμοια είδη, από τρίχες κεφαλής 
ανθρώπου, τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες, καθώς και τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής αν-
θρώπου, π.δ.κ.α. 

0 0.0% 1,502 0.0% -1,502 -100.0% 

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

17,274,133 8.1% 15,312,910 8.7% 1,961,223 12.8% 

6803' 
Σχιστόλιθος φυσικός, κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχι-
στόλιθο (εκτός από κόκκους, μικρά θραύσματα και σκόνες από σχιστόλιθο, πέτρες για μω-
σαiκά και παρόμοια είδη, κοντύλια για πλάκες, έτοιμες πλάκες από σχιστόλιθο και πλά 

0 0.0% 62,260 0.0% -62,260 -100.0% 

6804' 
Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια, για το άλεσμα, 
την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την 
κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι κα 

12,400 0.0% 0 0.0% 12,400 100.0% 

6805' 
Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένες πάνω σε υπό-
θεμα από υφαντικές ύλες, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένες, ραμμένες ή αλλιώς 
συναρμολογημένες 

8,112 0.0% 983 0.0% 7,129 725.2% 

6806' 
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. 
Εκτονωμένος βερμικουλίτης, εκτονωμένες άργιλοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια εκτο-
νωμένα ορυκτά προiόντα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για θερμομονωτικέ 

5,001 0.0% 375 0.0% 4,626 1233.6% 

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα 1,694,843 0.8% 1,586,542 0.9% 108,301 6.8% 

6811' Τεχνουργήματα από συνδυασμό αμιάντου-τσιμέντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοιες ύλες 3,477 0.0% 2,064 0.0% 1,413 68.5% 

6813' 
Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, πέδιλα), 
για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) και παρόμοια όργανα, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυ-
κτές ύλες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες (εκτ 

271,586 0.1% 157,500 0.1% 114,086 72.4% 

6815' 
Αντικείμενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου συμπεριλαμβάνονται οι ίνες άνθρα-
κα, τα είδη από ίνες άνθρακα και αντικείμενα από τύρφη, π.δ.κ.α. 

732 0.0% 417 0.0% 315 75.5% 
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6905' 
Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις και άλλα κερα-
μευτικά είδη για την οικοδομική (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμά-
των ή από παρόμοιες πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτικών ειδών για την ο 

197,300 0.1% 106,079 0.1% 91,221 86.0% 

6907' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, 
καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές 
ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες 

8,439 0.0% 0 0.0% 8,439 100.0% 

6910' 
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκά-
νες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευ-
τικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά 

22,004 0.0% 28,576 0.0% -6,572 -23.0% 

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 

5,990 0.0% 28,847 0.0% -22,857 -79.2% 

6912' 
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από κεραμευτι-
κές ύλες άλλες από πορσελάνη (εκτός από μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες και παρόμοια 
μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, στάμνες,ν 

681 0.0% 8,754 0.0% -8,073 -92.2% 

6913' Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 100,359 0.0% 0 0.0% 100,359 100.0% 

6914' Τεχνουργήματα από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 2,500 0.0% 120 0.0% 2,380 1983.3% 

7005' 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι 
λειασμένο ή αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, είτε έχει απορροφητική, αντα-
νακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση ή όχι, το οποίο όμως δεν έχει υποστεί άλλη 

0 0.0% 1,200 0.0% -1,200 -100.0% 

7007' 
Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυμένο και γυαλί ασφαλείας με πολλαπλές επιφάνειες επικολ-
λητό γυαλί (εκτός από μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες, γυαλιά για μα-
τογυάλια και γυαλιά ωρολογοποιίας) 

4,761 0.0% 1,346 0.0% 3,415 253.7% 

7008' Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες 0 0.0% 43,392 0.0% -43,392 -100.0% 

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) 

29,914 0.0% 13,753 0.0% 16,161 117.5% 

7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία 
από γυαλί, για μεταφορές ή συσκευασίες εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώ-
ματα, επικαλύμματα και άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα 

10,800 0.0% 5,289 0.0% 5,511 104.2% 

7013' 
Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον καλλωπισμό, το γρα-
φείο, την εσωτερική διακόσμηση ή παρόμοιες χρήσεις (εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, 
καθώς και βάζα για τη συντήρηση τροφίμων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισμ 

27,215 0.0% 18,291 0.0% 8,924 48.8% 

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 μονω-
τήρες ή μονωτικά τεμάχια, βούρτσες και πινέλα από ίνες από γυαλί και περούκε 

50,195 0.0% 52,089 0.0% -1,894 -3.6% 
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7106' 
Άργυρος, ό. συμπ. ο επιχρυσωμένος ή επιπλατινωμένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ημικα-
τεργασμένη μορφή ή σε σκόνη 

405,366 0.2% 345,820 0.2% 59,546 17.2% 

7108' 
Χρυσός, ό. συμπ. ο επιπλατινωμένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή ή σε 
σκόνη 

0 0.0% 32,000 0.0% -32,000 -100.0% 

7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών) 

384,681 0.2% 345,218 0.2% 39,463 11.4% 

7114' 
Είδη χρυσοχοίας και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από κοινά μέταλλα επιστρωμένα 
με πολύτιμα μέταλλα (εκτός από κοσμήματα, είδη ωρολογοποιίας, μουσικά όργανα, όπλα, 
ψεκαστήρες αρωμάτων και κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, αντικείμενα 

309 0.0% 0 0.0% 309 100.0% 

7115' 
Τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, 
π.δ.κ.α. 

2,334 0.0% 0 0.0% 2,334 100.0% 

7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 19,897 0.0% 11,172 0.0% 8,725 78.1% 

7204' 

Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα και απορρίμματα πλινθωμένα σιδήρου ή 
χάλυβα (εκτός από σκουριές, ίσκα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από την κατα-
σκευή σιδήρου και χάλυβα, απορρίμματα και θραύσματα, ραδιενεργά και Θραύσματα από 
όγκους 

0 0.0% 36,640 0.0% -36,640 -100.0% 

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 

349,459 0.2% 899,225 0.5% -549,766 -61.1% 

7212' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που 
έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

1,826,134 0.9% 1,590,922 0.9% 235,212 14.8% 

7216' Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, π.δ.κ.α. 14,993 0.0% 160 0.0% 14,833 9270.6% 

7220' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 
θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση 

0 0.0% 68 0.0% -68 -100.0% 

7304' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από 
χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 

49,300 0.0% 30,970 0.0% 18,330 59.2% 

7305' 
Σωλήνες, κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 mm, που παράγονται από πλα-
τέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωμένοι)                                           
> 406,4 mm, που παράγονται από πλατέα προϊόντα έ 

9,531 0.0% 7,499 0.0% 2,032 27.1% 

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 

49,252 0.0% 72,941 0.0% -23,689 -32.5% 

7307' 
Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από σίδηρο 
ή χάλυβα 

200 0.0% 18,422 0.0% -18,222 -98.9% 

7308' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, 
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυ-
ρα καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ 

201,712 0.1% 658,531 0.4% -456,819 -69.4% 
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7309' 
Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύ-
που (εκτός των συμπιεσμένων ή υγροποιημένων αερίων), με χωρητικότητα > 300 l, χωρίς μη-
χανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωσ 

72,688 0.0% 57,864 0.0% 14,824 25.6% 

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 

15,265 0.0% 44,564 0.0% -29,299 -65.7% 

7311' 
Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια (εκτός των εμπορευμα-
τοκιβωτίων containers που είναι ειδικά κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή 
περισσότερες μορφές μεταφοράς) 

23,192 0.0% 40,760 0.0% -17,568 -43.1% 

7312' 
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 
μονωμένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρμα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρ-
μα) 

149,421 0.1% 31,535 0.0% 117,886 373.8% 

7314' 
Υφάσματα (ό. συμπ. τα ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σύρματα από σί-
δηρο ή χάλυβα (εκτός των υφασμάτων από μεταλλικά νήματα των τύπων που χρησιμοποιού-
νται για ενδύματα, υφάσματα επιπλώσεων ή για παρόμοιες χρήσεις). Φύλλα και ταινίες αν 

315 0.0% 60 0.0% 255 425.0% 

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 

104,380 0.0% 40,866 0.0% 63,514 155.4% 

7316' Αγκυρες, κερκέτια και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 59,515 0.0% 1,926 0.0% 57,589 2990.1% 

7317' 
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες κυματοειδείς ή λοξότμητοι (εκτός 
των συνδετήρων της κλάσης 8305) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με 
κεφάλι από άλλες ύλες, εκτός εκείνων που έχουν κεφάλι από χαλκό 

14,183 0.0% 32,622 0.0% -18,439 -56.5% 

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 

14,335 0.0% 58,022 0.0% -43,687 -75.3% 

7320' 
Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ελατήρια ρολογιών, ελα-
τήρια για στελέχη και λαβές ομπρελών, ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατή-
ρια, καθώς και αποσβεστήρες κραδασμών και ελατήρια στρέψης του Τμήματος XVII) 

0 0.0% 3,050 0.0% -3,050 -100.0% 

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 

8,331 0.0% 65,934 0.0% -57,603 -87.4% 

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 

15,919 0.0% 121,659 0.1% -105,740 -86.9% 

7324' 
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, 
κουτιά και παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμά-
στρες και άλλα έπιπλα του κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας) 

1,183,600 0.6% 1,660,728 0.9% -477,128 -28.7% 
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7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 3,146 0.0% 1,300 0.0% 1,846 142.0% 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 568,698 0.3% 330,544 0.2% 238,154 72.0% 

7402' Χαλκός μη καθαρισμένος. Ανοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό 19,767 0.0% 6,896 0.0% 12,871 186.6% 

7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή 
εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύ-
σματα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

115,395 0.1% 115,457 0.1% -62 -0.1% 

7407' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 0 0.0% 1,760 0.0% -1,760 -100.0% 

7409' 
Ελάσματα και ταινίες, από χαλκό, με πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και 
ταινίες, καθώς και μονωμένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία) 

0 0.0% 345 0.0% -345 -100.0% 

7411' Σωλήνες από χαλκό 570,963 0.3% 804,509 0.5% -233,546 -29.0% 

7412' 
Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), 
από χαλκό 

1,798 0.0% 0 0.0% 1,798 100.0% 

7418' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού και μέρη αυτών, από 
χαλκό (εκτός από τις συσκευές κουζίνας και τις συσκευές για θέρμανση της κλάσης 7417, μπι-
τόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία της κλάσης 7419, είδη που έχουν το χαρακ 

19,934 0.0% 28,117 0.0% -8,183 -29.1% 

7419' Τεχνουργήματα από χαλκό, π.δ.κ.α. 1,965 0.0% 12 0.0% 1,953 16275.0% 

7508' 
Τεχνουργήματα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, ψήγματα, ράβδους, είδη με καθορι-
σμένη μορφή, σύρματα, ελάσματα, ταινίες, φύλλα, σωλήνες, καθώς και συνδέσμους, εξαρτή-
ματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων) 

778 0.0% 0 0.0% 778 100.0% 

7602' 
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχο-
νται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε 
μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ 

0 0.0% 24,163 0.0% -24,163 -100.0% 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 923,753 0.4% 0 0.0% 923,753 100.0% 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 0 0.0% 1,218,501 0.7% -1,218,501 -100.0% 

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

20,982,661 9.9% 15,911,642 9.0% 5,071,019 31.9% 

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 

4,765,189 2.2% 1,661,332 0.9% 3,103,857 186.8% 

7609' 
Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), 
από αργίλιο 

6,602 0.0% 9,178 0.0% -2,576 -28.1% 

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 

2,961,703 1.4% 1,020,286 0.6% 1,941,417 190.3% 
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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 έ-
χουν χαρακτήρα εργαλείων, κουτάλια, κουτάλες, πηρούνια και άλλα είδη των κ 

18,134 0.0% 13,021 0.0% 5,113 39.3% 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 133,197 0.1% 459,496 0.3% -326,299 -71.0% 

7904' Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 0 0.0% 995 0.0% -995 -100.0% 

7907' Τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 7,618 0.0% 0 0.0% 7,618 100.0% 

8204' 
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), από κοινά μέταλλα. Ε-
ναλλασσόμενοι κάλυκες σύσφιγξης, έστω και με λαβές, από κοινά μέταλλα 

486 0.0% 0 0.0% 486 100.0% 

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 

72,844 0.0% 66,658 0.0% 6,186 9.3% 

8207' 
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- εργαλεία 
(π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμά-
των, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω 

11,685 0.0% 3,694 0.0% 7,991 216.3% 

8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές 0 0.0% 94 0.0% -94 -100.0% 

8211' 
Μαχαίρια με κοφτερή λεπίδα, έστω και οδοντωτή (ό. συμπ. οι σουγιάδες για την κηπουρική) 
και οι λεπίδες αυτών, από κοινά μέταλλα (εκτός από μαχαίρια για την κοπή σανού, αχύρου ή 
ξύλου και μαχαίρια για τη διάνοιξη διόδου μέσα από βλάστηση, μαχαίρια και 

241 0.0% 0 0.0% 241 100.0% 

8215' 
Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα γλυκισμάτων, 
μαχαίρια για ψάρια, μαχαίρια για βούτυρο, τσιμπίδες για ζάχαρη και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα (εκτός από ψαλίδια για αστακό και ψαλίδια για τον τεμαχισμό πουλερ 

0 0.0% 360 0.0% -360 -100.0% 

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 

1,904,202 0.9% 2,069,109 1.2% -164,907 -8.0% 

8302' 
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, πα-
ντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμά-
στρες τοίχου για ενδύματα, κρεμάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα και 

1,305,660 0.6% 967,414 0.5% 338,246 35.0% 

8303' 
Χρηματοκιβώτια, πόρτες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και πα-
ρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα 

50 0.0% 14,557 0.0% -14,507 -99.7% 

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, 

258,624 0.1% 186,701 0.1% 71,923 38.5% 

8307' Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, έστω και με εξαρτήματα σύμπλεξης ή ζεύκτες 3,590 0.0% 288 0.0% 3,302 1146.5% 

8308' 
Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, αγκράφες, 
άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμ-
ματα, δερμάτινα είδη ή για την τελική επεξεργασία ή τον εξοπλισμό άλλων ειδών 

304 0.0% 0 0.0% 304 100.0% 
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8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα πώματα για τη 
ρύθμιση της ροής), καψούλια επιπωμάτισης φιαλών, βιδωτά πώματα, πλάκες πωμάτων, μο-
λυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα 

235,257 0.1% 211,993 0.1% 23,264 11.0% 

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 κυκλοφορί-
ας (εκτός από τις πινακίδες και τα σήματα της κλάσης 9405, τυπογραφικά στοιχ 

0 0.0% 2,340 0.0% -2,340 -100.0% 

8402' 
Ατμολέβητες συσκευές για την παραγωγή ατμού (εκτός από λέβητες για την κεντρική θέρμαν-
ση, που μπορούν να παράγουν τόσο θερμό νερό όσο και ατμό σε χαμηλή πίεση). Λέβητες 
υπερθεμαινόμενου νερού 

33,129 0.0% 28,900 0.0% 4,229 14.6% 

8407' 
Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με εξωτερική 
ανάφλεξη 

3,694 0.0% 7,134 0.0% -3,440 -48.2% 

8408' 
Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ)              
εξη κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ 

69,317 0.0% 373,700 0.2% -304,383 -81.5% 

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

5,709,266 2.7% 6,673,731 3.8% -964,465 -14.5% 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 17,694 0.0% 3,271 0.0% 14,423 440.9% 

8412' 
Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινητήρες εσω-
τερικής καύσης, υδραυλικούς στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και 
ηλεκτρικούς κινητήρες) 

18,671 0.0% 20,169 0.0% -1,498 -7.4% 

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 

659,457 0.3% 298,214 0.2% 361,243 121.1% 

8414' 
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες γαλακτώματος, 
καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες και τους επιμήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λει-
τουργούν με συμπιεσμένο αέρα), συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες.  

465,093 0.2% 525,826 0.3% -60,733 -11.6% 

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 

95,510 0.0% 176,834 0.1% -81,324 -46.0% 

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 

667 0.0% 7,594 0.0% -6,927 -91.2% 

8418' 
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύ-
ξεως 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 

297,085 0.1% 339,364 0.2% -42,279 -12.5% 

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 καβούρ-
δισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέ 

5,424,497 2.6% 3,871,229 2.2% 1,553,268 40.1% 
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8420' 
Καλάνδρες και έλαστρα (εκτός από έλαστρα για μέταλλα και μηχανές έλασης γυαλιού), καθώς 
και κύλινδροι για τις μηχανές αυτές 

0 0.0% 800 0.0% -800 -100.0% 

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) 

91,801 0.0% 179,642 0.1% -87,841 -48.9% 

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 

265,012 0.1% 27,441 0.0% 237,571 865.8% 

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

1,428 0.0% 737 0.0% 691 93.8% 

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 φιά-
λες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 

1,458,676 0.7% 1,150,692 0.7% 307,984 26.8% 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 9,990 0.0% 7,239 0.0% 2,751 38.0% 

8426' 
Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρματοφόροι γερανοί, κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανοί 
εκφόρτωσης και άλλοι γερανοί (εκτός από αυτοκίνητους γερανούς και γερανούς-αυτοκίνητα 
για το σιδηροδρομικό δίκτυο). Κινητοί γερανοί εμπορευματοκιβωτίων, τροχοφόρα φορ 

0 0.0% 17,000 0.0% -17,000 -100.0% 

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 

1,447,765 0.7% 2,729,755 1.5% ######## -47.0% 

8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συ-
σκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

4,385,998 2.1% 3,383,060 1.9% 1,002,938 29.6% 

8433' 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών προϊόντων, ό. συμπ. οι 
μηχανές για το μπαλάρισμα αχύρου ή σανού. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και άλλες θεριστι-
κές μηχανές. Μηχανές για τον καθαρισμό ή τη διαλογή αυγών, φρούτων και άλλων γ 

37,726 0.0% 243,305 0.1% -205,579 -84.5% 

8434' 
Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός από ψυκτικές 
συσκευές ή εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας, συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας 
του γάλακτος, φυγόκεντρες μηχανές καθαρισμού, ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ 

711,123 0.3% 0 0.0% 711,123 100.0% 

8436' 
Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, την πτηνο-
τροφία ή τη μελισσοκομία, ό. συμπ. οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή 
θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και οι εκκολαπτικές μηχανές και οι αναθρεπτ 

6,205 0.0% 3,975 0.0% 2,230 56.1% 

8437' 
Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα σπόρων ή οσπρίων. 
Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία δημητριακών ή οσπρίων (εκτός 
εκείνων των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, καθώς και εκτός από εγκατ 

0 0.0% 871,000 0.5% -871,000 -100.0% 

8438' 
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 84, για 
τη βιομηχανική προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών ή ποτών (ε-
κτός από μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών) 

398,250 0.2% 124,420 0.1% 273,830 220.1% 
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8441' 
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόμαζας, χαρτιού ή χαρτο-
νιού, ό. συμπ. οι μηχανές κοπής παντός τύπου, π.δ.κ.α. 

0 0.0% 249,813 0.1% -249,813 -100.0% 

8442' 
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465) για τη 
χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή 
των τυπογραφικών πλακών, τυποσανίδων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυ 

360 0.0% 53,280 0.0% -52,920 -99.3% 

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 

58,477 0.0% 204,726 0.1% -146,249 -71.4% 

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 σταθερο-
ποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισμα και το φινίρισμα, την επίχριση ήτ 

8,682 0.0% 0 0.0% 8,682 100.0% 

8452' 
Ραπτομηχανές, άλλες από τις μηχανές συρραφής της κλάσης 8440. Επιπλα, βάσεις και καλύμ-
ματα κατασκευασμένα ειδικά για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές                                               
σης 8440). Επιπλα, βάσεις και καλύμματα κατασκευ 

1,876 0.0% 0 0.0% 1,876 100.0% 

8453' 
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για 
την κατασκευή ή επιδιόρθωση υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά (ε-
κτός από στεγνωτήρια, πιστόλια ψεκασμού, μηχανές αποτρίχωσης χοίρων, ραπτομηχανέςκ 

2,750 0.0% 7,062 0.0% -4,312 -61.1% 

8456' 
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν με ακτίνες λέιζερ, 
δέσμες φωτός ή άλλων φωτονίων, υπερήχους, ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχημικές μεθόδους, 
δέσμες ηλεκτρονίων ή ιόντων ή εκτόξευση πλάσματος (εκτός από συσκευές καθαρισμο 

25,320 0.0% 2,520 0.0% 22,800 904.8% 

8459' 
Εργαλειομηχανές, περιλαμβανομένων και των μονάδων επεξεργασίας μετάλλου με ολισθητή-
ρες, που λειτουργούν με αφαίρεση υλικού, για τη διάτρηση, εκτόρνευση, εκγλύφανση και την 
κατασκευή εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων σε μέταλλα (εκτός από τους τόρνο 

0 0.0% 8,638 0.0% -8,638 -100.0% 

8462' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη σφυρηλάτηση με απο-
τύπωση σε μήτρα ή το σφυροκόπημα των μετάλλων. Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι πρέσες) για 
την κάμψη, τη λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το ψαλίδισμα, τη διάτρηση με πίεση ή το ρο 

79,000 0.0% 308,152 0.2% -229,152 -74.4% 

8464' 
Εργαλειομηχανές για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέ-
ματος, του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή 
κατάσταση του γυαλιού (εκτός από μηχανές του χεριού) 

5,000 0.0% 0 0.0% 5,000 100.0% 

8465' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι μηχανές για το κάρφωμα, τη συρραφή, τη συγκόλληση ή το 
κόλλημα και άλλες μηχανές για συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, 
του κοκκάλου, του σκληρού καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκλ 

0 0.0% 16,218 0.0% -16,218 -100.0% 

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 

45 0.0% 3,520 0.0% -3,475 -98.7% 

8467' 
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας 
ή με αυτοδύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήματά τους 

0 0.0% 76,303 0.0% -76,303 -100.0% 
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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 

2,590 0.0% 40,292 0.0% -37,702 -93.6% 

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 δεδομέ-
νων. Λογιστικές μηχανές, μηχανές γραμματοσήμανσης, μηχανές έκδοσης εισιτηρίωνκ 

0 0.0% 1,875 0.0% -1,875 -100.0% 

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. 

1,745,075 0.8% 591,897 0.3% 1,153,178 194.8% 

8472' 
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχα-
νές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, 
μέτρησης ή συσκευασίας χρημάτων, μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών, διατρητικές μηχανέ 

42,000 0.0% 462,000 0.3% -420,000 -90.9% 

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 κλά-
σεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 

170,735 0.1% 141,485 0.1% 29,250 20.7% 

8474' 
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, τη σύνθλι-
ψη, 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 

5,267 0.0% 300 0.0% 4,967 1655.7% 

8476' 
Αυτόματοι πωλητές προϊόντων (π.χ. αυτόματοι πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφί-
μων ή ποτών), ό. συμπ. οι αυτόματες μηχανές μετατροπής συναλλάγματος 

15,648 0.0% 7,441 0.0% 8,207 110.3% 

8477' 
Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του καουτσούκ ή των πλαστι-
κών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

221,839 0.1% 83,185 0.0% 138,654 166.7% 

8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

385,030 0.2% 158,037 0.1% 226,993 143.6% 

8480' 
Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. Μοντέλα χυτηρίου. Καλούπια για μέ-
ταλλα (άλλα από εκείνα για τη χύτευση χελωνών, πλινθωμάτων ή παρομοίων μορφών), με-
ταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (εκτός εκείνων που 

0 0.0% 4,287 0.0% -4,287 -100.0% 

8481' 
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες, ατμολέ-
βητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμο-
στατικά χειριζόμενες βαλβίδες 

120,026 0.1% 166,597 0.1% -46,571 -28.0% 

8482' 
Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της 
κλάσης 7326 

61,592 0.0% 14,829 0.0% 46,763 315.3% 

8483' 

Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων και των 
στροφαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι. Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλιν-
δικά έδρανα κύλισης, περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για μηχανές. Mηχανισμοί 
μετ 

600 0.0% 1,945 0.0% -1,345 -69.2% 
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8484' 
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών πα-
ρεμβυσμάτων ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασί-
ες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεμβύσματα 

15,125 0.0% 14,220 0.0% 905 6.4% 

8486' 
Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κα-
τασκευή  πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκλη-
ρωμένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη. Μηχανές και συσκευές  

890 0.0% 0 0.0% 890 100.0% 

8487' 
Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφά-
λαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, 
επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

890 0.0% 0 0.0% 890 100.0% 

8501' 
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος) 

106,830 0.1% 56,138 0.0% 50,692 90.3% 

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς 764,410 0.4% 0 0.0% 764,410 100.0% 

8503' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτροκινητήρες, ηλε-
κτρικές γεννήτριες, συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή για ηλεκτρικούς περι-
στρεφόμενους μετατροπείς, π.δ.κ.α. 

3,171 0.0% 172 0.0% 2,999 1743.6% 

8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επα-
γωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

85,781 0.0% 0 0.0% 85,781 100.0% 

8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επα-
γωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

0 0.0% 139,334 0.1% -139,334 -100.0% 

8505' 
Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρική χρήση). Μόνιμοι μαγνήτες και 
είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Πλάκες υπο-
στήριξης, σφιγκτήρες και παρόμοιες μόνιμα μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατά 

3,981 0.0% 0 0.0% 3,981 100.0% 

8506' 
Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των μεταχειρισμένων). Μέρη 
τους 

3,503 0.0% 22,635 0.0% -19,132 -84.5% 

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

1,508,362 0.7% 722,881 0.4% 785,481 108.7% 

8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση με το χέρι, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 2,910 0.0% 0 0.0% 2,910 100.0% 

8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 5,138 0.0% 11,000 0.0% -5,862 -53.3% 

8511' 
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσω-
τερικής καύσης με εξωτερική ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη (π.χ. μηχανές και διατάξεις μαγνητοη-
λεκτρικές ή δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία και αναφλεκτήρες αφής καθώς και α 

4,500 0.0% 0 0.0% 4,500 100.0% 

8512' 
Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους λαμπτήρες της κλάσης 
8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις αφαίρεσης του πάγου από τα τζάμια και δια-
τάξεις κατά του θαμπώματος των τζαμιών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτ 

19,074 0.0% 7,987 0.0% 11,087 138.8% 
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8513' 
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με δική τους πηγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός από τις 
συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512) 

396 0.0% 470 0.0% -74 -15.7% 

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 

27,468 0.0% 25,038 0.0% 2,430 9.7% 

8516' 
Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συ-
σκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για 
την περιποίηση των μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

146,314 0.1% 274,408 0.2% -128,094 -46.7% 

8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συ-
μπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (α-
κουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 

7,455,882 3.5% 2,345,265 1.3% 5,110,617 217.9% 

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 βαρυ-
κόω 

97,130 0.0% 6,307 0.0% 90,823 1440.0% 

8521' 
Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου, είτε έχουν 
ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων ή όχι (εκτός από τις μαγνητοσκοπικές συσκευ-
ές λήψης βιντεοκάμερες) 

710 0.0% 0 0.0% 710 100.0% 

8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για 
εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

1,224,161 0.6% 481,115 0.3% 743,046 154.4% 

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 

63,201 0.0% 85,666 0.0% -22,465 -26.2% 

8526' 
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συ-
σκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού 

68,718 0.0% 35,949 0.0% 32,769 91.2% 

8527' 
Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και 
συνδυασμένες, στο ίδιο προστατευτικό περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής 
του ήχου ή με ωρολογιακή συσκευή 

205 0.0% 0 0.0% 205 100.0% 

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 

268,962 0.1% 4,182 0.0% 264,780 6331.4% 

8529' 
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής και λήψης για τη 
ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συ-
σκευές λήψης (τηλεοπτικές κάμερες), για μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε 

111,072 0.1% 256,937 0.1% -145,865 -56.8% 
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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 

0 0.0% 2,861 0.0% -2,861 -100.0% 

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 

62,708 0.0% 47,094 0.0% 15,614 33.2% 

8533' 
Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές 
αντιστάσεις) 

969 0.0% 1,249 0.0% -280 -22.4% 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 618 0.0% 4,570 0.0% -3,952 -86.5% 

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 

1,795 0.0% 30,366 0.0% -28,571 -94.1% 

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 < 

43,437 0.0% 78,573 0.0% -35,136 -44.7% 

8537' 
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλι-
σμένες 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 

36,502 0.0% 169,850 0.1% -133,348 -78.5% 

8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 
8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 

151,598 0.1% 136,821 0.1% 14,777 10.8% 

8539' 
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία φάροι και προβο-
λείς σφραγισμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλε-
κτρικοί 

57,512 0.0% 3,971 0.0% 53,541 1348.3% 

8540' 
Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες 
κενού, σωλήνες με ατμό ή αέριο, σωλήνες ανόρθωσης με ατμό υδραργύρου, καθοδικοί σωλή-
νες και λυχνίες για τηλεοπτικές μηχανές λήψης)  και φωτοκαθόδου π.χ. σωλήνες κενού,  

24,598 0.0% 20,156 0.0% 4,442 22.0% 

8541' 
Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημια-
γωγό, ό. συμπ. τα φωτοστοιχεία έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή με 
μορφή πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές γεννήτριες). Δίοδοι εκπομπής φωτός. Δεμέν 

2,088 0.0% 0 0.0% 2,088 100.0% 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 14,529 0.0% 5,097 0.0% 9,432 185.1% 

8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

147,944 0.1% 570,830 0.3% -422,886 -74.1% 

8544' 
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα 
(έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μο-
νωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 

2,208,583 1.0% 1,742,954 1.0% 465,629 26.7% 
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8548' 
Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευ-
τές. Εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά 
μέρη μηχανών και συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στοκ 

7,060 0.0% 0 0.0% 7,060 100.0% 

8609' 
Εμπορευματοκιβώτια (containers), ό. συμπ. εκείνα που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά 
κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για έναν ή περισσότερους τρόπους μεταφοράς 

0 0.0% 11,500 0.0% -11,500 -100.0% 

8701' Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήματα (εκτός από τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709) 0 0.0% 2,450 0.0% -2,450 -100.0% 

8702' Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συμπ. ο οδηγός 220,000 0.1% 349,555 0.2% -129,555 -37.1% 

8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφο-
ρά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα 
εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 

0 0.0% 16,000 0.0% -16,000 -100.0% 

8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο θάλαμος οδήγησης 1,650 0.0% 9,650 0.0% -8,000 -82.9% 

8707' 
Αμαξώματα (ό. συμπ. οι θάλαμοι οδήγησης) για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά 
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων των 
κλάσεων 8701 έως 8705 

6,000 0.0% 0 0.0% 6,000 100.0% 

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. 

1,683,594 0.8% 432,021 0.2% 1,251,573 289.7% 

8709' 
Οχήματα-φορεία χωρίς μηχανισμό ανύψωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστά-
σια, αποθήκες, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια για τη μεταφορά σε μικρές αποστά-
σεις. Οχήματα-ελκυστήρες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς 

0 0.0% 13,980 0.0% -13,980 -100.0% 

8712' 
Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα τρίτροχα μεταφοράς εμπορευμάτων), 
χωρίς κινητήρα 

0 0.0% 1,900 0.0% -1,900 -100.0% 

8714' 
Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήματα 
για ασθενείς και σωματικά αναπήρους, π.δ.κ.α. 

10,283 0.0% 0 0.0% 10,283 100.0% 

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. 

81,585 0.0% 12,038 0.0% 69,547 577.7% 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 61,876 0.0% 111,275 0.1% -49,399 -44.4% 

8903' 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα 
(κανώ) 

3,800,000 1.8% 469,704 0.3% 3,330,296 709.0% 

8906' 
Πλοία, ό. συμπ. τα πολεμικά και τα ναυαγοσωστικά πλοία (εκτός από κωπήλατους λέμβους 
και άλλα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8905, καθώς και πλοία προς διάλυση) 

0 0.0% 62,500 0.0% -62,500 -100.0% 

8907' 
Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες, πλωτοί υφα-
λοδείκτες και άλλες πλωτές διατάξεις (εκτός από τα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8906 και 
τις πλωτές διατάξεις προς διάλυση) 

45,813 0.0% 86,954 0.0% -41,141 -47.3% 
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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 οπτι-
κά) 

1,700 0.0%   0.0% 1,700 100.0% 

9003' Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 11,713 0.0% 873 0.0% 10,840 1241.7% 

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 ματογυά-
λια) 

42,184 0.0% 4,982 0.0% 37,202 746.7% 

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 

5,226 0.0% 587 0.0% 4,639 790.3% 

9007' 
Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και μηχανές προβολής ταινιών, έστω και με ενσωματωμέ-
νες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής) 

29,760 0.0% 0 0.0% 29,760 100.0% 

9010' 
Συσκευές και εξοπλισμός για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (όπου συμπερι-
λαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή ή χάραξη των σχεδιαγραμμάτων των κυκλωμά-
των επάνω σε φωτοευαίσθητα ημιαγωγικά υλικά), που δεν κατονομάζονται αλλού στο κεφάλ 

0 0.0% 1,610 0.0% -1,610 -100.0% 

9011' 
Μικροσκόπια οπτικά, ό. συμπ. τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη μικροκινηματο-
γραφία ή τη μικροπροβολή (εκτός από αμφοτερόφθαλμα μικροσκόπια για την οφθαλμολογία, 
καθώς και όργανα και συσκευές της κλάσης 9031) 

0 0.0% 416 0.0% -416 -100.0% 

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 

2,000 0.0% 2,019,000 1.1% ######## -99.9% 

9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από 
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 

182,336 0.1% 91,159 0.1% 91,177 100.0% 

9015' 
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφί-
ας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα 

203,342 0.1% 189,063 0.1% 14,279 7.6% 

9017' 
Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντο-
γράφοι, μοιρογνωμόνια, μαθηματικά εργαλεία, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα και 
συσκευές μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 

29,529 0.0% 0 0.0% 29,529 100.0% 

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. 

297,114 0.1% 225,335 0.1% 71,779 31.9% 

9019' 
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές 
οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, α-
ναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 

15,572 0.0% 10,356 0.0% 5,216 50.4% 

9020' 
Αναπνευστικές συσκευές και μάσκες αερίου (εκτός από προστατευτικές μάσκες χωρίς μηχανι-
κά μέρη και χωρίς κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος, καθώς και εκτός από αναπνευστικές συ-
σκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία) 

3,744 0.0% 640 0.0% 3,104 485.0% 
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9021' 
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι ιατροχει-
ρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. 
Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο 

123,686 0.1% 35,502 0.0% 88,184 248.4% 

9023' 
Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. κατά τη διδασκαλία ή σε εκθέσεις), ακατάλ-
ληλα για άλλες χρήσεις (εκτός από συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση της 
κλάσης 8805, αντικείμενα συλλογών της κλάσης 9705 και αρχαιολογικά αντικείμε 

18,803 0.0% 3,446 0.0% 15,357 445.6% 

9024' 
Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσμό ή συμπίε-
ση, της ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφα-
ντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) 

4,982 0.0% 10,573 0.0% -5,591 -52.9% 

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 

12,200 0.0% 37,576 0.0% -25,376 -67.5% 

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 

107,320 0.1% 185,993 0.1% -78,673 -42.3% 

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 

116,005 0.1% 27,233 0.0% 88,772 326.0% 

9028' 
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών 
αυτών 

2,346,538 1.1% 941,230 0.5% 1,405,308 149.3% 

9029' 
Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές χιλιομέτρων ή μετρη-
τές βημάτων (εκτός από μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού). Ταχύμετρα και άλλοι μετρη-
τές ταχύτητας (εκτός εκείνων της κλάσης 9014 ή 9015). Στροβοσκόπια 

0 0.0% 4,533 0.0% -4,533 -100.0% 

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 

2,416 0.0% 16,802 0.0% -14,386 -85.6% 

9031' 
Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περι-
λαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

45,528 0.0% 50,526 0.0% -4,998 -9.9% 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 329,501 0.2% 298,717 0.2% 30,784 10.3% 

9033' 
Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 

7,436 0.0% 69,869 0.0% -62,433 -89.4% 

9101' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα χρονόμετρα του αυτού 
τύπου, με πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 
(εκτός εκείνων των οποίων η βάση είναι από χάλυβα) 

200,000 0.1% 7,145 0.0% 192,855 2699.2% 

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 πολύ-
τιμα μέταλλα) 

259,399 0.1% 108,050 0.1% 151,349 140.1% 
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9207' 
Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ. 
εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες και ακορντεόν) 

1,890 0.0% 11,152 0.0% -9,262 -83.1% 

9209' 
Μέρη και εξαρτήματα για μουσικά όργανα (π.χ. μηχανισμοί για μουσικά κουτιά, κάρτες, δί-
σκοι και κύλινδροι για μηχανικά μουσικά όργανα), π.δ.κ.α. Μετρονόμοι και διαπασών παντός 
τύπου 

0 0.0% 20,800 0.0% -20,800 -100.0% 

9304' 
Τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, συμπιεσμένο αέρα ή συμπιεσμένο αέριο, 
ρόπαλα και άλλα μη πυροβολούντα όπλα (εκτός από σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες και άλλα όπλα 
με λεπίδα της κλάσης 9307) 

3,880 0.0% 6,270 0.0% -2,390 -38.1% 

9305' Μέρη και εξαρτήματα για όπλα και παρόμοια είδη των κλάσεων 9301 έως 9304, π.δ.κ.α. 517 0.0% 0 0.0% 517 100.0% 

9306' 
Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλή-
ματα. Μέρη αυτών, ό. συμπ. τα χοντρά σκάγια, τα κυνηγετικά σκάγια και οι τάπες των φυσιγ-
γιών, π.δ.κ.α. 

54,390 0.0% 0 0.0% 54,390 100.0% 

9401' 
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρι-
κή ή τη χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια 
και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

271,452 0.1% 294,871 0.2% -23,419 -7.9% 

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 

0 0.0% 170 0.0% -170 -100.0% 

9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή 
τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

870,777 0.4% 868,914 0.5% 1,863 0.2% 

9404' 
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια προϊόντα 
(π.χ. στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προ-
σκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά μ 

22,494 0.0% 8,284 0.0% 14,210 171.5% 

9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρό-
μοια είδη, με μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομ 

3,257,762 1.5% 3,565,432 2.0% -307,670 -8.6% 

9406' Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα 82,619 0.0% 85,901 0.0% -3,282 -3.8% 

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 

57,434 0.0% 46,550 0.0% 10,884 23.4% 

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 

6,564,630 3.1% 3,249,399 1.8% 3,315,231 102.0% 

9505' 
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή 
για αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 

454,551 0.2% 338,496 0.2% 116,055 34.3% 

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 

15,431 0.0% 74,183 0.0% -58,752 -79.2% 
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9507' 
Καλάμια ψαρέματος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεμα με αρμίδι. Απόχες για ψάρια, 
δίκτυα για πεταλούδες και παρόμοια δίκτυα. Δολώματα (εκτός εκείνων της κλάσης 9208 ή 
9705) και παρόμοια είδη κυνηγιού 

4,467 0.0% 0 0.0% 4,467 100.0% 

9508' 
Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη 
πλανόδιων επιχειρήσεων. Τσίρκα, θηριοτροφεία και περιοδεύοντες θίασοι (εκτός από περί-
πτερα πώλησης εμπορευμάτων - ό. συμπ. τα περίπτερα για την πώληση ορισμένων εμπορε 

200,000 0.1% 0 0.0% 200,000 100.0% 

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 

75,637 0.0% 34,925 0.0% 40,712 116.6% 

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 

14,715 0.0% 100 0.0% 14,615 14615.0% 

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 μεταβαλλό-
μενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, για χρήση με τοχ 

110 0.0% 0 0.0% 110 100.0% 

9612' 
Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, με μελάνη ή αλλιώς κατα-
σκευασμένες για την αποτύπωση, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, 
έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί 

3,910 0.0% 19,424 0.0% -15,514 -79.9% 

9615' 
Χτένες για χτένισμα, χτένες για κόμμωση, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρ-
κέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσαρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη (εκτός απότις ηλεκτρο-
θερμικές συσκευές της κλάσης 8516), και τα μέρη αυτών π.δ.κ.α. 

1,933 0.0% 0 0.0% 1,933 100.0% 

9617' 
Θερμομονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερμικά δοχεία κενού. Μέρη αυτών (εκτός από 
γυάλινες φύσιγγες) 

4,870 0.0% 0 0.0% 4,870 100.0% 

9619' 
Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε 
υλικό 

212,531 0.1% 69,937 0.0% 142,594 203.9% 

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 βιο-
μηχανικά προϊόντα που είναι ζωγραφισμένα ή διακοσμημένα με το χέρι). Κο 

67,433 0.0% 54,903 0.0% 12,530 22.8% 

9702' Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, χαρακτικής και λιθογραφίας 17,703 0.0% 16,914 0.0% 789 4.7% 

9703' Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες παντός τύπου 705 0.0% 0 0.0% 705 100.0% 

99SS' λοιπά προίόντα 9,321,904 4.4% 6,844,339 3.9% 2,477,565 36.2% 

  Εκτός πετρελαιοειδών-πλοίων και αεροσκαφών 212525024 100.0% 176154554 100.0% 36370470 20.6% 
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  Σύνολο 56,338,075 100.0% 38,816,865 100.0% 17,521,210 45.1% 

0402' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 

0 0.0% 3,443 0.0% -3,443 -100.0% 

0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 63,762 0.1% 20,677 0.1% 43,085 208.4% 

0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγού-
στες, νωπά ή ξερά 

1,432 0.0% 1,695 0.0% -263 -15.5% 

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 52,815 0.1% 32,426 0.1% 20,389 62.9% 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 1,712 0.0% 7,951 0.0% -6,239 -78.5% 

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 

97,815 0.2% 0 0.0% 97,815 100.0% 

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 παρα-
σκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, χωρίς όμως να έχουν εισαχ 

116,750 0.2% 0 0.0% 116,750 100.0% 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 296,738 0.5% 279,424 0.7% 17,314 6.2% 

2202' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχα-
ρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά (εκτός από τους 
χυμούς φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 

0 0.0% 2,417 0.0% -2,417 -100.0% 

2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 11,840 0.0% 0 0.0% 11,840 100.0% 

2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 0 0.0% 320 0.0% -320 -100.0% 

2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιη-
μένα 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 

8,313 0.0% 0 0.0% 8,313 100.0% 

2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιη-
μένα 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 

0 0.0% 9,490 0.0% -9,490 -100.0% 

2515' 
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσι-
μο, 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 

0 0.0% 1,033 0.0% -1,033 -100.0% 

2530' Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 0 0.0% 156 0.0% -156 -100.0% 

2620' 
Τέφρες και υπολείμματα, που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων (εκτός από εκείνα που 
προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα) 

0 0.0% 800 0.0% -800 -100.0% 
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2707' 
Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των 
πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν 
κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά 

189,558 0.3% 34,317 0.1% 155,241 452.4% 

2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευ-
άσματα 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. 

17,085 0.0% 25,699 0.1% -8,614 -33.5% 

2801' Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο 256 0.0% 0 0.0% 256 100.0% 

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 

3,870 0.0% 0 0.0% 3,870 100.0% 

3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 
έως 3006.60.90 

0 0.0% 5,904 0.0% -5,904 -100.0% 

3102' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 

32,832 0.1% 0 0.0% 32,832 100.0% 

3103' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 

16,704 0.0% 0 0.0% 16,704 100.0% 

3103' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 

0 0.0% 76,944 0.2% -76,944 -100.0% 

3105' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο 
και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή 
ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 

73,404 0.1% 0 0.0% 73,404 100.0% 

3212' 
Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες, δια-
σκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιού-
νται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο τ 

0 0.0% 930 0.0% -930 -100.0% 

3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποι-
ούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στη 
οικοδομική 

0 0.0% 835 0.0% -835 -100.0% 

3304' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για 
τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνο-
νται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ 

684 0.0% 2,250 0.0% -1,566 -69.6% 

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 339 0.0% 565 0.0% -226 -40.0% 

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 

0 0.0% 768 0.0% -768 -100.0% 



192 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2017 2016 2017/2016 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

3307' 
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά 
σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλ-
λωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζοντ 

74,515 0.1% 20,754 0.1% 53,761 259.0% 

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 

4,133 0.0% 2,941 0.0% 1,192 40.5% 

3402' 
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενερ-
γούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία περι-
λαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και παρασκευάσματα καθ 

90,029 0.2% 54,411 0.1% 35,618 65.5% 

3403' 
Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευά-
σματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή 
αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά καιπαρ 

92 0.0% 0 0.0% 92 100.0% 

3606' 
Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Μεταλδεϋδη, εξαμεθυλενοτε-
τραμίνη και παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, μικρές ράβδους ή παρόμοιες 
μορφές, ως καύσιμα. Καύσιμα με βάση την αλκοόλη και παρόμοια παρασκευασμένα καύσι 

9,310 0.0% 1,093 0.0% 8,217 751.8% 

3703' 
Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο 
φως 

44,048 0.1% 0 0.0% 44,048 100.0% 

3822' 
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή 
εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε υπόθεμα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντι-
δραστήρια που προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ 

1,600 0.0% 860 0.0% 740 86.0% 

3824' 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρα-
σκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα 
που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείμμ 

2,445 0.0% 0 0.0% 2,445 100.0% 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 2,550,872 4.5% 3,822,625 9.8% -1,271,753 -33.3% 

3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 740,816 1.3% 737,489 1.9% 3,327 0.5% 

3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 116,425 0.2% 0 0.0% 116,425 100.0% 

3906' Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές 0 0.0% 7,729 0.0% -7,729 -100.0% 

3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά 
άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

0 0.0% 340 0.0% -340 -100.0% 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 0 0.0% 1,459 0.0% -1,459 -100.0% 

3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 0 0.0% 589 0.0% -589 -100.0% 

3916' 
Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι > 1 mm 
(μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες 

0 0.0% 766 0.0% -766 -100.0% 



193 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2017 2016 2017/2016 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

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) 

75 0.0% 1,128 0.0% -1,053 -93.4% 

3920' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενι-
σχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθε-
μα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

43,671 0.1% 117,960 0.3% -74,289 -63.0% 

3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες 
διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

2,167 0.0% 417 0.0% 1,750 419.7% 

3924' 
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού, από 
πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρί-
ου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και π 

6,872 0.0% 8,647 0.0% -1,775 -20.5% 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 1,472 0.0% 19,926 0.1% -18,454 -92.6% 

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 

108,545 0.2% 83,015 0.2% 25,530 30.8% 

4009' 
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήμα-
τά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 

0 0.0% 6,695 0.0% -6,695 -100.0% 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 0 0.0% 353 0.0% -353 -100.0% 

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 

37,464 0.1% 4,258 0.0% 33,206 779.8% 

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 κεφαλαί-
ου 95, π.χ. περικνημίδες, προστατευτικές μάσκες για την ξιφασκία) 

11,247 0.0% 3,275 0.0% 7,972 243.4% 

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 ένδυ-
σης, είδη για τεχνικές χρήσεις, μαστίγια κάθε είδους και άλλα είδη της κλάσης 6 

0 0.0% 217 0.0% -217 -100.0% 

4301' 
Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και 
άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων (εκτός 
από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103) 

1,192,175 2.1% 339,447 0.9% 852,728 251.2% 

4302' 
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ου-
ρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί 
ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα 

2,028,232 3.6% 0 0.0% 2,028,232 100.0% 

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 

1,576,815 2.8% 3,727,304 9.6% -2,150,489 -57.7% 
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4401' 
Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία 
σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και 
συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές 

0 0.0% 9,869 0.0% -9,869 -100.0% 

4407' 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm 

2,875 0.0% 0 0.0% 2,875 100.0% 

4411' 
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με 
ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω 
και συνδυασμένες με μία ή περισσότερες πλάκες-διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα 

1,358 0.0% 0 0.0% 1,358 100.0% 

4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 96 0.0% 0 0.0% 96 100.0% 

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 

679 0.0% 89 0.0% 590 662.9% 

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 

204 0.0% 0 0.0% 204 100.0% 

4817' 
Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλ-
ληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι, καθώς και κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί 
ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας (εκτός από επιστολικά δ 

772 0.0% 0 0.0% 772 100.0% 

4819' 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμ-
βακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από 
χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε 

4,383 0.0% 20,478 0.1% -16,095 -78.6% 

4820' 
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), ση-
μειωματάρια-ημερολογία (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσ-
σωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ 

5,441 0.0% 7,215 0.0% -1,774 -24.6% 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 779 0.0% 0 0.0% 779 100.0% 

4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές 
εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

26,710 0.0% 3,640 0.0% 23,070 633.8% 

4902' Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις 6,008 0.0% 2,935 0.0% 3,073 104.7% 

4903' Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά 0 0.0% 4,838 0.0% -4,838 -100.0% 

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) 

581 0.0% 381 0.0% 200 52.5% 

4906' 
Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιο-
μηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το 
χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χ 

535 0.0% 70 0.0% 465 664.3% 
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4909' 
Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προ-
σωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολ-
λήσεις 

248 0.0% 0 0.0% 248 100.0% 

4910' 
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων 
των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 

2,959 0.0% 2,953 0.0% 6 0.2% 

4911' 
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, 
π.δ.κ.α. 

24,088 0.0% 7,662 0.0% 16,426 214.4% 

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 

20,243 0.0% 185,408 0.5% -165,165 -89.1% 

5408' 
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και νήματα 
μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 
mm 

699 0.0% 0 0.0% 699 100.0% 

5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 17,788 0.0% 0 0.0% 17,788 100.0% 

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

149,034 0.3% 76,215 0.2% 72,819 95.5% 

5701' 
Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και 
έτοιμοι 

0 0.0% 1,638 0.0% -1,638 -100.0% 

5702' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι, όχι φουντωτοί ούτε 
φλοκωτοί, έστω και έτοιμοι,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία 
κιλίμια, σουμάκ, καραμανίας και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι 

820 0.0% 0 0.0% 820 100.0% 

5705' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμοι (εκτός των υ-
φασμένων και των φουντωτών βελουδωτή κατασκευή με βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων 
από πίλημα) 

0 0.0% 8,938 0.0% -8,938 -100.0% 

5804' 
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε τόπια (με το μέτρο), σε 
ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα) (εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 6002) 

5,737 0.0% 0 0.0% 5,737 100.0% 

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) 

0 0.0% 200 0.0% -200 -100.0% 

6104' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρ-
μες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

0 0.0% 2,217 0.0% -2,217 -100.0% 

6105' Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 0 0.0% 326 0.0% -326 -100.0% 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 789 0.0% 1,575 0.0% -786 -49.9% 

6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός 
των παραγεμισμένων γιλέκων) 

6,722 0.0% 0 0.0% 6,722 100.0% 
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6114' 
Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφά-
σματα 

0 0.0% 168 0.0% -168 -100.0% 

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) 

0 0.0% 637 0.0% -637 -100.0% 

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) 

3,188 0.0% 2,059 0.0% 1,129 54.8% 

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 

11,418 0.0% 0 0.0% 11,418 100.0% 

6204' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρ-
μες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί 

12,781 0.0% 12,798 0.0% -17 -0.1% 

6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, κα-
θώς και εκτός από φανελάκια) 

11,426 0.0% 0 0.0% 11,426 100.0% 

6208' 
Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζά-
μες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου 
και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των πλεκτών, καθώς κα 

2,206 0.0% 0 0.0% 2,206 100.0% 

6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου 
καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

7,912 0.0% 3,320 0.0% 4,592 138.3% 

6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζομάντηλα, καλύμμα-
τα κρεβατιού, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη της κλάσης 9404) 

13,486 0.0% 460,398 1.2% -446,912 -97.1% 

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) 

4,177 0.0% 0 0.0% 4,177 100.0% 

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 

1,850 0.0% 5,440 0.0% -3,590 -66.0% 

6306' 
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές, 
ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήματα χερσαίων μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνω-
σης, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά καλύ 

291 0.0% 0 0.0% 291 100.0% 

6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), 
π.δ.κ.α. 

10,400 0.0% 190 0.0% 10,210 5373.7% 

6309' 
Μεταχειρισμένα ενδύματα, συμπληρώματα του ενδύματος, καλύμματα, πανικά για οικιακή 
χρήση και είδη επίπλωσης, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, ό. συμπ. τα υποδήμα-
τα και τα καλύμματα κεφαλής κάθε είδους, που είναι καταφανώς χρησιμοποιημένα και π 

2,894 0.0% 2,264 0.0% 630 27.8% 
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6402' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστι-
κή ύλη (εκτός από τα αδιάβροχα υποδήματα της κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υπο-
δήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν χα 

4,544 0.0% 944 0.0% 3,600 381.4% 

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 

19,271 0.0% 3,427 0.0% 15,844 462.3% 

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) 

492 0.0% 529 0.0% -37 -7.0% 

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 ( 

0 0.0% 190 0.0% -190 -100.0% 

6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 253 0.0% 0 0.0% 253 100.0% 

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

62,863 0.1% 39,512 0.1% 23,351 59.1% 

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα 0 0.0% 100 0.0% -100 -100.0% 

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 

0 0.0% 1,352 0.0% -1,352 -100.0% 

6814' 
Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, ό. συμπ. ο συσσωματω-
μένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή 
άλλες ύλες (εκτός από ηλεκτρικούς μονωτήρες, μονωτικά τεμάχια, αντιστάσεις και συμπυκν 

0 0.0% 4,921 0.0% -4,921 -100.0% 

6905' 
Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις και άλλα κερα-
μευτικά είδη για την οικοδομική (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμά-
των ή από παρόμοιες πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτικών ειδών για την ο 

0 0.0% 136 0.0% -136 -100.0% 

6907' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, 
καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές 
ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες 

886,955 1.6% 9,338 0.0% 877,617 9398.3% 

6908' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, υαλωμένα, 
καθώς και ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, υαλωμένα, 
έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολι 

0 0.0% 1,149,414 3.0% -1,149,414 -100.0% 

6910' 
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκά-
νες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευ-
τικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά 

321,462 0.6% 116,661 0.3% 204,801 175.6% 
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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 

0 0.0% 9,408 0.0% -9,408 -100.0% 

7005' 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι 
λειασμένο ή αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, είτε έχει απορροφητική, αντα-
νακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση ή όχι, το οποίο όμως δεν έχει υποστεί άλλη 

0 0.0% 25,208 0.1% -25,208 -100.0% 

7007' 
Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυμένο και γυαλί ασφαλείας με πολλαπλές επιφάνειες επικολλη-
τό γυαλί (εκτός από μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες, γυαλιά για ματο-
γυάλια και γυαλιά ωρολογοποιίας) 

96 0.0% 0 0.0% 96 100.0% 

7008' Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες 6,616 0.0% 0 0.0% 6,616 100.0% 

7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία 
από γυαλί, για μεταφορές ή συσκευασίες εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώ-
ματα, επικαλύμματα και άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα 

343,874 0.6% 231,313 0.6% 112,561 48.7% 

7013' 
Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον καλλωπισμό, το γρα-
φείο, την εσωτερική διακόσμηση ή παρόμοιες χρήσεις (εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, 
καθώς και βάζα για τη συντήρηση τροφίμων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισμ 

445 0.0% 950 0.0% -505 -53.2% 

7102' 
Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα (εκτός από πέτρες που δεν 
είναι δεμένες σε κόσμημα και χρησιμοποιούνται ως βελόνες ανάγνωσης του ήχου, καθώς και 
κατεργασμένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται ως μέρη μετρητών, οργάνων μέτρ 

0 0.0% 972 0.0% -972 -100.0% 

7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών) 

22,325 0.0% 13,384 0.0% 8,941 66.8% 

7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 114 0.0% 240 0.0% -126 -52.5% 

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 

1,384,422 2.5% 0 0.0% 1,384,422 100.0% 

7219' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 
θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση 

0 0.0% 22,966 0.1% -22,966 -100.0% 

7228' 
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυ-
βα, π.δ.κ.α. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβα 

0 0.0% 8,007 0.0% -8,007 -100.0% 

7308' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, 
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυ-
ρα καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ 

15,423 0.0% 5,238 0.0% 10,185 194.4% 

7312' 
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 
μονωμένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρμα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρ-
μα) 

0 0.0% 710 0.0% -710 -100.0% 

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 

0 0.0% 10,349 0.0% -10,349 -100.0% 
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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 

1,967 0.0% 0 0.0% 1,967 100.0% 

7320' 
Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ελατήρια ρολογιών, ελα-
τήρια για στελέχη και λαβές ομπρελών, ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατή-
ρια, καθώς και αποσβεστήρες κραδασμών και ελατήρια στρέψης του Τμήματος XVII) 

0 0.0% 100 0.0% -100 -100.0% 

7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 740 0.0% 1,976 0.0% -1,236 -62.6% 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 8,405 0.0% 3,078 0.0% 5,327 173.1% 

7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή 
εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσμα-
τα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

242,453 0.4% 348,427 0.9% -105,974 -30.4% 

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 

210 0.0% 0 0.0% 210 100.0% 

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 37,517,720 66.6% 19,997,370 51.5% 17,520,350 87.6% 

7602' 
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχο-
νται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε 
μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ 

1,467,235 2.6% 259,674 0.7% 1,207,561 465.0% 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 1,589 0.0% 45,129 0.1% -43,540 -96.5% 

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

0 0.0% 98 0.0% -98 -100.0% 

7610' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύ-
λοι, κολόνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαί-
σια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο (εκτός 

100 0.0% 0 0.0% 100 100.0% 

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 έ-
χουν χαρακτήρα εργαλείων, κουτάλια, κουτάλες, πηρούνια και άλλα είδη των κ 

2,418 0.0% 0 0.0% 2,418 100.0% 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 1,352 0.0% 0 0.0% 1,352 100.0% 

7802' 
Απορρίμματα και θραύσματα από μόλυβδο (εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) της 
παραγωγής μολύβδου [κλάση 2620], εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός 
από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα α 

0 0.0% 1,944,965 5.0% -1,944,965 -100.0% 

8203' 
Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη ιατρικές λαβίδες με ελα-
τήριο, ψαλίδες για την κοπή μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων και βιδών, τρυπητήρια, διατρητή-
ρες και παρόμοια εργαλεία, από κοινά μέταλλα 

386 0.0% 281 0.0% 105 37.4% 
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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 

17,915 0.0% 3,621 0.0% 14,294 394.8% 

8206' 
Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

0 0.0% 210 0.0% -210 -100.0% 

8207' 
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- εργαλεία 
(π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμά-
των, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω 

850 0.0% 44,506 0.1% -43,656 -98.1% 

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 κοι-
νά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα 

167 0.0% 100 0.0% 67 67.0% 

8302' 
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, πα-
ντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμά-
στρες τοίχου για ενδύματα, κρεμάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα και 

160 0.0% 0 0.0% 160 100.0% 

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, 

276 0.0% 1,000 0.0% -724 -72.4% 

8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα πώματα για τη ρύθ-
μιση της ροής), καψούλια επιπωμάτισης φιαλών, βιδωτά πώματα, πλάκες πωμάτων, μολυ-
βδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα 

100 0.0% 0 0.0% 100 100.0% 

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 

36 0.0% 0 0.0% 36 100.0% 

8404' 
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. προθερμαντήρες, υπερθερμα-
ντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών 

150 0.0% 0 0.0% 150 100.0% 

8407' 
Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με εξωτερική α-
νάφλεξη 

0 0.0% 25,879 0.1% -25,879 -100.0% 

8408' 
Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ)              
εξη κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ 

62,195 0.1% 45,708 0.1% 16,487 36.1% 

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

496,846 0.9% 379,345 1.0% 117,501 31.0% 

8410' 
Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθμιστές αυτών (εκτός από τις υδραυλικές 
κινητήριες μηχανές και τους υδραυλικούς κινητήρες της κλάσης 8412) 

0 0.0% 103 0.0% -103 -100.0% 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 1,216 0.0% 2,470 0.0% -1,254 -50.8% 

8412' 
Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινητήρες εσω-
τερικής καύσης, υδραυλικούς στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και 
ηλεκτρικούς κινητήρες) 

0 0.0% 2,601 0.0% -2,601 -100.0% 
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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 

75,431 0.1% 48,352 0.1% 27,079 56.0% 

8414' 
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες γαλακτώματος, 
καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες και τους επιμήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λει-
τουργούν με συμπιεσμένο αέρα), συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες.  

17,451 0.0% 5,257 0.0% 12,194 232.0% 

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 

0 0.0% 6,593 0.0% -6,593 -100.0% 

8417' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από 
ξηραντήρια και κλιβάνους πυρόλυσης) 

157,304 0.3% 1,508 0.0% 155,796 10331.3% 

8419' 
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με με-
θόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδι-
σμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέ 

18,660 0.0% 160 0.0% 18,500 11562.5% 

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) 

130,272 0.2% 240,807 0.6% -110,535 -45.9% 

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 

12,653 0.0% 5,150 0.0% 7,503 145.7% 

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 φιά-
λες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 

0 0.0% 230 0.0% -230 -100.0% 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 9,749 0.0% 0 0.0% 9,749 100.0% 

8426' 
Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρματοφόροι γερανοί, κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανοί 
εκφόρτωσης και άλλοι γερανοί (εκτός από αυτοκίνητους γερανούς και γερανούς-αυτοκίνητα 
για το σιδηροδρομικό δίκτυο). Κινητοί γερανοί εμπορευματοκιβωτίων, τροχοφόρα φορ 

0 0.0% 67,500 0.2% -67,500 -100.0% 

8429' 
Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), καθώς και ομαλυ-
ντήρες χώματος και δρόμων (graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστες-φορτωτές 
και άλλοι φτυαριστές-φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι συμπιεστές εδάφους 

25,954 0.0% 0 0.0% 25,954 100.0% 

8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συ-
σκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

32,873 0.1% 20,628 0.1% 12,245 59.4% 

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 

283 0.0% 44,294 0.1% -44,011 -99.4% 

8458' Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για την κατεργασία μετάλλων με αφαίρεση υλικού 489 0.0% 0 0.0% 489 100.0% 
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8462' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη σφυρηλάτηση με απο-
τύπωση σε μήτρα ή το σφυροκόπημα των μετάλλων. Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι πρέσες) για 
την κάμψη, τη λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το ψαλίδισμα, τη διάτρηση με πίεση ή το ρο 

92,533 0.2% 0 0.0% 92,533 100.0% 

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 

0 0.0% 23,432 0.1% -23,432 -100.0% 

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 δεδομέ-
νων. Λογιστικές μηχανές, μηχανές γραμματοσήμανσης, μηχανές έκδοσης εισιτηρίωνκ 

0 0.0% 448 0.0% -448 -100.0% 

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. 

59,836 0.1% 12,880 0.0% 46,956 364.6% 

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 κλά-
σεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 

3,173 0.0% 3,137 0.0% 36 1.1% 

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 περι-
λαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

2,595 0.0% 0 0.0% 2,595 100.0% 

8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

75,116 0.1% 11,611 0.0% 63,505 546.9% 

8481' 
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες, ατμολέ-
βητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμο-
στατικά χειριζόμενες βαλβίδες 

128,258 0.2% 141,112 0.4% -12,854 -9.1% 

8482' 
Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλά-
σης 7326 

11,538 0.0% 2,099 0.0% 9,439 449.7% 

8483' 
Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων και των στρο-
φαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι. Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλινδικά 
έδρανα κύλισης, περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για μηχανές. Mηχανισμοί μετ 

6,405 0.0% 376 0.0% 6,029 1603.5% 

8484' 
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών πα-
ρεμβυσμάτων ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασί-
ες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεμβύσματα 

961 0.0% 0 0.0% 961 100.0% 

8487' 
Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφά-
λαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, 
επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

21,228 0.0% 7,672 0.0% 13,556 176.7% 

8501' 
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος) 

820 0.0% 0 0.0% 820 100.0% 

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς 0 0.0% 40,603 0.1% -40,603 -100.0% 
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8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επα-
γωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

928 0.0% 4,788 0.0% -3,860 -80.6% 

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

31,435 0.1% 132,372 0.3% -100,937 -76.3% 

8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 1,882 0.0% 0 0.0% 1,882 100.0% 

8511' 
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσω-
τερικής καύσης με εξωτερική ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη (π.χ. μηχανές και διατάξεις μαγνητοη-
λεκτρικές ή δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία και αναφλεκτήρες αφής καθώς και α 

9,294 0.0% 0 0.0% 9,294 100.0% 

8513' 
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με δική τους πηγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός από τις 
συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512) 

11,033 0.0% 6,315 0.0% 4,718 74.7% 

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 

935 0.0% 0 0.0% 935 100.0% 

8516' 
Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συ-
σκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για 
την περιποίηση των μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

1,471 0.0% 0 0.0% 1,471 100.0% 

8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συ-
μπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (α-
κουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 

86,653 0.2% 101,173 0.3% -14,520 -14.4% 

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 βαρυ-
κόω 

807 0.0% 1,603 0.0% -796 -49.7% 

8521' 
Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου, είτε έχουν 
ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων ή όχι (εκτός από τις μαγνητοσκοπικές συσκευ-
ές λήψης βιντεοκάμερες) 

0 0.0% 2,017 0.0% -2,017 -100.0% 

8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για 
εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

148,303 0.3% 139,526 0.4% 8,777 6.3% 

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 

1,152 0.0% 5,837 0.0% -4,685 -80.3% 

8526' 
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συ-
σκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού 

4,335 0.0% 0 0.0% 4,335 100.0% 
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8527' 
Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συν-
δυασμένες, στο ίδιο προστατευτικό περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου ή με ωρολογιακή συσκευή 

326 0.0% 0 0.0% 326 100.0% 

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 

7,018 0.0% 754 0.0% 6,264 830.8% 

8529' 
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής και λήψης για τη 
ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συ-
σκευές λήψης (τηλεοπτικές κάμερες), για μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε 

2,433 0.0% 2,833 0.0% -400 -14.1% 

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 

11,852 0.0% 479 0.0% 11,373 2374.3% 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 0 0.0% 100 0.0% -100 -100.0% 

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 

0 0.0% 2,076 0.0% -2,076 -100.0% 

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 < 

6,507 0.0% 330 0.0% 6,177 1871.8% 

8537' 
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλι-
σμένες 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 

100 0.0% 0 0.0% 100 100.0% 

8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 
8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 

144 0.0% 405 0.0% -261 -64.4% 

8539' 
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία φάροι και προβο-
λείς σφραγισμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλε-
κτρικοί 

478 0.0% 46,327 0.1% -45,849 -99.0% 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 552 0.0% 300 0.0% 252 84.0% 

8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

124,313 0.2% 11,235 0.0% 113,078 1006.5% 

8544' 
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα 
(έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μο-
νωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 

2,795 0.0% 485 0.0% 2,310 476.3% 

8548' 
Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευ-
τές. Εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη 
μηχανών και συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στοκ 

0 0.0% 91 0.0% -91 -100.0% 
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8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφο-
ρά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα 
εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 

36,806 0.1% 53,238 0.1% -16,432 -30.9% 

8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο θάλαμος οδήγησης 0 0.0% 4,738 0.0% -4,738 -100.0% 

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. 

133,986 0.2% 64,147 0.2% 69,839 108.9% 

8711' 
Μοτοσυκλέτες (ό. συμπ. τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, έστω και με 
καλάθι στο πλάι. Πλάγια καλάθια για μοτοσυκλέτες 

25,604 0.0% 0 0.0% 25,604 100.0% 

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. 

379 0.0% 0 0.0% 379 100.0% 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 136,906 0.2% 93,727 0.2% 43,179 46.1% 

8903' 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα 
(κανώ) 

8,432 0.0% 6,000 0.0% 2,432 40.5% 

8907' 
Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες, πλωτοί υφα-
λοδείκτες και άλλες πλωτές διατάξεις (εκτός από τα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8906 και τις 
πλωτές διατάξεις προς διάλυση) 

24,567 0.0% 0 0.0% 24,567 100.0% 

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 

858 0.0% 0 0.0% 858 100.0% 

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 ματογυά-
λια) 

1,088 0.0% 0 0.0% 1,088 100.0% 

9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από 
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 

18,178 0.0% 1,851 0.0% 16,327 882.1% 

9015' 
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφί-
ας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα 

1,633 0.0% 1,790 0.0% -157 -8.8% 

9017' 
Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογρά-
φοι, μοιρογνωμόνια, μαθηματικά εργαλεία, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα και 
συσκευές μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 

0 0.0% 250 0.0% -250 -100.0% 

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. 

49,752 0.1% 63,012 0.2% -13,260 -21.0% 

9019' 
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές 
οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, ανα-
πνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 

0 0.0% 2,575 0.0% -2,575 -100.0% 
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9020' 
Αναπνευστικές συσκευές και μάσκες αερίου (εκτός από προστατευτικές μάσκες χωρίς μηχανι-
κά μέρη και χωρίς κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος, καθώς και εκτός από αναπνευστικές συ-
σκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία) 

19,738 0.0% 0 0.0% 19,738 100.0% 

9021' 
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι ιατροχει-
ρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. 
Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο 

741,512 1.3% 679,946 1.8% 61,566 9.1% 

9023' 
Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. κατά τη διδασκαλία ή σε εκθέσεις), ακατάλ-
ληλα για άλλες χρήσεις (εκτός από συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση της 
κλάσης 8805, αντικείμενα συλλογών της κλάσης 9705 και αρχαιολογικά αντικείμε 

734 0.0% 2,806 0.0% -2,072 -73.8% 

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 

1,306 0.0% 0 0.0% 1,306 100.0% 

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 

7,198 0.0% 31,228 0.1% -24,030 -77.0% 

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 

1,277 0.0% 3,365 0.0% -2,088 -62.1% 

9028' 
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών 
αυτών 

11,794 0.0% 4,609 0.0% 7,185 155.9% 

9029' 
Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές χιλιομέτρων ή μετρη-
τές βημάτων (εκτός από μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού). Ταχύμετρα και άλλοι μετρη-
τές ταχύτητας (εκτός εκείνων της κλάσης 9014 ή 9015). Στροβοσκόπια 

400 0.0% 0 0.0% 400 100.0% 

9030' 
Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έ-
λεγχο 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 

200 0.0% 0 0.0% 200 100.0% 

9031' 
Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περι-
λαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

4,012 0.0% 1,799 0.0% 2,213 123.0% 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 3,985 0.0% 2,563 0.0% 1,422 55.5% 

9101' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα χρονόμετρα του αυτού 
τύπου, με πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 
(εκτός εκείνων των οποίων η βάση είναι από χάλυβα) 

4,000 0.0% 0 0.0% 4,000 100.0% 

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 πολύ-
τιμα μέταλλα) 

213,878 0.4% 1,454 0.0% 212,424 14609.6% 

9104' 
Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια ρολόγια, για αυτοκίνητα, αερο-
σκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα 

2,713 0.0% 0 0.0% 2,713 100.0% 
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9401' 
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρι-
κή ή τη χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και 
τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

1,176 0.0% 0 0.0% 1,176 100.0% 

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 

0 0.0% 1,010 0.0% -1,010 -100.0% 

9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή 
τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

7,192 0.0% 30,058 0.1% -22,866 -76.1% 

9404' 
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια προϊόντα 
(π.χ. στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προ-
σκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά μ 

0 0.0% 17,615 0.0% -17,615 -100.0% 

9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρό-
μοια είδη, με μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομ 

594,331 1.1% 13,965 0.0% 580,366 4155.9% 

9406' Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα 7,100 0.0% 0 0.0% 7,100 100.0% 

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 

0 0.0% 716 0.0% -716 -100.0% 

9505' 
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή 
για αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 

1,551 0.0% 0 0.0% 1,551 100.0% 

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 

3,292 0.0% 0 0.0% 3,292 100.0% 

9601' 
Ελεφαντόδοντο, κόκκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλι, μαργαροκόγχη 
και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (ό. 
συμπ. τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση), π.δ.κ.α. 

0 0.0% 440 0.0% -440 -100.0% 

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 

23,440 0.0% 114,520 0.3% -91,080 -79.5% 

9605' 
Σύνολα ειδών ταξιδιού νεσεσέρ, για την περιποίηση του σώματος, το ράψιμο, το καθάρισμα 
των υποδημάτων ή των ενδυμάτων (εκτός από σύνολα για την περιποίηση των χεριών) 

366 0.0% 191 0.0% 175 91.6% 

9608' 
Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πο-
ρώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και παρόμοιοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντί-
γραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέ 

487 0.0% 1,913 0.0% -1,426 -74.5% 

9614' 
Πίπες για καπνό (ό. συμπ. οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα και τα μέρη αυ-
τών, π.δ.κ.α. 

6,213 0.0% 7,423 0.0% -1,210 -16.3% 
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9618' 
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόμοια είδη, κινούμενες φιγούρες και παραστάσεις 
για βιτρίνες (εκτός από τα ίδια τα προβαλλόμενα προϊόντα, κούκλες-παιχνίδια και προπλά-
σματα για τη βιτρίνα) 

2,533 0.0% 0 0.0% 2,533 100.0% 

9619' 
Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε 
υλικό 

0 0.0% 2,093 0.0% -2,093 -100.0% 

9702' Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, χαρακτικής και λιθογραφίας 0 0.0% 2,914 0.0% -2,914 -100.0% 

9705' 
Αντικείμενα συλλογών και συλλογές, ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή ανατομίας. Αντι-
κείμενα συλλογών που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό 
ή νομισματικό ενδιαφέρον 

6,234 0.0% 0 0.0% 6,234 100.0% 

99SS' λοιπά προίόντα 10,749 0.0% 1404441 3.6% -1,393,692 -99.2% 

  Σύνολο 56,338,075 100.0% 38,816,865 100.0% 17,521,210 45.1% 
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Παράρτημα 4.: Στατιστικά στοιχεία εμπορικών ανταλλαγών 2016/2015  

 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2016 2015 2016/2015 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

  ΣΥΝΟΛΟ 241,885,179 100.0% 269,721,110 100.0% -27,835,931 

0301' Ψάρια ζωντανά 158,634 0.1%   0.0% 158,634 

0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της 
κλάσης 0304) 

1,535,789 0.6% 1,329,743 0.5% 206,046 

0305' 
Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλ-
ληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσμα-
τος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβ 

180 0.0% 359 0.0% -179 

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 μαλακόστρα-
κα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό. Αλεύρια, σκόν 

1,515 0.0% 241 0.0% 1,274 

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 

1,495 0.0% 416 0.0% 1,079 

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 

1,505,000 0.6% 1,023,354 0.4% 481,646 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 868,770 0.4% 563,772 0.2% 304,998 

0408' 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον 
ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

  0.0% 302 0.0% -302 

0409' Μέλι φυσικό 42,800 0.0% 63,971 0.0% -21,171 

0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιμα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α. 48 0.0%   0.0% 48 

0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

118,995 0.0%   0.0% 118,995 

0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του 
ανθρώπου 

79,470 0.0% 79,470 0.0% 0 

0602' 
Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, μοσχεύματα, μπόλια και λευκό 
(φύτρα) μανιταριών (εκτός από βολβούς, κρεμμύδια, κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, 
καθώς και εκτός από φυτά και ρίζες κιχωρίου) 

  0.0% 38,674 0.0% -38,674 

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 50 0.0% 54,762 0.0% -54,712 

0703' 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

11,590 0.0%   0.0% 11,590 

0704' 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους 
Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

  0.0% 10,918 0.0% -10,918 

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 94 0.0%   0.0% 94 
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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 

88,206 0.0% 1,718 0.0% 86,488 

0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 27,923 0.0% 138,714 0.1% -110,791 

0712' 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς πα-
ρασκευασμένα 

85,051 0.0% 77,859 0.0% 7,192 

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) 

17,800 0.0%   0.0% 17,800 

0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή 
ξερά 

9,477 0.0% 22,636 0.0% -13,159 

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 333,712 0.1% 32,107 0.0% 301,605 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 114,243 0.0% 69,952 0.0% 44,291 

0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 42,989 0.0%   0.0% 42,989 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 872,598 0.4% 229,689 0.1% 642,909 

0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και 
αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

486,743 0.2% 416,810 0.2% 69,933 

0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και 
φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρ-
ποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ 

1,944,660 0.8% 1,116,896 0.4% 827,764 

0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προ-
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

6,433 0.0%   0.0% 6,433 

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 

52,683 0.0% 8,475 0.0% 44,208 

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 2,221 0.0%   0.0% 2,221 

0905' Βανίλια 294 0.0%   0.0% 294 

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 

14,990 0.0%   0.0% 14,990 

1006' Ρύζι 81,126 0.0%   0.0% 81,126 

1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 6,019 0.0%   0.0% 6,019 

1102' Αλεύρια δημητριακών εκτός από του σιταριού ή του σμιγαδιού 1,030 0.0%   0.0% 1,030 

1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ε-
λιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριο-
κράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου) 

1,711,477 0.7% 1,848,729 0.7% -137,252 
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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, σπα-
σμένα ή σε σκόνη 

  0.0% 1,564 0.0% -1,564 

1214' 
Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, lu-
zerne), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊό-
ντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 

8,733 0.0%   0.0% 8,733 

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες 1,480,275 0.6% 3,502,321 1.3% -2,022,046 

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 

1,062,724 0.4% 1,137,843 0.4% -75,119 

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 

210,423 0.1% 307,830 0.1% -97,407 

1517' 
Μαργαρίνη και μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωϊκά ή φυτικά ή από τα βρώσι-
μα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών (εκτός από λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολι-
κώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελ 

70,488 0.0% 69,696 0.0% 792 

1602' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος (εκτός από λουκάνικα, 
σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος) 

1,254 0.0%   0.0% 1,254 

1604' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευ-
άζονται από αυγά ψαριού 

18,167 0.0% 10,783 0.0% 7,384 

1605' Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 1,755 0.0%   0.0% 1,755 

1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 351 0.0%   0.0% 351 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα 300,878 0.1% 322,240 0.1% -21,362 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 516,037 0.2% 552,844 0.2% -36,807 

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 υπο-
λογιζόμενο με βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.· παρασκ 

177,527 0.1% 355,068 0.1% -177,541 

1902' 
Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες ή και αλλιώς παρασκευα-
σμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, καθώς και αράπικο 
σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο 

108,688 0.0% 68,837 0.0% 39,851 

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 

244,401 0.1% 172,792 0.1% 71,609 

1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου, όστιες, κάψου-
λες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι 
ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 

652,982 0.3% 402,141 0.1% 250,841 

2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή 
οξικό οξύ 

430,586 0.2% 86,652 0.0% 343,934 
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2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 270,998 0.1% 177,789 0.1% 93,209 

2004' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχα-
ρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

180 0.0%   0.0% 180 

2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με 
ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

3,086,622 1.3% 4,521,961 1.7% -1,435,339 

2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από 
βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

1,369,281 0.6% 1,035,055 0.4% 334,226 

2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, χωρίς όμως να έχουν εισαχ 

2,420,221 1.0% 2,815,663 1.0% -395,442 

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 

141,160 0.1% 111,173 0.0% 29,987 

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 

5,681 0.0% 589 0.0% 5,092 

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) 

9,745 0.0%   0.0% 9,745 

2103' 
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. 
Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο, και μουστάρδα 

22,107 0.0% 7,864 0.0% 14,243 

2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 54,764 0.0% 117,421 0.0% -62,657 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 310,715 0.1% 373,817 0.1% -63,102 

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 

32,889 0.0% 196,915 0.1% -164,026 

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 λαχανι-
κών και το γάλα) 

115,146 0.0% 518,969 0.2% -403,823 

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 

65,959 0.0% 25,492 0.0% 40,467 

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) 

47,872 0.0% 58,408 0.0% -10,536 

2209' Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ 10,923 0.0% 930 0.0% 9,993 

2306' 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την 
εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών (εκτός από σογιέλαιου και αραχιδέλαιου) 

10,616 0.0%   0.0% 10,616 

2308' 
Βελανίδια, ινδικά κάστανα, υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων και άλλες φυτικές ύλες, φυτικά απορ-
ρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, π.δ.κ.α. 

45,912 0.0% 74,985 0.0% -29,073 
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2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 951,166 0.4% 135,207 0.1% 815,959 

2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 300,219 0.1%   0.0% 300,219 

2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό 
ή υποκατάστατα του καπνού 

902,979 0.4% 2,138,456 0.8% -1,235,477 

2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομογενοποιημένα ή ανα-
σχηματισμένα καπνά, εκχυλίσματα και βάμματα καπνού (εκτός από πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα με κομμένα τα άκρα, καθώς και εκτός από πουράκια κ 

8,892 0.0% 1,768 0.0% 7,124 

2501' 
Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι, και χλωριούχο νάτριο καθα-
ρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν 
καλή ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό 

  0.0% 170 0.0% -170 

2508' 
Άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται 
ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργί-
λου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται απ 

26,067 0.0% 15,593 0.0% 10,474 

2509' Κιμωλία   0.0% 24,557 0.0% -24,557 

2513' 
Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και 
θερμικά επεξεργασμένες 

18 0.0%   0.0% 18 

2514' 
Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή 
πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Σκόνες και απορρίμματα σχιστόλιθου 

  0.0% 105 0.0% -105 

2515' 
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομε-
νικής πυκνότητας >= 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή 
άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ήο 

627,688 0.3% 289,171 0.1% 338,517 

2517' 
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην 
παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες 
ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επ 

  0.0% 802 0.0% -802 

2519' 
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία 
πυρωμένη αδρανής φρυγμένη, έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθη-
καν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και κα 

  0.0% 77,532 0.0% -77,532 

2530' Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 195,625 0.1% 253,464 0.1% -57,839 

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. 

53,421,593 22.1% 73,572,678 27.3% -20,151,085 

2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 131,574 0.1% 144,384 0.1% -12,810 

2712' 
Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από 
τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω 
και χρωματισμένα 

  0.0% 5,155 0.0% -5,155 

2715' 
Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs και άλλα μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, 
την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής 

  0.0% 28,878 0.0% -28,878 

2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 39,875 0.0% 29,017 0.0% 10,858 
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2833' Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά υπερθειικά   0.0% 2,600 0.0% -2,600 

2835' Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 1,110 0.0% 2,848 0.0% -1,738 

2836' 
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει 
καρβαμιδικό του αμμωνίου 

605,881 0.3% 373,493 0.1% 232,388 

2919' 
Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

65,240 0.0%   0.0% 65,240 

2936' 
Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
φυσικά συμπυκνώματα, καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, ανα-
μειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύμ 

  0.0% 1,427 0.0% -1,427 

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, 

3,570 0.0% 208,000 0.1% -204,430 

3003' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα ανα-
μειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν 
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη 

  0.0% 709 0.0% -709 

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

1,651,134 0.7% 852,164 0.3% 798,970 

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, οδοντια-
τρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς 

9,583 0.0% 36,272 0.0% -26,689 

3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 
3006.60.90 

6,539 0.0% 9,251 0.0% -2,712 

3101' 
Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα 
και λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέ-
λευσης (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή π 

  0.0% 21,728 0.0% -21,728 

3105' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. 
Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζω-
τούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 

  0.0% 19,092 0.0% -19,092 

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 

950,115 0.4% 590,228 0.2% 359,887 

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 παρα-
σκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση ανόργανες ή ορυκτές 

  0.0% 2,369 0.0% -2,369 

3207' 
Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρί-
σματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρσκευάσματα, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλου 

533 0.0%   0.0% 533 
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3208' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, δια-
σκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, 
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, με αναλο 

1,067,053 0.4% 661,011 0.2% 406,042 

3209' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο 

139,721 0.1% 2,333,073 0.9% -2,193,352 

3212' 
Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες, διασκορπισμένα 
σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο τ 

1,717 0.0%   0.0% 1,717 

3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο 
χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στη οικοδομική 

393,234 0.2% 162,439 0.1% 230,795 

3215' 
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε 
στερεές μορφές 

153,248 0.1% 46,264 0.0% 106,984 

3302' 
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα, με 
βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στη 
βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα που βασίζονται σε ευώδεις ο 

4,970 0.0% 23,283 0.0% -18,313 

3303' 
Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και αποσμητικά σώματος, καθώς 
και εκτός από λοσιόν για τα μαλλιά) 

293,098 0.1% 197,429 0.1% 95,669 

3304' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντή-
ρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιη-
λιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ 

3,467,199 1.4% 3,346,221 1.2% 120,978 

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 85,223 0.0% 94,681 0.0% -9,458 

3306' 
Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκό-
νες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται 
για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά ν 

496 0.0%   0.0% 496 

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 παρασκευα-
σμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζοντ 

215,020 0.1% 238,321 0.1% -23,301 

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 

150,214 0.1% 97,018 0.0% 53,196 

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 

275,664 0.1% 434,108 0.2% -158,444 

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 πα-
ρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά καιπαρ 

7,898 0.0% 111,013 0.0% -103,115 

3407' 
Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδα-
ση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία κεριά για την οδοντοτεχνική, που παρουσιάζονται σε συν-
δυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακ 

872 0.0%   0.0% 872 
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3502' 
Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού 
γάλακτος περιεκτικότητας, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή μάζα, > 80% πρωτε νες ορού γάλακτος), 
αλβουμινικά άλατα και άλλα 

  0.0% 15,206 0.0% -15,206 

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 

131,310 0.1% 53,972 0.0% 77,338 

3707' 
Παρασκευάσματα χημικών προϊόντων για φωτογραφικές χρήσεις (εκτός από βερνίκια, κόλλες, συγκολλη-
τικά και παρόμοια παρασκευάσματα). Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμέ-
νες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα γιατ 

  0.0% 694 0.0% -694 

3806' 
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολο-
φωνίου. Γόμες λιωμένες 

58,953 0.0% 177,910 0.1% -118,957 

3808' 
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά 
της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συ-
σκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφ 

30,410 0.0% 37,290 0.0% -6,880 

3809' 
Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και 
άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα, π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα 
σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιμοποιούνται στηνκ 

7,922 0.0% 267 0.0% 7,655 

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 

5,618 0.0%   0.0% 5,618 

3814' 
Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων 
επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από ασετόν) 

  0.0% 137,290 0.1% -137,290 

3816' 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με 
βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα) 

204,531 0.1% 783,472 0.3% -578,941 

3822' 
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστη-
ριακά αντιδραστήρια είτε σε υπόθεμα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια που προορί-
ζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ 

3,848 0.0% 2,021 0.0% 1,827 

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 

1,162,071 0.5% 1,540,621 0.6% -378,550 

3825' 
Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Αστικά απορρίμματα. Λυματολάσπη. Άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη 
σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου 

1,496 0.0%   0.0% 1,496 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 1,917 0.0%   0.0% 1,917 

3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 6,111 0.0%   0.0% 6,111 

3906' Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές   0.0% 17,905 0.0% -17,905 

3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, 
ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

2,757 0.0% 5,985 0.0% -3,228 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 717,597 0.3% 404,548 0.1% 313,049 
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3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 312 0.0%   0.0% 312 

3916' 
Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι > 1 mm (μονόινα), 
χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι 
αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες 

3,904 0.0% 10,848 0.0% -6,944 

3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από πλαστικές ύλες 167,849 0.1% 99,013 0.0% 68,836 

3918' 
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων 
ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους πλάτους >= 45 cm, που απο-
τελούνται από μία στρώση από πλαστική ύλη κολλημένη κατάμ 

42 0.0% 8,338 0.0% -8,296 

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) 

37,934 0.0% 201,185 0.1% -163,251 

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 

284,006 0.1% 265,042 0.1% 18,964 

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 κατερ-
γασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τε 

16,873 0.0% 18,964 0.0% -2,091 

3922' 
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά 
τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες 

21,412 0.0% 6,909 0.0% 14,503 

3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις 
κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

208,167 0.1% 155,803 0.1% 52,364 

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 

5,635 0.0% 74,595 0.0% -68,960 

3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 434,543 0.2% 253,920 0.1% 180,623 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 991,979 0.4% 330,710 0.1% 661,269 

4003' Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες   0.0% 11,226 0.0% -11,226 

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 

628 0.0%   0.0% 628 

4008' Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ μη σκληρυμένο 5,254 0.0% 29,545 0.0% -24,291 

4009' 
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. 
σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 

10,689 0.0% 9,072 0.0% 1,617 

4010' Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ   0.0% 140 0.0% -140 

4012' 
Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώ-
τρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προ-
στατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ 

5,732 0.0%   0.0% 5,732 
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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) 

5,110 0.0%   0.0% 5,110 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 90,067 0.0% 8,743 0.0% 81,324 

4114' 
Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου). 
Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα 

  0.0% 1,851 0.0% -1,851 

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 φωτο-
γραφικές και για κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά 

39,917 0.0% 346,373 0.1% -306,456 

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) 

8,924 0.0% 5,998 0.0% 2,926 

4205' 
Τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εκτός από είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλι-
σμού για όλα τα ζώα, τεχνουργήματα από δέρμα, ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, είδη για τεχνι-
κές χρήσεις, μαστίγια κάθε είδους και άλλα είδη της κλάσης 6 

  0.0% 4,198 0.0% -4,198 

4302' 
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και 
άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, 
χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα 

1,698 0.0% 96,047 0.0% -94,349 

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 

21,499,692 8.9% 34,168,752 12.7% -12,669,060 

4407' 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm 

57,950 0.0% 14,474 0.0% 43,476 

4408' 
Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) έστω και συ-
γκολλημένα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανι-
σμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό 

  0.0% 21,090 0.0% -21,090 

4409' 
Ξυλεία στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα με 
καθορισμένη μορφή με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, 
στρογγυλεμένη ή παρόμοια σε όλο το μήκος μίας ή περισσ 

  0.0% 7,000 0.0% -7,000 

4411' 
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή 
άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω και συνδυασμένες με 
μία ή περισσότερες πλάκες-διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα 

2,027 0.0%   0.0% 2,027 

4412' 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρό-
μοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία με την ονομασία πυκνωμένη, 
κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πλάκες-διαφράγματα για παρκ 

19,764 0.0%   0.0% 19,764 

4413' 
Μεταλλωμένη ξυλεία και άλλη ξυλεία με την ονομασία πυκνωμένη, σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη 
καθορισμένης μορφής 

27,750 0.0%   0.0% 27,750 

4414' Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη   0.0% 1,177 0.0% -1,177 

4418' 
Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα shingles και shakes, από ξύλο 
(εκτός από ξυλότυπους από φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά κό 

74,854 0.0% 137,504 0.1% -62,650 
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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) 

  0.0% 8,547 0.0% -8,547 

4420' 
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, 
θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλ-
ματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως α 

1,500 0.0%   0.0% 1,500 

4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 2,948 0.0% 16,658 0.0% -13,710 

4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) (εκτός από χαροβάμβακα) 7,469 0.0% 24,071 0.0% -16,602 

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) 

2,094 0.0%   0.0% 2,094 

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 κυτ-
ταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα,δ 

11,993 0.0%   0.0% 11,993 

4808' 
Χαρτιά και χαρτόνια κυματοειδή, είτε έχουν συγκολλημένη επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωμένα, πτυχωτά, 
ανάγλυφα ή διάτρητα δια πίεσης ή δι'ανάγλυφης εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη 
σημείωση 7α) ή 7β) του παρόντος κεφαλαίου (εκτός από τα ε 

112,472 0.0% 56,697 0.0% 55,775 

4810' 
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφά-
νειες, με ή χωρίς συνδετικά, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή 
τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείω 

727,438 0.3% 920,633 0.3% -193,195 

4811' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, επιχρισμένα, εμποτισμέ-
να, 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 

4,653,071 1.9% 3,464,652 1.3% 1,188,419 

4814' 
Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χαρτί. Χαρτί για στόλισμα 
υαλοστασίων 

  0.0% 3,226 0.0% -3,226 

4816' 
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά για την αποτύπω-
ση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm ή σε φύλλα με σχήμα τετρά-
γωνο ή ορθογώνιο, των οποίων καμμία πλευρά δεν είναι > 36 c 

4,125 0.0%   0.0% 4,125 

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 κομ-
μένα σε συγκεκριμένα μεγέθη ή σχήματα. Χαρτομάνδη 

424,498 0.2% 278,012 0.1% 146,486 

4819' 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επί-
πεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι με μορφή σκλη-
ρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε 

22,319 0.0% 75,086 0.0% -52,767 

4820' 
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-
ημερολογία (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρ-
τιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ 

64,817 0.0% 32,254 0.0% 32,563 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 7,345 0.0% 1,534 0.0% 5,811 

4822' 
Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρη-
τα ή σκληρυμένα 

16,774 0.0% 13,636 0.0% 3,138 
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4823' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίν-
δρους πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων καμμία πλευρά δεν 
είναι > 36 cm όταν είναι ξεδιπλωμένα, και τεχνουργήματα από 

25,685 0.0% 14,051 0.0% 11,634 

4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και 
εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

163,644 0.1% 105,366 0.0% 58,278 

4905' 
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπο-
γραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα (εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και υδρό-
γειες σφαίρες) 

348,404 0.1% 443,983 0.2% -95,579 

4908' Χαλκομανίες κάθε είδους 3,552 0.0%   0.0% 3,552 

4910' 
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων 
αφαιρούνται τα φύλλα 

465 0.0% 5,838 0.0% -5,373 

4911' Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 92,102 0.0% 53,598 0.0% 38,504 

5201' Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 748,576 0.3%   0.0% 748,576 

5309' Υφάσματα από λινάρι 477 0.0%   0.0% 477 

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 

294,498 0.1% 24,657 0.0% 269,841 

5408' 
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 
67 decitex των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm 

  0.0% 18 0.0% -18 

5512' Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >= 85%   0.0% 416 0.0% -416 

5516' Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 4,707 0.0% 867 0.0% 3,840 

5601' 
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με μήκος <= 5 mm χνούδι από την 
επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες (εκτός από βάτες και είδη από 
βάτες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτι 

170,732 0.1% 155,951 0.1% 14,781 

5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 36,383 0.0% 32,729 0.0% 3,654 

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 

33,500 0.0%   0.0% 33,500 

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

1,863,003 0.8% 1,911,661 0.7% -48,658 

5608' 
Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοι-
νιά 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 

462,474 0.2% 183,149 0.1% 279,325 

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. 

2,004 0.0%   0.0% 2,004 

5701' Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι   0.0% 1,260 0.0% -1,260 
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5702' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, 
έστω και έτοιμοι,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία κιλίμια, σουμάκ, καρα-
μανίας και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι 

22,079 0.0% 901 0.0% 21,178 

5703' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή με βελό-
να, έστω και έτοιμοι 

85,254 0.0% 364,021 0.1% -278,767 

5705' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμοι (εκτός των υφασμένων και 
των φουντωτών βελουδωτή κατασκευή με βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων από πίλημα) 

  0.0% 1,113 0.0% -1,113 

5801' 
Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη (εκτός των φλοκωτών υφασμάτων σπογγώ-
δους μορφής, των φουντωτών υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 
5806) 

413 0.0%   0.0% 413 

5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 2,478 0.0%   0.0% 2,478 

5810' Κεντήματα σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 3,015 0.0% 211 0.0% 2,804 

5903' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από 
πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των υφασμένων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται 
από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυ 

166 0.0%   0.0% 166 

5909' 
Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και εμποτισμένοι ή επιχρισμένοι, 
ή με βαλβίδες ή εξαρτήματα από άλλες ύλες 

7,909 0.0%   0.0% 7,909 

5911' 
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου 
59 

369 0.0%   0.0% 369 

6004' 
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο 
νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001 

693 0.0%   0.0% 693 

6005' 
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευ-
ής σειρητιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001  μέχρι 6004 

1,109 0.0%   0.0% 1,109 

6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 1,328 0.0% 1,128 0.0% 200 

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 

3,563 0.0% 137,003 0.1% -133,440 

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 

82,594 0.0% 18,120 0.0% 64,474 

6105' Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 29,136 0.0% 7,843 0.0% 21,293 

6106' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανε-
λάκια) 

52,737 0.0% 729,133 0.3% -676,396 

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 γυναί-
κες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ, φανελάκια, σ 

8,158 0.0%   0.0% 8,158 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 160,722 0.1% 86,043 0.0% 74,679 
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6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε-
μισμένων γιλέκων) 

107 0.0% 37,915 0.0% -37,808 

6111' Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 5,705 0.0% 18,904 0.0% -13,199 

6112' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλε-
κτά 

2,862 0.0% 72,817 0.0% -69,955 

6113' 
Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα, είτε συνδυασμένα με καουτσούκ είτε εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή άλλα υλικά (εκτός των ενδυμάτων για βρέφη, καθώς και 
των συμπληρωμάτων του ενδύματος) 

  0.0% 611 0.0% -611 

6114' Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσματα 2,638 0.0% 462,357 0.2% -459,719 

6114' Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσματα   0.0%   0.0% 0 

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) 

436,231 0.2% 380,899 0.1% 55,332 

6116' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (μονοκόμματα), πλεκτά ή βροχι-
δωτά (εκτός εκείνων που προορίζονται για μικρά παιδιά) 

  0.0% 309 0.0% -309 

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) 

5,964 0.0% 1,526 0.0% 4,438 

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) 

  0.0% 666 0.0% -666 

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 

199,639 0.1% 186,429 0.1% 13,210 

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 

380,498 0.2% 713,698 0.3% -333,200 

6205' Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 13,001 0.0% 9,687 0.0% 3,314 

6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός 
από φανελάκια) 

139,403 0.1% 146,295 0.1% -6,892 

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 

3,757 0.0% 11,266 0.0% -7,509 

6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και 
άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

686,726 0.3% 726,662 0.3% -39,936 

6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός των πλεκτών) 646 0.0% 320 0.0% 326 

6217' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από υφα-
ντουργικά προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

  0.0% 702 0.0% -702 

6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβα-
τιού, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη της κλάσης 9404) 

4,015 0.0% 5,103 0.0% -1,088 
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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) 

16,453 0.0% 16,722 0.0% -269 

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) 

12,217 0.0% 25,002 0.0% -12,785 

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 εσω-
τερικά ρολά, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, α 

1,658 0.0% 16,885 0.0% -15,227 

6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου   0.0% 37,243 0.0% -37,243 

6306' 
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές, ιστία για σκά-
φη, ιστιοσανίδες και οχήματα χερσαίων μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από υφαντουργικά 
προiόντα παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά καλύ 

12,233 0.0% 1,400 0.0% 10,833 

6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 266,452 0.1% 948,692 0.4% -682,240 

6308' 
Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για 
την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντηλων, πετσετών ή 
παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική 

  0.0% 840 0.0% -840 

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 

14,459 0.0% 10,168 0.0% 4,291 

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 

3,301 0.0%   0.0% 3,301 

6401' 
Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστι-
κή 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 

256 0.0%   0.0% 256 

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 προσαρ-
μόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν χα 

16,463 0.0% 27,168 0.0% -10,705 

6403' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχημα-
τισμένο και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία 
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχου 

324,184 0.1% 268,583 0.1% 55,601 

6404' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή δέρμα φυσικό ή ανασχημα-
τισμένο και το άνω μέρος από υφαντικές ύλες (εκτός των υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνι-
διών) 

24,129 0.0% 110,711 0.0% -86,582 

6405' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω μέρος από συ-
στατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό δέρμα ή υφαντικές ύλες. Υποδήματα που 
έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο κ 

1,968 0.0% 8,826 0.0% -6,858 

6406' 
Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα άνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα, αλλά όχι σε εξωτε-
ρικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες και παρόμοια 
είδη, καθώς και μέρη αυτών (εκτός των ειδών από αμίαντο) 

25,076 0.0% 32,522 0.0% -7,446 
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6505' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφα-
ντουργικά προiόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα, καθώς και φιλέδες για τα 
μαλλιά του κεφαλιού από κάθε ύλη, έστω και στολισμένοι ( 

255 0.0% 13,709 0.0% -13,454 

6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 981 0.0% 1,526 0.0% -545 

6507' 
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσά-
γωνα, για την πιλοποιία (εκτός των πλεκτών κεφαλόδεσμων του τύπου που χρησιμοποιούν οι αθλητές ως 
απορροφητικές ταινίες για την εφίδρωση) 

302 0.0% 339 0.0% -37 

6601' 
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη 
(εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό παιχνίδι, καθώς και των ομπρελών για την παραλία) 

300 0.0% 26,920 0.0% -26,620 

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. 

1,502 0.0%   0.0% 1,502 

6801' 
Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες 
(εκτός από αυτές του σχιστόλιθου) 

  0.0% 43 0.0% -43 

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, 

15,312,910 6.3% 13,108,372 4.9% 2,204,538 

6803' 
Σχιστόλιθος φυσικός, κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο (ε-
κτός από κόκκους, μικρά θραύσματα και σκόνες από σχιστόλιθο, πέτρες για μωσαiκά και παρόμοια είδη, 
κοντύλια για πλάκες, έτοιμες πλάκες από σχιστόλιθο και πλά 

62,260 0.0% 1,600 0.0% 60,660 

6804' 
Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια, για το άλεσμα, την αφαί-
ρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, 
πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι κα 

  0.0% 680 0.0% -680 

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 

983 0.0%   0.0% 983 

6806' 
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Εκτονωμένος 
βερμικουλίτης, εκτονωμένες άργιλοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια εκτονωμένα ορυκτά προiόντα. 
Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για θερμομονωτικέ 

375 0.0%   0.0% 375 

6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα 1,586,542 0.7% 2,099,845 0.8% -513,303 

6811' Τεχνουργήματα από συνδυασμό αμιάντου-τσιμέντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοιες ύλες 2,064 0.0%   0.0% 2,064 

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 

157,500 0.1% 108,485 0.0% 49,015 

6815' 
Αντικείμενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου συμπεριλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα είδη 
από ίνες άνθρακα και αντικείμενα από τύρφη, π.δ.κ.α. 

417 0.0% 5,284 0.0% -4,867 

6905' 
Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις και άλλα κεραμευτικά είδη 
για την οικοδομική (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από παρόμοιες πυρι-
τικές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτικών ειδών για την ο 

106,079 0.0% 241,702 0.1% -135,623 
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6908' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, υαλωμένα, καθώς και 
ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, υαλωμένα, έστω και πάνω σε 
υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολι 

  0.0% 19,857 0.0% -19,857 

6910' 
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχω-
ρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από 
σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά 

28,576 0.0% 55,672 0.0% -27,096 

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 

28,847 0.0% 15,083 0.0% 13,764 

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 

8,754 0.0% 1,982 0.0% 6,772 

6913' Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α.   0.0% 64,423 0.0% -64,423 

6914' Τεχνουργήματα από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 120 0.0% 8,549 0.0% -8,429 

7005' 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι λειασμένο ή 
αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανα-
κλαστική στρώση ή όχι, το οποίο όμως δεν έχει υποστεί άλλη 

1,200 0.0% 5,942 0.0% -4,742 

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) 

1,346 0.0%   0.0% 1,346 

7008' Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες 43,392 0.0%   0.0% 43,392 

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) 

13,753 0.0% 37,340 0.0% -23,587 

7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία από γυαλί, 
για μεταφορές ή συσκευασίες εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώματα, επικαλύμματα και 
άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα 

5,289 0.0% 5,373 0.0% -84 

7013' 
Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον καλλωπισμό, το γραφείο, την εσω-
τερική διακόσμηση ή παρόμοιες χρήσεις (εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, καθώς και βάζα για τη συ-
ντήρηση τροφίμων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισμ 

18,311 0.0% 101,621 0.0% -83,310 

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 τεμά-
χια, βούρτσες και πινέλα από ίνες από γυαλί και περούκε 

52,089 0.0% 67,369 0.0% -15,280 

7020' Τεχνουργήματα από γυαλί, π.δ.κ.α.   0.0% 1,989 0.0% -1,989 

7103' 
Πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες, αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε 
δεμένες σε κόσμημα, καθώς και πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, όχι ταιριασμένες, προσωρινά σε 
αρμαθιές για τη διευκόλυνση της μεταφοράς (εκτός απόδ 

  0.0% 2,067 0.0% -2,067 

7106' 
Άργυρος, ό. συμπ. ο επιχρυσωμένος ή επιπλατινωμένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη 
μορφή ή σε σκόνη 

345,820 0.1% 33,759 0.0% 312,061 
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7108' Χρυσός, ό. συμπ. ο επιπλατινωμένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή ή σε σκόνη 32,000 0.0% 186,383 0.1% -154,383 

7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 
(εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών) 

345,218 0.1% 660,534 0.2% -315,316 

7115' Τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, π.δ.κ.α.   0.0% 1,940 0.0% -1,940 

7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 11,188 0.0% 31,380 0.0% -20,192 

7204' 
Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα και απορρίμματα πλινθωμένα σιδήρου ή χάλυβα (εκτός 
από σκουριές, ίσκα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από την κατασκευή σιδήρου και χάλυβα, 
απορρίμματα και θραύσματα, ραδιενεργά και Θραύσματα από όγκους 

36,640 0.0%   0.0% 36,640 

7210' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελα-
θεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

899,225 0.4% 555,713 0.2% 343,512 

7211' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί 
σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επενδυμένα 

  0.0% 33,765 0.0% -33,765 

7212' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν 
ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

1,590,922 0.7% 1,738,968 0.6% -148,046 

7216' Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, π.δ.κ.α. 160 0.0% 80 0.0% 80 

7220' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε 
ψυχρή κατάσταση 

68 0.0%   0.0% 68 

7304' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή 
χάλυβα 

30,970 0.0% 499 0.0% 30,471 

7305' 
Σωλήνες, κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 mm, που παράγονται από πλατέα προϊό-
ντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωμένοι)                                           > 406,4 mm, 
που παράγονται από πλατέα προϊόντα έ 

7,499 0.0%   0.0% 7,499 

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 

72,941 0.0% 45,836 0.0% 27,105 

7307' Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 18,422 0.0% 1,400 0.0% 17,022 

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 

658,531 0.3% 2,491 0.0% 656,040 

7309' 
Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι 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 εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωσ 

57,864 0.0%   0.0% 57,864 

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 μη-
χανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, έστω και με εσωτερικήε 

44,564 0.0% 56,186 0.0% -11,622 

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) 

40,760 0.0%   0.0% 40,760 
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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) 

31,535 0.0% 181,605 0.1% -150,070 

7314' 
Υφάσματα (ό. συμπ. τα ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σύρματα από σίδηρο ή χάλυ-
βα (εκτός των υφασμάτων από μεταλλικά νήματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, υφά-
σματα επιπλώσεων ή για παρόμοιες χρήσεις). Φύλλα και ταινίες αν 

60 0.0%   0.0% 60 

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 εγκαταστά-
σεις εκμετάλλευσης, αλυσίδες με λαβίδες για κλωστο φαν 

40,866 0.0% 5,872 0.0% 34,994 

7316' Αγκυρες, κερκέτια και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 1,926 0.0%   0.0% 1,926 

7317' 
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες κυματοειδείς ή λοξότμητοι (εκτός των συνδε-
τήρων της κλάσης 8305) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλες ύλες, 
εκτός εκείνων που έχουν κεφάλι από χαλκό 

32,622 0.0% 8,707 0.0% 23,915 

7318' 
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), άγκιστρα με σπεί-
ρωμα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύ-
λιοι) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 

58,022 0.0% 45,324 0.0% 12,698 

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 απο-
σβεστήρες κραδασμών και ελατήρια στρέψης του Τμήματος XVII) 

3,050 0.0% 93,921 0.0% -90,871 

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 

65,934 0.0% 1,816 0.0% 64,118 

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 

121,659 0.1% 4,833 0.0% 116,826 

7324' 
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπι-
πλα του κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας) 

1,660,728 0.7% 1,085,295 0.4% 575,433 

7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 1,300 0.0% 32,538 0.0% -31,238 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 330,544 0.1% 134,642 0.0% 195,902 

7402' Χαλκός μη καθαρισμένος. Ανοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό 6,896 0.0% 11,044 0.0% -4,148 

7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός 
από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

115,457 0.0%   0.0% 115,457 

7407' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 1,760 0.0%   0.0% 1,760 

7409' 
Ελάσματα και ταινίες, από χαλκό, με πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες, 
καθώς και μονωμένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία) 

345 0.0%   0.0% 345 

7411' Σωλήνες από χαλκό 804,509 0.3% 408,803 0.2% 395,706 
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7412' Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από χαλκό   0.0% 1,675 0.0% -1,675 

7418' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού και μέρη αυτών, από χαλκό (εκτός 
από τις συσκευές κουζίνας και τις συσκευές για θέρμανση της κλάσης 7417, μπιτόνια, κουτιά και παρό-
μοια δοχεία της κλάσης 7419, είδη που έχουν το χαρακ 

28,117 0.0% 1,244 0.0% 26,873 

7419' Τεχνουργήματα από χαλκό, π.δ.κ.α. 12 0.0% 23,466 0.0% -23,454 

7602' 
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την 
κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, 
πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από λιωμ 

24,163 0.0%   0.0% 24,163 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 1,218,501 0.5% 445,546 0.2% 772,955 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 15,911,642 6.6% 8,961,804 3.3% 6,949,838 

7607' 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστι-
κή ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπω-
σης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ 

1,661,377 0.7% 1,700,643 0.6% -39,266 

7609' Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από αργίλιο 9,178 0.0% 2,966 0.0% 6,212 

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 

1,020,286 0.4% 933,835 0.3% 86,451 

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 

13,021 0.0% 29,846 0.0% -16,825 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 459,496 0.2% 211,369 0.1% 248,127 

7904' Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 995 0.0%   0.0% 995 

7905' Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο 0 0.0% 1,200 0.0% -1,200 

7907' Τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 0 0.0% 31,282 0.0% -31,282 

8104' 
Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και θραύσματα, από μαγνήσιο (εκτός 
από τέφρες και υπολείμματα, που περιέχουν μαγνήσιο) 

0 0.0% 28 0.0% -28 

8202' 
Χειροπρίονα με εργαζόμενο μέρος από κοινά μέταλλα (εκτός από μηχανικά πριόνια). Πριονολάμες παντός 
τύπου (ό. συμπ. τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές πριονολάμες) 

0 0.0% 675 0.0% -675 

8204' 
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), από κοινά μέταλλα. Εναλλασσόμενοι 
κάλυκες σύσφιγξης, έστω και με λαβές, από κοινά μέταλλα 

0 0.0% 1,814 0.0% -1,814 

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 παρό-
μοια είδη, που δεν αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη εργαλειο 

66,658 0.0% 18,030 0.0% 48,628 

8207' 
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- εργαλεία (π.χ. για κοί-
λανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερι-
κή εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω 

3,694 0.0% 47,086 0.0% -43,392 
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8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές 94 0.0%   0.0% 94 

8215' 
Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα γλυκισμάτων, μαχαίρια για 
ψάρια, μαχαίρια για βούτυρο, τσιμπίδες για ζάχαρη και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα (εκτός από 
ψαλίδια για αστακό και ψαλίδια για τον τεμαχισμό πουλερ 

360 0.0% 16,299 0.0% -15,939 

8301' 
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με συνδυασμό ή με ηλεκτρι-
σμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, με κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. 
Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα 

2,069,109 0.9% 2,044,100 0.8% 25,009 

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 

967,414 0.4% 1,806,046 0.7% -838,632 

8303' 
Χρηματοκιβώτια, πόρτες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, 
από κοινά μέταλλα 

14,557 0.0%   0.0% 14,557 

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, αντικείμε-
να συλλογών ή αρχαιότητες). Κορνίζες για φωτογραφίες, 

186,701 0.1% 273,670 0.1% -86,969 

8307' Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, έστω και με εξαρτήματα σύμπλεξης ή ζεύκτες 288 0.0% 279 0.0% 9 

8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της 
ροής), καψούλια επιπωμάτισης φιαλών, βιδωτά πώματα, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα 
εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα 

211,993 0.1% 195,230 0.1% 16,763 

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 

2,340 0.0%   0.0% 2,340 

8402' 
Ατμολέβητες συσκευές για την παραγωγή ατμού (εκτός από λέβητες για την κεντρική θέρμανση, που 
μπορούν να παράγουν τόσο θερμό νερό όσο και ατμό σε χαμηλή πίεση). Λέβητες υπερθεμαινόμενου 
νερού 

28,900 0.0%   0.0% 28,900 

8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με εξωτερική ανάφλεξη 7,134 0.0%   0.0% 7,134 

8408' 
Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ)              εξη 
κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ 

373,700 0.2% 17,550 0.0% 356,150 

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

6,645,981 2.7% 8,847,385 3.3% -2,201,404 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 3,271 0.0%   0.0% 3,271 

8412' 
Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, υδραυλικούς στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητή-
ρες) 

20,169 0.0% 3,376 0.0% 16,793 

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 

298,214 0.1% 400,962 0.1% -102,748 
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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.  

525,826 0.2% 512,601 0.2% 13,225 

8415' 
Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μετα-
βολή της θερμοκρασίας και της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συμπ. εκείνες στις οποίες ο 
υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτηταα 

176,834 0.1% 22,741 0.0% 154,093 

8416' 
Καυστήρες για εστίες που λειτουργούν με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Αυτό-
ματες εστίες, ό. συμπ. οι μηχανισμοί τροφοδοσίας αυτών, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατά-
ξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοι 

7,594 0.0% 21,476 0.0% -13,882 

8417' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από ξηραντήρια 
και κλιβάνους πυρόλυσης) 

  0.0% 1,487 0.0% -1,487 

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 εξοπλι-
σμό. Αντλίες θερμότητας (εκτός από τις συσκευές τεχνητού κλ 

339,364 0.1% 577,174 0.2% -237,810 

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 

3,871,229 1.6% 2,322,638 0.9% 1,548,591 

8420' 
Καλάνδρες και έλαστρα (εκτός από έλαστρα για μέταλλα και μηχανές έλασης γυαλιού), καθώς και κύλιν-
δροι για τις μηχανές αυτές 

800 0.0%   0.0% 800 

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) 

179,642 0.1% 3,878,682 1.4% -3,699,040 

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 

27,441 0.0% 34,032 0.0% -6,591 

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 

737 0.0% 3,321 0.0% -2,584 

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 

1,150,692 0.5% 977,046 0.4% 173,646 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 7,239 0.0% 51,691 0.0% -44,452 

8426' 
Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρματοφόροι γερανοί, κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανοί εκφόρτω-
σης και άλλοι γερανοί (εκτός από αυτοκίνητους γερανούς και γερανούς-αυτοκίνητα για το σιδηροδρομικό 
δίκτυο). Κινητοί γερανοί εμπορευματοκιβωτίων, τροχοφόρα φορ 

17,000 0.0% 37,900 0.0% -20,900 

8428' 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυ-
στήρες, κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες συνεχούς μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από πολύ-
σπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι 

2,877,510 1.2% 1,664,868 0.6% 1,212,642 

8429' 
Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), καθώς και ομαλυντήρες χώ-
ματος και δρόμων (graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστες-φορτωτές και άλλοι φτυαριστές-
φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι συμπιεστές εδάφους 

  0.0% 117,800 0.0% -117,800 

8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των 
κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

3,383,060 1.4% 2,007,181 0.7% 1,375,879 
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8432' 
Μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, για την προπαρασκευή ή την καλ-
λιέργεια του εδάφους (εκτός από συσκευές ψεκασμού, συσκευές ραντισμού και ψεκαστήρες σκόνης). 
Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπ 

  0.0% 7,500 0.0% -7,500 

8433' 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών προϊόντων, ό. συμπ. οι μηχανές για 
το μπαλάρισμα αχύρου ή σανού. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και άλλες θεριστικές μηχανές. Μηχανές για 
τον καθαρισμό ή τη διαλογή αυγών, φρούτων και άλλων γ 

243,305 0.1% 58,360 0.0% 184,945 

8434' 
Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός από ψυκτικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας, συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος, φυγόκε-
ντρες μηχανές καθαρισμού, ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ 

  0.0% 490,156 0.2% -490,156 

8435' 
Πιεστήρια, μύλοι και παρόμοιες μηχανές και συσκευές, για την παρασκευή κρασιού, μούστου, χυμών 
φρούτων ή παρόμοιων ποτών (εκτός από μηχανές και συσκευές για επεξεργασία των ποτών αυτών, ό. 
συμπ. οι φυγόκεντρες μηχανές, τα ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθ 

  0.0% 171 0.0% -171 

8436' 
Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, την πτηνοτροφία ή τη 
μελισσοκομία, ό. συμπ. οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατά-
ξεις, καθώς και οι εκκολαπτικές μηχανές και οι αναθρεπτ 

3,975 0.0%   0.0% 3,975 

8437' 
Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα σπόρων ή οσπρίων. Μηχανές και 
συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία δημητριακών ή οσπρίων (εκτός εκείνων των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, καθώς και εκτός από εγκατ 

871,000 0.4% 31,500 0.0% 839,500 

8438' 
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 84, για τη βιομηχα-
νική προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από μηχανές και 
συσκευές για την εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών) 

124,420 0.1% 317,444 0.1% -193,024 

8441' 
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόμαζας, χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συμπ. 
οι μηχανές κοπής παντός τύπου, π.δ.κ.α. 

249,813 0.1% 27,500 0.0% 222,313 

8442' 
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465) για τη χύτευση ή τη 
στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των τυπογραφικών πλα-
κών, τυποσανίδων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυ 

53,280 0.0%   0.0% 53,280 

8443' 
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές με εκτό-
ξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευ-
θύνσεων και άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ 

204,726 0.1% 177,993 0.1% 26,733 

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 

  0.0% 8,657 0.0% -8,657 

8453' 
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατα-
σκευή ή επιδιόρθωση υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά (εκτός από στεγνωτήρια, 
πιστόλια ψεκασμού, μηχανές αποτρίχωσης χοίρων, ραπτομηχανέςκ 

7,062 0.0% 16,833 0.0% -9,771 

8456' 
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν με ακτίνες λέιζερ, δέσμες φω-
τός ή άλλων φωτονίων, υπερήχους, ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχημικές μεθόδους, δέσμες ηλεκτρονίων ή 
ιόντων ή εκτόξευση πλάσματος (εκτός από συσκευές καθαρισμο 

2,520 0.0%   0.0% 2,520 

8459' 
Εργαλειομηχανές, περιλαμβανομένων και των μονάδων επεξεργασίας μετάλλου με ολισθητήρες, που 
λειτουργούν με αφαίρεση υλικού, για τη διάτρηση, εκτόρνευση, εκγλύφανση και την κατασκευή εξωτερι-
κών ή εσωτερικών σπειρωμάτων σε μέταλλα (εκτός από τους τόρνο 

8,638 0.0%   0.0% 8,638 
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8462' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη σφυρηλάτηση με αποτύπωση σε 
μήτρα ή το σφυροκόπημα των μετάλλων. Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι πρέσες) για την κάμψη, τη λοξοτό-
μηση, το ίσιωμα, το ψαλίδισμα, τη διάτρηση με πίεση ή το ρο 

308,152 0.1% 340,568 0.1% -32,416 

8464' 
Εργαλειομηχανές για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του 
αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση του γυαλιού 
(εκτός από μηχανές του χεριού) 

  0.0% 10,350 0.0% -10,350 

8465' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι μηχανές για το κάρφωμα, τη συρραφή, τη συγκόλληση ή το κόλλημα και 
άλλες μηχανές για συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κοκκάλου, του σκλη-
ρού καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκλ 

16,218 0.0%   0.0% 16,218 

8466' 
Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις εργαλειομη-
χανές των κλάσεων 8456 έως 8465, ό. συμπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία τεμάχια 
και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής αυτόματης ελευθ 

3,520 0.0% 9,053 0.0% -5,533 

8467' 
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτο-
δύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήματά τους 

76,303 0.0%   0.0% 76,303 

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 

40,292 0.0%   0.0% 40,292 

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 

1,875 0.0%   0.0% 1,875 

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. 

591,897 0.2% 2,685,163 1.0% -2,093,266 

8472' 
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπω-
σης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μέτρησης ή συσκευασίας 
χρημάτων, μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών, διατρητικές μηχανέ 

462,000 0.2% 223,130 0.1% 238,870 

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

141,485 0.1% 88,194 0.0% 53,291 

8474' 
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλε-
ση, 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 

300 0.0% 5,300 0.0% -5,000 

8476' 
Αυτόματοι πωλητές προϊόντων (π.χ. αυτόματοι πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων ή ποτών), 
ό. συμπ. οι αυτόματες μηχανές μετατροπής συναλλάγματος 

7,441 0.0%   0.0% 7,441 

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 

83,185 0.0%   0.0% 83,185 

8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά-
νονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

158,037 0.1% 270,107 0.1% -112,070 
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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 

4,287 0.0% 8,455 0.0% -4,168 

8481' 
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες, ατμολέβητες, δεξα-
μενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικά χειριζόμενες 
βαλβίδες 

166,597 0.1% 36,018 0.0% 130,579 

8482' Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 14,829 0.0% 5,488 0.0% 9,341 

8483' 
Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων 
αξόνων) και στρόφαλοι. Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλινδικά έδρανα κύλισης, περικα-
λύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για μηχανές. Mηχανισμοί μετ 

1,945 0.0% 33,258 0.0% -31,313 

8484' 
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών παρεμβυσμάτων 
ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά 
παρεμβύσματα 

14,220 0.0% 755 0.0% 13,465 

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 

10,537 0.0% 10,537 0.0% 0 

8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 56,138 0.0% 43,997 0.0% 12,141 

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετατροπείς   0.0% 68,296 0.0% -68,296 

8503' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές γεν-
νήτριες, συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή για ηλεκτρικούς περιστρεφόμενους μετατρο-
πείς, π.δ.κ.α. 

172 0.0% 7,847 0.0% -7,675 

8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντί-
δρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

139,334 0.1% 61,944 0.0% 77,390 

8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των μεταχειρισμένων). Μέρη τους 22,635 0.0% 14,168 0.0% 8,467 

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

722,881 0.3% 725,180 0.3% -2,299 

8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 11,000 0.0% 460 0.0% 10,540 

8512' 
Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλε-
κτρικοί υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις αφαίρεσης του πάγου από τα τζάμια και διατάξεις κατά του θαμπώ-
ματος των τζαμιών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτ 

7,987 0.0% 12,943 0.0% -4,956 

8513' 
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με δική τους πηγή ηλεκτρικής ε-
νέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός από τις συσκευές φωτισμού 
της κλάσης 8512) 

470 0.0% 66 0.0% 404 

8515' 
Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση 
(μπρουντζοκόλληση) ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουρ-
γούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δ 

25,038 0.0% 166,759 0.1% -141,721 
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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 μαλ-
λιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

274,458 0.1% 117,528 0.0% 156,930 

8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμ-
βάνονται οι συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συ-
σκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 

2,345,265 1.0% 6,571,102 2.4% -4,225,837 

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 

6,307 0.0% 10,371 0.0% -4,064 

8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, 
χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

481,135 0.2% 473,368 0.2% 7,767 

8525' 
Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεό-
ραση, είτε έχουν ενσωματωμένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου 
ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης. Μαγνητοσκοπικές συσκευές 

85,666 0.0% 10,892 0.0% 74,774 

8526' 
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιο-
τηλεχειρισμού                                           συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

35,949 0.0% 17,954 0.0% 17,995 

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 

4,182 0.0% 303 0.0% 3,879 

8529' 
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφω-
νία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης (τηλεοπτικές 
κάμερες), για μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε 

256,937 0.1% 66,763 0.0% 190,174 

8530' 
Συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηρο-
δρομικές ή παρόμοιες γραμμές, δρόμους, ποτάμιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθμευσης, λιμενικές ε-
γκαταστάσεις ή αεροδρόμια (εκτός από τις μηχανικές ή ηλεκτ 

2,861 0.0% 1,185 0.0% 1,676 

8531' 
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνα-
κες ενδείξεων, συναγερμοί για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμο-
ποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμ 

47,094 0.0% 5,593 0.0% 41,501 

8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές αντιστάσεις) 1,249 0.0% 8,024 0.0% -6,775 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 4,570 0.0%   0.0% 4,570 

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 

30,366 0.0% 66,874 0.0% -36,508 

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 < 

78,573 0.0% 26,694 0.0% 51,879 

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 

169,850 0.1% 67,510 0.0% 102,340 
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8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 
8537, π.δ.κ.α. 

136,821 0.1% 57,972 0.0% 78,849 

8539' 
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία φάροι και προβολείς σφραγι-
σμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 

3,971 0.0% 5,161 0.0% -1,190 

8540' 
Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού, σωλή-
νες με ατμό ή αέριο, σωλήνες ανόρθωσης με ατμό υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες και λυχνίες για τηλε-
οπτικές μηχανές λήψης)  και φωτοκαθόδου π.χ. σωλήνες κενού,  

20,156 0.0% 5,077 0.0% 15,079 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 5,097 0.0% 4,187 0.0% 910 

8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο-
νται αλλού στο κεφάλαιο 85 

570,830 0.2% 308,130 0.1% 262,700 

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 

1,742,954 0.7% 325,016 0.1% 1,417,938 

8545' 
Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες, συστοιχίες ηλεκτρικών στη-
λών, ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη για ηλεκτροτεχνική χρήση, από γραφίτη ή άλλες ενώσεις του άν-
θρακα, έστω και σε ένωση με μέταλλο 

  0.0% 381 0.0% -381 

8548' 
Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. Εξα-
ντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών και 
συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στοκ 

  0.0% 2,252 0.0% -2,252 

8609' 
Εμπορευματοκιβώτια (containers), ό. συμπ. εκείνα που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευ-
ασμένα και εξοπλισμένα για έναν ή περισσότερους τρόπους μεταφοράς 

11,500 0.0%   0.0% 11,500 

8701' Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήματα (εκτός από τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709) 2,450 0.0% 30,350 0.0% -27,900 

8702' Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συμπ. ο οδηγός 349,555 0.1% 267,588 0.1% 81,967 

8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώ-
πων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα 
αγωνιστικά αυτοκίνητα 

16,000 0.0% 45,400 0.0% -29,400 

8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο θάλαμος οδήγησης 9,650 0.0% 119,900 0.0% -110,250 

8705' 
Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώ-
πων ή εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνητα αποκομιδής οχημάτων για επισκευή, αυτοκίνητα-γερανοί, πυρο-
σβεστικά οχήματα, οχήματα για το σκούπισμα ή την κατάβρεξη τωνδ 

  0.0% 2,000 0.0% -2,000 

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. 

432,021 0.2% 715,713 0.3% -283,692 

8709' 
Οχήματα-φορεία χωρίς μηχανισμό ανύψωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθή-
κες, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια για τη μεταφορά σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα-ελκυστήρες, 
των τύπων που χρησιμοποιούνται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς 

13,980 0.0%   0.0% 13,980 

8711' 
Μοτοσυκλέτες (ό. συμπ. τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, έστω και με καλάθι στο 
πλάι. Πλάγια καλάθια για μοτοσυκλέτες 

  0.0% 2,500 0.0% -2,500 

8712' Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα τρίτροχα μεταφοράς εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα 1,900 0.0%   0.0% 1,900 
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8714' 
Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήματα για ασθε-
νείς και σωματικά αναπήρους, π.δ.κ.α. 

  0.0% 46,718 0.0% -46,718 

8716' 
Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα παντός τύπου, και άλλα μη αυτο-
κινούμενα οχήματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

12,038 0.0% 13,000 0.0% -962 

8802' 
Αεροσκάφη με κινητήρα (π.χ. ελικόπτερα και αεροσκάφη συαθερών πτερύγων). Διαστημόπλοια, περι-
λαμβανομένων και των δορυφόρων, πύραυλοι φορείς διαστημοπλοίων, καθώς και υποτροχιακά διαστη-
μόπλοια 

6,221,988 2.6% 340,000 0.1% 5,881,988 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 111,275 0.0% 247,788 0.1% -136,513 

8901' 
Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρρυ-μποτ), φορτηγά πλοία, φορτηγίδες και παρό-
μοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων 

4,776,761 2.0%   0.0% 4,776,761 

8902' 
Αλιευτικά σκάφη, πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των α-
λιευτικών προϊόντων (εκτός των σκαφών που προορίζονται για την ερασιτεχνική αλιεία) 

  0.0% 68,700 0.0% -68,700 

8903' Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 469,704 0.2% 605,800 0.2% -136,096 

8906' 
Πλοία, ό. συμπ. τα πολεμικά και τα ναυαγοσωστικά πλοία (εκτός από κωπήλατους λέμβους και άλλα 
σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8905, καθώς και πλοία προς διάλυση) 

62,500 0.0%   0.0% 62,500 

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) 

86,954 0.0% 309,153 0.1% -222,199 

9003' Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 873 0.0% 5,341 0.0% -4,468 

9004' 
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός από ματογυάλια για τον έλεγ-
χο της οπτικής ικανότητας, φακούς επαφής και φακούς ή σκελετούς για ματογυάλια) 

4,982 0.0% 2,793 0.0% 2,189 

9004' 
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός από ματογυάλια για τον έλεγ-
χο της οπτικής ικανότητας, φακούς επαφής και φακούς ή σκελετούς για ματογυάλια) 

2,793 0.0%   0.0% 2,793 

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 ραδιοαστρονομί-
ας και άλλα όργανα και συσκευές που δεν κατονομάζοντ 

587 0.0%   0.0% 587 

9006' 
Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) για φωτο-
γραφική χρήση και λυχνίες στιγμιαίου φωτός (εκτός από τους λαμπτήρες εκκένωσης της κλάσης 8539) 

  0.0% 1,301 0.0% -1,301 

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 φωτοευαί-
σθητα ημιαγωγικά υλικά), που δεν κατονομάζονται αλλού στο κεφάλ 

1,610 0.0%   0.0% 1,610 

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) 

416 0.0%   0.0% 416 

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 

2,019,000 0.8% 19,393,674 7.2% -17,374,674 

9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας) 

91,159 0.0% 99,748 0.0% -8,589 
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9015' 
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολο-
γίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα 

189,063 0.1% 266,467 0.1% -77,404 

9017' 
Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρο-
γνωμόνια, μαθηματικά εργαλεία, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα και συσκευές μέτρησης του 
μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 

  0.0% 9,304 0.0% -9,304 

9018' 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρο-
γράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρα-
σης, π.δ.κ.α. 

225,335 0.1% 238,082 0.1% -12,747 

9019' 
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθερα-
πείας, οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές 
για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 

10,356 0.0% 132,369 0.0% -122,013 

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) 

640 0.0%   0.0% 640 

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 

35,502 0.0% 11,357 0.0% 24,145 

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, αντικείμε-
να συλλογών της κλάσης 9705 και αρχαιολογικά αντικείμε 

3,446 0.0% 3,360 0.0% 86 

9024' 
Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσμό ή συμπίεση, της ελα-
στικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, 
πλαστικών υλών) 

10,573 0.0% 10,265 0.0% 308 

9025' 
Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, μετρητές οξύτητας) και παρόμοια επιπλέοντα όργανα, θερμόμετρα, πυρόμε-
τρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, έστω και με διάταξη καταγραφής της ένδειξης, ακόμα και 
συνδυασμένα μεταξύ τους 

37,576 0.0% 5,967 0.0% 31,609 

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 

185,993 0.1% 127,391 0.0% 58,602 

9027' 
Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμε-
τρα και αναλυτές αερίων ή καπνού). Οργανα και συσκευές για τον προσδιορισμό του ιξώδους, του πορώ-
δους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρομοίων χα 

27,233 0.0% 50,041 0.0% -22,808 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 941,230 0.4% 121,930 0.0% 819,300 

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 

4,533 0.0% 9,043 0.0% -4,510 

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 

16,802 0.0% 51,135 0.0% -34,333 

9031' 
Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

50,526 0.0% 12,304 0.0% 38,222 
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9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 298,717 0.1% 260,472 0.1% 38,245 

9033' 
Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατο-
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 

69,869 0.0% 128,793 0.0% -58,924 

9101' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα χρονόμετρα του αυτού τύπου, με 
πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων των 
οποίων η βάση είναι από χάλυβα) 

7,145 0.0%   0.0% 7,145 

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) 

108,050 0.0% 38,829 0.0% 69,221 

9207' 
Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ. εκκλησια-
στικά όργανα, κιθάρες και ακορντεόν) 

11,152 0.0%   0.0% 11,152 

9209' 
Μέρη και εξαρτήματα για μουσικά όργανα (π.χ. μηχανισμοί για μουσικά κουτιά, κάρτες, δίσκοι και κύλιν-
δροι για μηχανικά μουσικά όργανα), π.δ.κ.α. Μετρονόμοι και διαπασών παντός τύπου 

20,800 0.0% 1,414 0.0% 19,386 

9304' 
Τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, συμπιεσμένο αέρα ή συμπιεσμένο αέριο, ρόπαλα και 
άλλα μη πυροβολούντα όπλα (εκτός από σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα της κλάσης 
9307) 

6,270 0.0% 19,935 0.0% -13,665 

9306' 
Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα. Μέρη 
αυτών, ό. συμπ. τα χοντρά σκάγια, τα κυνηγετικά σκάγια και οι τάπες των φυσιγγιών, π.δ.κ.α. 

  0.0% 26,740 0.0% -26,740 

9401' 
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χει-
ρουργική της κλάσης 9402), έστω και αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 

294,871 0.1% 225,265 0.1% 69,606 

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 

170 0.0% 3,710 0.0% -3,540 

9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουρ-
γική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

869,744 0.4% 299,285 0.1% 570,459 

9404' 
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώ-
ματα, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν 
ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά μ 

35,765 0.0%   0.0% 35,765 

9404' 
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώ-
ματα, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν 
ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά μ 

8,284 0.0% 35,765 0.0% -27,481 

9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περι-
λαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη, με 
μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομ 

3,565,432 1.5% 2,320,101 0.9% 1,245,331 

9406' Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα 85,901 0.0% 7,727 0.0% 78,174 

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 

46,550 0.0% 289,322 0.1% -242,772 

9504' 
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπι-
λιάρδα), τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ 

3,249,399 1.3% 3,192,928 1.2% 56,471 
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9505' 
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊ-
σμό, π.δ.κ.α. 

338,496 0.1% 580,058 0.2% -241,562 

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 κατονομάζο-
νται ούτε αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ 

74,183 0.0% 61,473 0.0% 12,710 

9507' 
Καλάμια ψαρέματος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεμα με αρμίδι. Απόχες για ψάρια, δίκτυα για 
πεταλούδες και παρόμοια δίκτυα. Δολώματα (εκτός εκείνων της κλάσης 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη 
κυνηγιού 

23,766 0.0% 23,766 0.0% 0 

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 

34,925 0.0% 78,935 0.0% -44,010 

9607' Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη αυτών   0.0% 1,892 0.0% -1,892 

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 

100 0.0%   0.0% 100 

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 

19,424 0.0% 3,933 0.0% 15,491 

9618' 
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόμοια είδη, κινούμενες φιγούρες και παραστάσεις για βιτρίνες 
(εκτός από τα ίδια τα προβαλλόμενα προϊόντα, κούκλες-παιχνίδια και προπλάσματα για τη βιτρίνα) 

  0.0% 2,555 0.0% -2,555 

9619' Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό 69,937 0.0% 38,386 0.0% 31,551 

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 

54,903 0.0% 105,961 0.0% -51,058 

9702' Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, χαρακτικής και λιθογραφίας 16,914 0.0%   0.0% 16,914 

9702' Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, χαρακτικής και λιθογραφίας   0.0% 17,972 0.0% -17,972 

9703' Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες παντός τύπου   0.0% 4,300 0.0% -4,300 

9705' 
Αντικείμενα συλλογών και συλλογές, ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή ανατομίας. Αντικείμενα συλ-
λογών που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδια-
φέρον 

  0.0% 17,000 0.0% -17,000 

99SS' λοιπά προίόντα 5,408,044 2.2% 1,013,520 0.4% 4,394,524 

99SS' λοιπά προίόντα 1,433,095 0.6% 171,074 0.1% 1,262,021 

99SS' λοιπά προίόντα 3,000 0.0%   0.0% 3,000 

99SS' λοιπά προίόντα 200 0.0%   0.0% 200 

 
 Σύνολο  241,885,179 100.0% 269,721,110 100.0% -27,835,931 

 
 -Εκτός πετρελαιοειδών 188,332,012   195,970,015     
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  ΣΥΝΟΛΟ 38,891,568 100.0% 57,428,966 100.0% -18,537,398 

0402' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

3,443 0.0%   0.0% 3,443 

0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 20,677 0.1% 12,507 0.0% 8,170 

0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και 
μαγγούστες, νωπά ή ξερά 

1,695 0.0%   0.0% 1,695 

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 32,426 0.1% 66,066 0.1% -33,640 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 7,951 0.0%   0.0% 7,951 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 279,424 0.7% 80,058 0.1% 199,366 

2202' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προ-
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα 
ποτά (εκτός από τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 

2,417 0.0% 6,587 0.0% -4,170 

2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 320 0.0% 43 0.0% 277 

2403' 

Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και ομο-
γενοποιημένα 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 

9,490 0.0%   0.0% 9,490 

2515' 

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα 
ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας >= 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κα-
τεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ήο 

1,033 0.0%   0.0% 1,033 

2530' Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 156 0.0%   0.0% 156 

2620' 
Τέφρες και υπολείμματα, που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων (εκτός από 
εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα) 

800 0.0%   0.0% 800 

2707' 
Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρα-
σία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συ-
στατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά 

34,317 0.1%   0.0% 34,317 

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. 

25,699 0.1%   0.0% 25,699 
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3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 
3006.10.10 έως 3006.60.90 

5,904 0.0% 3,878 0.0% 2,026 

3103' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε 
σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 

76,944 0.2%   0.0% 76,944 

3105' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, 
φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτι-
κής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). 
Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 

26,280 0.1% 26,280 0.0% 0 

3212' 

Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νι-
φάδες, διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την 
επισήμανση με σίδηρο τ 

930 0.0%   0.0% 930 

3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρη-
σιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στη οικοδομική 

835 0.0%   0.0% 835 

3304' 

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευά-
σματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα φάρμακα), στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσμα-
τα για το μαύρισμα. Παρασ 

2,250 0.0%   0.0% 2,250 

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 565 0.0%   0.0% 565 

3306' 

Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία περι-
λαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδο-
ντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων 
διαστημάτων (οδοντικά ν 

768 0.0% 150,413 0.3% -149,645 

3307' 

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, απο-
σμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα α-
ρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευά-
σματα, που δεν κατονομάζοντ 

20,754 0.1% 9,588 0.0% 11,166 

3401' 

Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επι-
φανειακή 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 

2,941 0.0% 15,828 0.0% -12,887 
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3402' 

Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα 
που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισί-
βες), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσι-
μο, και παρασκευάσματα καθ 

54,411 0.1% 52,450 0.1% 1,961 

3606' 

Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Μεταλδεϋδη, εξαμε-
θυλενοτετραμίνη και παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, μικρές 
ράβδους ή παρόμοιες μορφές, ως καύσιμα. Καύσιμα με βάση την αλκοόλη και 
παρόμοια παρασκευασμένα καύσι 

1,093 0.0%   0.0% 1,093 

3822' 

Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και παρασκευασμένα δια-
γνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε υπόθεμα ή όχι (εκτός από σύνθετα 
διαγνωστικά αντιδραστήρια που προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδρα-
στήρια που προορίζοντ 

860 0.0% 1,303 0.0% -443 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 3,822,625 9.8% 1,931,083 3.4% 1,891,542 

3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 737,489 1.9% 74,250 0.1% 663,239 

3906' Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές 7,729 0.0%   0.0% 7,729 

3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πο-
λυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέ-
ρες, σε αρχικές μορφές 

340 0.0%   0.0% 340 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 1,459 0.0%   0.0% 1,459 

3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 589 0.0%   0.0% 589 

3916' 
Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι > 
1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και 
κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες 

766 0.0%   0.0% 766 

3919' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλ-
λητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους (εκτός από επενδύσεις δαπέδων, 
τοίχων και οροφών της κλάσης 3918) 

1,128 0.0%   0.0% 1,128 

3920' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώ-
δεις, 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 

117,960 0.3% 3,158 0.0% 114,802 

3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια 
και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

417 0.0%   0.0% 417 
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3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια 
και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

228 0.0%   0.0% 228 

3924' 

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπι-
σμού, από πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, 
λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια απο-
χωρητηρίου και π 

8,647 0.0% 1,332 0.0% 7,315 

3926' 
Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, 
π.δ.κ.α. 

19,926 0.1% 34,679 0.1% -14,753 

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 

83,015 0.2%   0.0% 83,015 

4009' 
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα 
εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 

6,695 0.0% 41,976 0.1% -35,281 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 353 0.0%   0.0% 353 

4202' 

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια 
για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θή-
κες για ματογυάλια, για κυάλια, για φωτογραφικές και για κινηματογραφικές μηχα-
νές, για μουσικά 

4,258 0.0% 464 0.0% 3,794 

4203' 
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (ε-
κτός από υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς και εκτός από 
είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνημίδες, προστατευτικές μάσκες για την ξιφασκία) 

3,275 0.0% 9,772 0.0% -6,497 

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 

217 0.0%   0.0% 217 

4301' 
Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, 
πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γου-
νοδερμάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103) 

339,447 0.9% 637,346 1.1% -297,899 

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 

3,727,304 9.6% 12,604,898 21.9% -8,877,594 
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4401' 

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορ-
φές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσμα-
τα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή 
σε παρόμοιες μορφές 

9,869 0.0%   0.0% 9,869 

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 

89 0.0%   0.0% 89 

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 χρησι-
μοποιούνται σε 

20,478 0.1%   0.0% 20,478 

4820' 

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδεί-
ξεων), σημειωματάρια-ημερολογία (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για 
υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τε-
χνουργήματα, τετράδια, επιτρ 

7,215 0.0% 120 0.0% 7,095 

4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από 
περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

3,640 0.0% 22,328 0.0% -18,688 

4902' 
Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με 
διαφημίσεις 

2,935 0.0% 4,700 0.0% -1,765 

4903' 
Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για 
παιδιά 

4,838 0.0%   0.0% 4,838 

4905' 
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρ-
τες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα (εκτός από 
ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και υδρόγειες σφαίρες) 

381 0.0%   0.0% 381 

4906' 

Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογρα-
φήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο 
πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε 
ευαισθητοποιημένο χ 

70 0.0% 176 0.0% -106 

4910' 
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημε-
ρολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 

2,953 0.0% 1,673 0.0% 1,280 

4911' 
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτο-
γραφίες, π.δ.κ.α. 

7,662 0.0% 706 0.0% 6,956 
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5407' 
Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται 
και νήματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρ-
σιας τομής είναι <= 1 mm 

185,408 0.5% 115,176 0.2% 70,232 

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

76,215 0.2% 75,281 0.1% 934 

5701' 
Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημο-
νιού, έστω και έτοιμοι 

1,638 0.0% 7,159 0.0% -5,521 

5705' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμοι (εκτός 
των υφασμένων και των φουντωτών βελουδωτή κατασκευή με βελόνα, καθώς και 
εκτός εκείνων από πίλημα) 

8,938 0.0%   0.0% 8,938 

6102' 

Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και πα-
ρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από κουστούμια-ταγιέρ, σύνο-
λα, ζακέτες blazers, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελό-
νια) 

200 0.0%   0.0% 200 

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 

2,217 0.0%   0.0% 2,217 

6105' Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 326 0.0% 1,667 0.0% -1,341 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 1,575 0.0% 3,488 0.0% -1,913 

6114' 
Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλε-
κτά υφάσματα 

168 0.0%   0.0% 168 

6201' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρό-
μοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από κουστού-
μια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια) 

637 0.0%   0.0% 637 

6202' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρό-
μοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από κου-
στούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια) 

2,059 0.0%   0.0% 2,059 

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 γυναί-
κες ή κορί 

12,798 0.0% 2,990 0.0% 9,808 
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6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ 
μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

3,320 0.0% 5,989 0.0% -2,669 

6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζομάντηλα, 
καλύμματα κρεβατιού, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη της κλάσης 9404) 

460,398 1.2% 18,758 0.0% 441,640 

6304' 

Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από καλύμματα, 
πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, παραπετά-
σματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, υπερθέματα παραπετασμάτων 
και γύροι κρεβατιών, α 

5,440 0.0%   0.0% 5,440 

6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πα-
τρόν), π.δ.κ.α. 

190 0.0%   0.0% 190 

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 

2,264 0.0%   0.0% 2,264 

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, ορθοπεδι-
κά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα 
και υποδήματα που έχουν χα 

944 0.0%   0.0% 944 

6403' 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα 
φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός από ορθο-
πεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέ-
διλα και υποδήματα που έχου 

3,427 0.0% 494 0.0% 2,933 

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 υπο-
δημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών) 

529 0.0%   0.0% 529 

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 ( 

190 0.0%   0.0% 190 

6802' 

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλι-
θο, 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, 

39,512 0.1%   0.0% 39,512 
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6810' 
Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλι-
σμένα 

100 0.0% 177 0.0% -77 

6813' 

Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, 
πέδιλα), για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) και παρόμοια όργανα, με βάση τον α-
μίαντο, άλλες ορυκτές ύλες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλ-
λες ύλες (εκτ 

1,352 0.0%   0.0% 1,352 

6814' 

Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, ό. συμπ. ο συσ-
σωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από 
χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες (εκτός από ηλεκτρικούς μονωτήρες, μονωτικά τεμάχια, 
αντιστάσεις και συμπυκν 

4,921 0.0%   0.0% 4,921 

6905' 

Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις και άλ-
λα κεραμευτικά είδη για την οικοδομική (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές 
σκόνες απολιθωμάτων ή από παρόμοιες πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτι-
κών ειδών για την ο 

136 0.0%   0.0% 136 

6907' 

Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη 
υαλωμένα, καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊ-
κά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από 
πυριτικές σκόνες 

9,338 0.0% 55,939 0.1% -46,601 

6908' 

Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, υα-
λωμένα, καθώς και ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτι-
κές ύλες, υαλωμένα, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυρι-
τικές σκόνες απολι 

1,149,414 3.0% 1,541,792 2.7% -392,378 

6910' 

Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέ-
δες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υ-
γιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για 
οδοντόβουρτσες, ά 

116,661 0.3% 92,011 0.2% 24,650 

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 

9,408 0.0%   0.0% 9,408 
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7005' 

Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που 
είναι λειασμένο ή αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, είτε έχει απορ-
ροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση ή όχι, το οποίο όμως δεν 
έχει υποστεί άλλη 

25,208 0.1%   0.0% 25,208 

7010' 

Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και 
άλλα δοχεία από γυαλί, για μεταφορές ή συσκευασίες εμπορικής φύσης, βάζα συ-
ντήρησης τροφίμων, πώματα, επικαλύμματα και άλλα είδη πωματισμού από γυαλί 
(εκτός από φιάλες κα 

231,313 0.6%   0.0% 231,313 

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, συ-
σκευές φωτισμ 

950 0.0% 2,457 0.0% -1,507 

7102' 

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα (εκτός από πέτρες 
που δεν είναι δεμένες σε κόσμημα και χρησιμοποιούνται ως βελόνες ανάγνωσης του 
ήχου, καθώς και κατεργασμένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται ως μέρη μετρη-
τών, οργάνων μέτρ 

972 0.0%   0.0% 972 

7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών) 

13,384 0.0% 69,144 0.1% -55,760 

7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 240 0.0%   0.0% 240 

7216' Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, π.δ.κ.α. 35,458 0.1% 35,458 0.1% 0 

7219' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν 
ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση 

22,966 0.1%   0.0% 22,966 

7228' 
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξεί-
δωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι 
σε κράμα χάλυβα 

8,007 0.0%   0.0% 8,007 

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, κατώ-
φλια, πατζούρια, κιγ 

5,238 0.0%   0.0% 5,238 

7312' 
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (ε-
κτός από μονωμένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρμα περιφράξεων 
και αγκαθωτό σύρμα) 

710 0.0%   0.0% 710 
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7315' 

Αλυσίδες και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από αλυσίδες για ρολόγια, 
αλυσίδες-κοσμήματα κλπ., αλυσίδες εκσκαφής και αλυσίδες για αλυσοπρίονο, ερ-
πύστριες, αλυσίδες με ξύστρες για εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης, αλυσίδες με λαβί-
δες για κλωστο φαν 

10,349 0.0% 5,900 0.0% 4,449 

7320' 

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ελατήρια ρολο-
γιών, ελατήρια για στελέχη και λαβές ομπρελών, ροδέλες που προορίζονται να λει-
τουργούν ως ελατήρια, καθώς και αποσβεστήρες κραδασμών και ελατήρια στρέψης 
του Τμήματος XVII) 

100 0.0%   0.0% 100 

7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 1,976 0.0% 1,312 0.0% 664 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 3,078 0.0%   0.0% 3,078 

7404' 

Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλιν-
θώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα απορ-
ρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που 
περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

348,427 0.9% 10,325,596 18.0% -9,977,169 

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 19,997,370 51.4% 27,111,720 47.2% -7,114,350 

7602' 

Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που 
προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανα-
κτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργα-
στες μορφές, από λιωμ 

259,674 0.7%   0.0% 259,674 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 45,129 0.1% 3,030 0.0% 42,099 

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

98 0.0%   0.0% 98 

7802' 

Απορρίμματα και θραύσματα από μόλυβδο (εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκω-
ρίες) της παραγωγής μολύβδου [κλάση 2620], εκτός από ακατέργαστους όγκους 
[πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα 
απορρίμματα και θραύσματα α 

1,944,965 5.0%   0.0% 1,944,965 

8203' 
Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη ιατρικές λαβί-
δες με ελατήριο, ψαλίδες για την κοπή μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων και βιδών, 
τρυπητήρια, διατρητήρες και παρόμοια εργαλεία, από κοινά μέταλλα 

281 0.0%   0.0% 281 
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8205' 

Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. Καμι-
νέτα για συγκόλληση των μετάλλων με κασσίτερο ή χαλκό και παρόμοια είδη. Μέγ-
γενες, ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες και παρόμοια είδη, που δεν αποτελούν εξαρτήματα 
ή μέρη εργαλειο 

3,621 0.0% 18,624 0.0% -15,003 

8206' 
Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συ-
σκευασμένα για τη λιανική πώληση 

210 0.0%   0.0% 210 

8207' 

Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- 
εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και ε-
ξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση 
οπών, τόρνευση, βίδω 

44,506 0.1% 4,395 0.0% 40,111 

8301' 
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με συνδυα-
σμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, με 
κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα 

100 0.0%   0.0% 100 

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, 

1,000 0.0%   0.0% 1,000 

8407' 
Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με εξω-
τερική ανάφλεξη 

25,879 0.1%   0.0% 25,879 

8408' 
Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή 
ημι- ντήζελ)              εξη κινητήρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ 

45,708 0.1% 10,179 0.0% 35,529 

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

379,345 1.0% 252,264 0.4% 127,081 

8410' 
Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθμιστές αυτών (εκτός από τις 
υδραυλικές κινητήριες μηχανές και τους υδραυλικούς κινητήρες της κλάσης 8412) 

103 0.0%   0.0% 103 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 2,470 0.0% 399,348 0.7% -396,878 

8412' 
Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινη-
τήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβί-
λους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 

2,601 0.0% 3,416 0.0% -815 

8413' 

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από κερα-
μευτικές ύλες, καθώς και εκτός από ιατρικές αντλίες απορρόφησης εκκρίσεων ή ια-
τρικές αντλίες που φέρονται επί του σώματος ή είναι εμφυτευμένες σε αυτό). 
Ανυψωτές υγρών (εκ 

48,352 0.1% 431,725 0.8% -383,373 
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8414' 

Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες γαλα-
κτώματος, καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες και τους επιμήκεις ανυψωτικούς 
τάπητες που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα), συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων 
και ανεμιστήρες.  

5,257 0.0% 3,546 0.0% 1,711 

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 ρυθμι-
στεί ανεξάρτηταα 

6,593 0.0%   0.0% 6,593 

8417' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι αποτεφρωτήρες 
(εκτός από ξηραντήρια και κλιβάνους πυρόλυσης) 

1,508 0.0%   0.0% 1,508 

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 

2,579 0.0%   0.0% 2,579 

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 

160 0.0% 2,579 0.0% -2,419 

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) 

240,807 0.6%   0.0% 240,807 

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 

5,150 0.0% 6,048 0.0% -898 

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 πυροσβεστι-
κές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές (εκτός από 
τις ηλεκτρικ 

230 0.0%   0.0% 230 

8426' 

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρματοφόροι γερανοί, κυλιόμενες γερανογέφυρες, 
γερανοί εκφόρτωσης και άλλοι γερανοί (εκτός από αυτοκίνητους γερανούς και γερα-
νούς-αυτοκίνητα για το σιδηροδρομικό δίκτυο). Κινητοί γερανοί 
εμπορευματοκιβωτίων, τροχοφόρα φορ 

67,500 0.2%   0.0% 67,500 
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8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές 
και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

20,628 0.1% 52,407 0.1% -31,779 

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 γρα-
φείου των κλάσεων 8469έ 

44,294 0.1%   0.0% 44,294 

8466' 

Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύ-
ρια 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 

23,432 0.1%   0.0% 23,432 

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 

448 0.0%   0.0% 448 

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. 

12,880 0.0% 14,883 0.0% -2,003 

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. 

3,137 0.0%   0.0% 3,137 

8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζο-
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

11,611 0.0%   0.0% 11,611 

8481' 
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλή-
νες, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. οι υποβιβαστές 
πίεσης και οι θερμοστατικά χειριζόμενες βαλβίδες 

141,112 0.4% 57,672 0.1% 83,440 

8482' 
Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυ-
βα της κλάσης 7326 

2,099 0.0% 1,532 0.0% 567 

8483' 

Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων και 
των στροφαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι. Περικαλύμματα εδράνων με ενσωμα-
τωμένα κυλινδικά έδρανα κύλισης, περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για 
μηχανές. Mηχανισμοί μετ 

376 0.0%   0.0% 376 
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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 

7,672 0.0%   0.0% 7,672 

8501' 
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος) 

10,158 0.0% 22,788 0.0% -12,630 

8502' 
Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί μετα-
τροπείς 

40,603 0.1%   0.0% 40,603 

8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και 
πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

4,788 0.0% 2,368 0.0% 2,420 

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) 

132,372 0.3% 172,635 0.3% -40,263 

8513' 
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με δική τους 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτές ή δυ-
ναμό (εκτός από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512) 

6,315 0.0%   0.0% 6,315 

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 φε-
ρόμενη ηλεκτρική ενέργει 

101,173 0.3%   0.0% 101,173 

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 διευκό-
λυνσης της ακοής των βαρυκόω 

1,603 0.0% 8,513 0.0% -6,910 

8521' 
Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου, είτε 
έχουν ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων ή όχι (εκτός από τις μαγνητο-
σκοπικές συσκευές λήψης βιντεοκάμερες) 

2,017 0.0% 1,235 0.0% 782 

8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευ-
ασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 

139,526 0.4% 66,965 0.1% 72,561 

8525' 

Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ρα-
διοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν ενσωματωμένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης. 
Μαγνητοσκοπικές συσκευές 

5,837 0.0% 2,954 0.0% 2,883 
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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 

754 0.0% 4,407 0.0% -3,653 

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 

2,833 0.0% 3,120 0.0% -287 

8531' 

Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα κου-
δουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά 
(εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και 
ποδήλατα ή σε δρόμ 

479 0.0% 7,760 0.0% -7,281 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 100 0.0%   0.0% 100 

8535' 

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλε-
κτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ασφάλειες, απαγωγείς υπερτάσεων, αντιστά-
σεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες και κουτιά σύνδεσης), για τάση > 1.000 
V (εκτός απ 

2,076 0.0% 1,195 0.0% 881 

8536' 

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλε-
κτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα 
κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων ντουί και κουτιά σύνδε-
σης), για τάση < 

330 0.0%   0.0% 330 

8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της 
κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 

405 0.0%   0.0% 405 

8539' 
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία φάροι και 
προβολείς σφραγισμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτή-
ρες τόξου, ηλεκτρικοί 

46,327 0.1% 31,667 0.1% 14,660 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 300 0.0%   0.0% 300 

8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

11,235 0.0% 10,260 0.0% 975 

8544' 

Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, 
μονωμένα (έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυ-
τικά) και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης. 
Καλώδια από οπτικέ 

485 0.0% 1,556 0.0% -1,071 
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8548' 

Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και 
συσσωρευτές. Εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσω-
ρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών και συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περι-
λαμβάνονται αλλού στοκ 

91 0.0%   0.0% 91 

8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη 
μεταφορά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. 
τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 

53,238 0.1% 2,451 0.0% 50,787 

8704' 
Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο θάλαμος οδή-
γησης 

4,738 0.0%   0.0% 4,738 

8708' 
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, 
αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων των κλάσε-
ων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α. 

64,147 0.2% 17,004 0.0% 47,143 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 93,727 0.2% 80,113 0.1% 13,614 

8903' 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και 
μονόξυλα (κανώ) 

6,000 0.0% 170,343 0.3% -164,343 

9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας 
(εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 

1,851 0.0% 718 0.0% 1,133 

9015' 
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκε-
ανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). 
Τηλέμετρα 

1,790 0.0% 16,672 0.0% -14,882 

9017' 

Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, 
παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, μαθηματικά εργαλεία, λογαριθμικοί κανόνες και κύ-
κλοι). Οργανα και συσκευές μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. χάρα-
κες, μέτρα σε ται 

250 0.0%   0.0% 250 

9018' 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. 
συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συ-
σκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α. 

63,012 0.2% 112,539 0.2% -49,527 

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 συ-
σκευές για αναπνευστική θερ 

2,575 0.0%   0.0% 2,575 
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9021' 
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη θε-
ραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής.  

679,946 1.7%   0.0% 679,946 

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 αρχαιολο-
γικά αντικείμε 

2,806 0.0% 4,242 0.0% -1,436 

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 

31,228 0.1%   0.0% 31,228 

9027' 

Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλα-
σίμετρα, φασματόμετρα και αναλυτές αερίων ή καπνού). Οργανα και συσκευές για 
τον προσδιορισμό του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής 
τάσης ή παρομοίων χα 

3,365 0.0% 5,701 0.0% -2,336 

9028' 
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των 
μετρητών αυτών 

4,609 0.0% 5,314 0.0% -705 

9031' 
Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

1,799 0.0% 2,241 0.0% -442 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 2,563 0.0% 181 0.0% 2,382 

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 επι-
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα) 

1,454 0.0% 2,357 0.0% -903 

9402' 

Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική (π.χ. χει-
ρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμό για θεραπευτήρια 
και οδοντιατρικές πολυθρόνες). Πολυθρόνες κομμωτηρίων, με μηχανισμό 
περιστροφής, ανατροπή 

1,010 0.0%   0.0% 1,010 

9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτη-
νιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

30,058 0.1% 90,882 0.2% -60,824 

9404' 

Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια 
προϊόντα (π.χ. στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσμα-
τα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή ε-
πενδυμένα εσωτερικά μ 

17,615 0.0%   0.0% 17,615 



257 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Αξίες σε ευρώ) 2016 2015 2016/2015 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ  Μερίδιο  ΑΞΙΑ Μερίδιο Μεταβολή 

9405' 

Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομά-
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές 
επιγραφές και παρόμοια είδη, με μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη αυτών, 
που δεν κατονομ 

13,965 0.0% 3,514 0.0% 10,451 

9503' 

Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν να επιβι-
βασθούν και με τα οποία μπορούν να μετακινηθούν παιδιά, αμαξάκια για κούκλες 
και κούκλες που απλώς αναπαριστούν ανθρώπους). Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή 
διασκέδαση, έστω 

716 0.0%   0.0% 716 

9601' 
Ελεφαντόδοντο, κόκκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλι, μαργα-
ροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από 
τις ύλες αυτές (ό. συμπ. τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση), π.δ.κ.α. 

440 0.0%   0.0% 440 

9603' 

Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα (ό. συμπ. εκείνα που αποτελούν μέρη μηχανών, συ-
σκευών ή οχημάτων), μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, χωρίς κινητήρα, 
σφουγγαρόπανα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Κεφαλές πινέλων. Βύσματα και 
κύλινδροι για βάψιμο. Καθαρ 

114,520 0.3% 32,406 0.1% 82,114 

9605' 
Σύνολα ειδών ταξιδιού νεσεσέρ, για την περιποίηση του σώματος, το ράψιμο, το 
καθάρισμα των υποδημάτων ή των ενδυμάτων (εκτός από σύνολα για την περιποίη-
ση των χεριών) 

191 0.0%   0.0% 191 

9608' 

Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με 
άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και παρόμοιοι στυλογράφοι. Μεταλλι-
κές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και 
παρόμοια είδη. Μέ 

1,913 0.0%   0.0% 1,913 

9614' 
Πίπες για καπνό (ό. συμπ. οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα και τα 
μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

7,423 0.0% 17,047 0.0% -9,624 

9619' 
Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από ο-
ποιοδήποτε υλικό 

2,093 0.0%   0.0% 2,093 

9702' Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, χαρακτικής και λιθογραφίας 2,914 0.0%   0.0% 2,914 

99SS' λοιπά προίόντα 1,401,976 3.6%   0.0% 1,401,976 

99SS' λοιπά προίόντα 2,465 0.0%   0.0% 2,465 
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Παράρτημα 5.: Κοινό Ημερολόγιο Δράσεων Εξωστρέφειας στα ΗΑΕ 

Υπεύθυνος  
Φορέας  

Ημερομηνία  Διοργανωτής Περιγραφή  δράσης Κλάδος Κατηγορία Δράσης  Τοποθεσία -Πόλη 

ΥΠΑΑΤ 21-28/01/2018 ΠΕΜΕΤΕ 

Σεμινάριο μαγειρικής σε πλαίσιο προγράμματος Olive You, υπό την 
επίβλεψη αρχιμαγείρου Uwe Micheel President Emirates Culinary Guild- 

Assist. Vice President WorldChefs, με προτάσεις χρήσης της ελιάς σε διά-
φορα εδέσματα. Συμμετοχή με ομιλία Προϊσταμένου Γρ.ΟΕΥ, ενέργειες 

δικτύωσης και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης δράσης. 

ΤΡΟΦΙΜΑ/ΕΛΙΕΣ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise Greece 29/01-01/02/2018 Enterprise Greece 

Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Arab Health. Συμμετείχαν συνολικά 
δώδεκα ελληνικές εταιρείες σε 7 περίπτερα. Παρουσία ελληνικού περιπτέ-
ρου με την ένδειξη Greece στο οποίο συμμετείχαν έξι εταιρείες με την υπο-
στήριξη του Οργανισμού Enterprise Greece (ενέργειες προβολής, ενημέρω-

σης και δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ) 

ΥΓΕΙΑ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ&
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΕΞ - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ -

ΥΠΑΑΤ 
09/02-05/03/2018 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ  
ΝΤΟΥΜΠΑΙ - Ένωση 
Μαστιχοπαραγωγών 
Χίου, Mediterra ΑΕ, 
Αγροτικός Συνεταιρι-

σμός Κύμης 

Δειγματισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προώθησης 
προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ σε τρίτες χώρες (Mastiha&Fig). Παράσταση εκπρο-
σώπου Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάι και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης δράσης. 

ΤΡΟΦΙΜΑ/ΜΑΣΤΙΧΑ
&ΞΗΡΟ ΣΥΚΟ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 17/02/2018 ΠΕΜΕΤΕ 
Εκδήλωση ενημέρωσης για την ελιά. Δράση έλαβε χώρα παραμονή εγκαι-

νίων διεθνούς Εκθέσεως Gulfood. Συμμετοχή με ομιλία Προϊσταμένου 
Γρ.ΟΕΥ, ενέργειες δικτύωσης και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης δράσης. 

ΤΡΟΦΙΜΑ/ΕΛΙΕΣ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise 
Greece/ΥΠΕΞ-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ  

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

18/02/2018 
Enterprise Greece, 

G&D Natural products, 
Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

Greek Food Tasting Night: Δεξίωση γευσιγνωσίας με εταιρείες που συμμε-
τείχαν σε GULFOOD, με οργανωτική συνδρομή Γρ.ΟΕΥ, "με την υποστήρι-

ξη της Πρεσβείας της Ελλάδος/Γραφείο ΟΕΥ". Ομιλία Προϊσταμένου 
Γρ.ΟΕΥ, αποστολή προσκλήσεων και λοιπές ενέργειες δικτύωσης από 

Γρ.ΟΕΥ. 

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise Greece 18-22/02/2018 
Εnterprise Greece, 

Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Gulfood. Ελληνική συμμετοχή 
συμπεριέλαβε 63 εταιρείες. Με εισήγηση και μέριμνα Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι, 
δημοσιεύθηκε διαφημιστικό ένθετο Enterprise Greece στην μεγαλύτερης 
κυκλοφορίας εδώ αγγλόφωνη εφημερίδα Khaleej Times με συνέντευξη 
Δ/ντος Συμβούλου και παρουσίαση των Ελλήνων εκθετών. (ενέργειες 

δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ) 

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 18-22/02/2018 Εconomotechniki LTD 

Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Gulfood. Συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προιόντων με τίτλο-"Προώθηση & 
ενημέρωση προϊόντων Π.Ο.Π & Π.Γ.Ε σε τριτες χωρες (Η.Π.Α., Η.Α.Ε., 

ΚΟΥΒΕΙΤ)"-Great Flavors. Παράσταση εκπροσώπου Γρ.ΟΕΥ, ενέργειες 
προβολής&δικτύωσης, βεβαίωση ορθής εκτέλεση 

ΤΡΟΦΙΜΑ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 18-22/02/2018 Εconomotechniki LTD 
Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Gulfood. Συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προιόντων με τίτλο-"Προγραμμα Ενημε-
ρωσης & Προωθησης Ευρωπαϊκης Σταφιδας"- eu currant 

ΤΡΟΦΙΜΑ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 18-22/02/2018 ΠΕΜΕΤΕ 
Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Gulfood. Συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προιόντων με τίτλο-Olive You - Europe-
an Table Olives 

ΤΡΟΦΙΜΑ/ΕΛΙΕΣ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
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Υπεύθυνος  
Φορέας  
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ΥΠΑΑΤ 19/02/2018 
ΠΕΣΣ 

ΑΙΓΙΟ/ECONOMOTEC
HNIKI 

Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προιόντων με 
τίτλο-"Προγραμμα Ενημερωσης & Προωθησης Ευρωπαϊκης Σταφιδας"- eu 

currant. Παράσταση&ομιλία εκπροσώπου Γρ.ΟΕΥ, ενέργειες προβο-
λής&δικτύωσης, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης. 

ΤΡΟΦΙΜΑ/ΣΤΑΦΙΔΑ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 20/02/2018 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε., Α Σ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΛΥ-
ΦΩΤΟΥ ΦΥΣΤΙΚΙΟΥ 
ΜΩΛΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΑΣΟΥ, 

ΕΑΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ECONOM

OTECHNIKI 

Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προιόντων με 
τίτλο-"Προώθηση & ενημέρωση προϊόντων Π.Ο.Π & Π.Γ.Ε σε τριτες χωρες 

(Η.Π.Α., Η.Α.Ε., ΚΟΥΒΕΙΤ)"-Great Flavors. Παράσταση εκπροσώπου 
Γρ.ΟΕΥ, ενέργειες προβολής&δικτύωσης, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης. 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 22/02/2018 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ  
ΝΤΟΥΜΠΑΙ - Ένωση 
Μαστιχοπαραγωγών 
Χίου, Mediterra ΑΕ, 
Αγροτικός Συνεταιρι-

σμός Κύμης 

Εκδήλωση γευσιγνωσίας - Δειγματοδιανομές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Προώθησης προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ σε τρίτες χώρες 

(Mastiha&Fig). Παράσταση εκπροσώπου Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάι και 
βεβαίωση ορθής εκτέλεσης δράσης. 

ΤΡΟΦΙΜΑ/ΜΑΣΤΙΧΑ
&ΞΗΡΟ ΣΥΚΟ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 28/02/2018 ΠΕΜΕΤΕ 

Εκδήλωση ενημέρωσης για την ελιά. Συμμετείχαν διαμορφωτές κοινής 
γνώμης και παράγοντες της αγοράς. Προσφέρθηκε πρόγευμα. Παριστάμε-

νοι υπερέβησαν τους 30. Παράσταση και ομιλία Προϊσταμένου Γρ.ΟΕΥ 
Ντουμπάι, ενέργειες δικτύωσης, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης. 

ΤΡΟΦΙΜΑ/ΕΛΙΕΣ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

Ντουμπάι 

ΥΠΕΞ-ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΝΤΟΥΜΠΑ-

Ϊ/ΣΕΒ 
12-14/03/2018 

ΣΕΒ/Πρεσβεία Άμπου 
Ντάμπι και Γραφείο 

ΟΕΥ Ντουμπάι 

Επιχειρηματική αποστολή ΣΕΒ στο Ντουμπάι - Β2Β συναντήσεις. Οργανω-
τική μέριμνα Γρ.ΟΕΥ (Β2Β συναντήσεις, πρόγραμμα αποστολής, κλπ) 

τρόφιμα, ποτά, 
ενέργεια, διαχείριση 
αποβλήτων, τεχνο-
λογία πληροφορι-

κής, νομικές υπηρε-
σίες, κλπ 

Επιχειρηματικές Αποστολές / 
Επιχειρηματικές Συναντήσεις  -

B2B 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΕΞ-ΠΡΕΣΒΕΙΑ 
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑ-

ΜΠΙ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 
ΝΤΟΥΜΠΑ-

Ϊ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

ΗΑΕ/ΣΕΒ 

14/03/2018 ΥΠΕΞ/ΣΕΒ 
Συνδιοργάνωση Επιχειρηματικού Φόρουμ και Β2Β συναντήσεων στο Ντου-

μπάι, συναντήσεις σε Μπαχρέιν 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

Επιχειρηματικές Αποστολές / 
Επιχειρηματικές Συναντήσεις  -

B2B 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ/ΜΑΝΑΜΑ 

Enterprise Greece 26-29/03/2018 Εnterprise Greece Συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση ΙNDEX (ενέργειες δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ) Έπιπλο, εσωτερική 
διακόσμηση 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 01-30/04/2018 
Α.Σ. ΝΕΣΠΑΡ, Α.Σ. 

ΝΕΣΤΟΣ, ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ 
Α.Ε., ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε. 

Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προιόντων με 
τίτλο-"Προώθηση ακτινιδίου σε αγορές τρίτων χωρών (Καναδά, Κίνα, ΗΑΕ)-

Premium European Kiwi" 
ΤΡΟΦΙΜΑ/ΑΚΤΙΝΙΔΙ

Ο 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 
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Υπεύθυνος  
Φορέας  

Ημερομηνία  Διοργανωτής Περιγραφή  δράσης Κλάδος Κατηγορία Δράσης  Τοποθεσία -Πόλη 

Υπ.Τουρισμού, 
EOT, ΥΠΕΞ 

21/04/2018 

Mideast Travel World-
wide,  Tourism Today, 
Υπ.Τουρισμού, Πρε-

σβεία Άμπου 
Ντάμπι/Γρ.ΟΕΥ 

Ντουμπάι 

Greek Tourism Workshop, "υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Άμπου Ντάμπι", 
Ομιλία Προϊσταμένου Γρ.ΟΕΥ και ενέργειες δικτύωσης, παράδοση τιμητι-

κής πλακέτας σε Προϊστάμενο Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι και Πρεσβεία Άμπου 
Ντάμπι. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

EOT 22-25/04/2018 EOT 

Συμμετοχή ΕΟΤ σε ARABIAN TRAVEL MARKET μέσω κατασκευής περι-
πτέρου για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προιόντος. Πρόσκλη-
ση τουριστικών πρακτόρων σε περίπτερο και προγραμματισμός συναντή-

σεων ΓΓ ΕΟΤ με τοπικούς φορείς τουρισμού από Γρ.ΟΕΥ Ντουμπάι. 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

 08-10/05/2018  
Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Beauty World Middle East 2018. 

(Παράσταση εκπροσώπου Γρ.ΟΕΥ και ενέργειες δικτύωσης) ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise Greece 01/09/2018 
Συμμετοχή Enterprise 

Greece 
Mena Global Cross-Borders Expo Residency & Citizenship by Investment. 

Συμμετοχή, παρουσίαση και ομιλία. 
ΑΚΙΝΗΤΑ-ΑΔΕΙΕΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Εκδηλώσεις προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων/επιχειρηματικών 

συνεργασιών 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise Greece 4-6/09/2018 Εnterprise Greece 
Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση πέτρας και μαρμάρου Middle East 

Stone (ενέργειες προβολής και δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ) ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise Greece 16-19/09/2018 Εnterprise Greece 
Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού φιλοξε-

νίας GulfHost (ενέργειες προβολής και δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ-
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 01/10/2018 

Εconomotechniki LTD 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) 

Εκδήλωση συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Fruitlife. Παράστα-
ση/ομιλία εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, ενέργειες προβολής και δικτύωσης, 

βεβαίωση ορθής εκτέλεσης. 
ΟΠΩΡΟΚΗ-ΠΕΥΤΙΚΑ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 01-03/10/2018 

NOVACERT (ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝΤΑΣ ΕΝΩΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΩΝ) 

Ελληνική συμμετοχή συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Fruitpop σε 
WOP DUBAI/INTERNATIONAL PERISHABLES EXPO MIDDLE EAST. 
Παράσταση εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, ενέργειες προβολής και δικτύωσης, 

βεβαίωση ορθής εκτέλεσης. 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚ
Α 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 01-03/10/2018 

Εconomotechniki LTD 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) 

Ελληνική συμμετοχή συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Fruitlife  σε 
WOP DUBAI/INTERNATIONAL PERISHABLES EXPO MIDDLE EAST. 
Παράσταση εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, ενέργειες προβολής και δικτύωσης, 

βεβαίωση ορθής εκτέλεσης. 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚ
Α 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΕΞ - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

01-03/10/2018 
GREAT GREEK EX-
PORTS AND TRADE 

Ελληνική συμμετοχή σε WOP DUBAI/INTERNATIONAL PERISHABLES 
EXPO MIDDLE EAST. Παράσταση εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, ενέργειες 

προβολής και δικτύωσης. 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚ
Α 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΕΞ - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ -
Enterprise Greece 

01-31/10/2018 
Enterprise Greece, 

Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ (Β2Β) 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Επιχειρηματικές Αποστολές / 
Επιχειρηματικές Συναντήσεις  -

B2B 
 

ΥΠΑΑΤ 02/10/2018 

NOVACERT (ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝΤΑΣ ΕΝΩΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΩΝ) 

Εκδήλωση Τύπου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Fruitpop. Παρά-
σταση και ομιλία εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, ενέργειες προβολής και 

δικτύωσης, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης. 
ΟΠΩΡΟΚΗ-

ΠΕΥΤΙΚΑ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
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Υπεύθυνος  
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ΥΠΑΑΤ 22/10/2018 

NOVACERT (ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝΤΑΣ ΕΝΩΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΩΝ) 

Εκδήλωση Τύπουσυγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Fruitpop. Παρά-
σταση/ομιλία εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, ενέργειες προβολής και δικτύωσης, 

βεβαίωση ορθής εκτέλεσης. 
ΟΠΩΡΟΚΗ-

ΠΕΥΤΙΚΑ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise Greece 30/10-01/11/2018 Enterprise Greece 
Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλι-

σμού&φιλοξενίας THE HOTEL SHOW DUBAI  (ενέργειες προβολής και 
δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ) 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΕΞ - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

30/10-01/11/2018 Promo Solution 
Ελληνική συμμετοχή σε ΔΕ Specialty Food Festival. Παράσταση εκπροσώ-

που Γρ. ΟΕΥ, ενέργειες προβολής και δικτύωσης. ΤΡΟΦΙΜΑ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΕΞ - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

30/10-01/11/2018 Promo Solution 
Ελληνική συμμετοχή σε ΔΕ Seafex. Παράσταση εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, 

ενέργειες προβολής και δικτύωσης. ΤΡΟΦΙΜΑ/ΙΧΘΥΗΡΑ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΕΞ - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

30/10-01/11/2018 Promo Solution 
Ελληνική συμμετοχή σε ΔΕ Yummex. Παράσταση εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, 

ενέργειες προβολής και δικτύωσης 
ΤΡΟΦΙΜΑ/ΖΑΧΑΡΩ

ΔΗ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΥΠΑΑΤ 30/10-01/11/2018 
Mediterra SA, Αγροτι-

κός Συνεταιρισμός 
Κύμης 

Συμμετοχή προγράμματος Mastiha&Fig σε Speciality Food Festival. Παρά-
σταση εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ, ενέργειες προβολής και δικτύωσης, βεβαίω-

ση ορθής εκτέλεσης. 
ΤΡΟΦΙΜΑ/ΜΑΣΤΙΧΑ

&ΞΗΡΟ ΣΥΚΟ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Υπουργείο Ψηφια-
κής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινω-

νιών&Ενημέρωσης 

03-06/11/2018 

Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινω-

νιών&Ταχυδρομείων 
 

Συμμετοχή ελληνικής αντιπροσωπείας με Επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών&Ταχυδρομείων στην Διάσκεψη Πληρεξουσίων της Διε-

θνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Υποδοχή κ.ΓΓ στο αεροδρόμιο από 
Προϊστάμενο Γρ.ΟΕΥ, προετοιμασία σημειώματος για τον τομέα τηλεπικοι-

νωνιών&ταχυδρομίων των ΗΑΕ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
/ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προιόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise Greece 04-06/11/2018 Enterprise Greece 
Ελληνική συμμετοχή στο συνέδριο HENLEY - Global Residence and Citi-

zenship Conference και διενέργεια Β2Β συναντήσεων. Παράσταση 
εκπροσώπου Γρ.ΟΕΥ. 

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΑΔΕΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Επιχειρηματικά Συνέ-
δρια/Σεμινάρια/Roadshows/Δειγμ
ατισμοί/Άλλες  Δράσεις προβολής 

ελληνικών προϊόντων & υπηρε-
σιών 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Enterprise Greece 26-19/11/2018 Εnterprise Greece 
Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών και Υπηρεσιών 

BIG 5. (παράσταση, ενέργειες προβολής και δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ) ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 

ελληνικών εταιρειών) 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

 07-09/12/2018 Leaderexpo 
Εμιρατινή συμμετοχή σε 5η Athens International Tourism Expo και πρό-

γραμμα hosted buyers. Ενέργειες δικτύωσης και προσέλκυσης εμιρατινών 
εμπορικών επισκεπτών. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Επιχειρηματικές Αποστολές / 
Επιχειρηματικές Συναντήσεις 

ΑΘΗΝΑ 

ΥΠΑΑΤ 10-12/12/2018 
GREAT GREEK EX-
PORTS AND TRADE 

Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση SIAL  MIDDLE EAST. Eνέργειες 
προβολής και δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ. ΤΡΟΦΙΜΑ 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

ΥΠΑΑΤ 10-12/12/2018 

Εconomotechniki LTD 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) 

Ελληνική συμμετοχή συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ORGANIC 
JUICES σε Διεθνή Έκθεση SIAL MIDDLE EAST. Eνέργειες προβολής και 

δικτύωσης από Γρ.ΟΕΥ. 
ΤΡΟΦΙΜΑ 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

ΥΠΑΑΤ 10-12/12/2018 

Εconomotechniki LTD 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) 

Εκδήλωση συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ORGANIC JUICES. 
(Ενέργειες προβολής και δικτύωσης, βεβαίωση ορθής εκτέλεσης από 

Γρ.ΟΕΥ). 
ΤΡΟΦΙΜΑ 

Διεθνείς Εκθέσεις (συμμετοχή 
ελληνικών εταιρειών) 

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 



267 

 

 

 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

 

Ο Προϊστάμενος 

Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α’ 

 

 

Hellenic Trade Centre 

P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253 

email: ecocom-dubai@mfa.gr , url: www.agora.mfa.gr 

mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ae53

