
Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Αρμενίας κατά το έτος 2022. 

 

Για το 2022, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας 

παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση, με τον όγκο διμερούς εμπορίου να αναπτύσσεται 

κατά 95,6%, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα παρακάτω. Κατεγράφησαν δε 

εντυπωσιακές αυξήσεις τόσο στις ελληνικές εξαγωγές (85,8% εν σχέσει με το 2021) 

όσο και στις εισαγωγές από την Αρμενία (1.428% σε σύγκριση με το 2021). Ο όγκος 

των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών παραμένει διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα, 

παρουσιάζοντας όμως μια σημαντική δυναμική ανάπτυξης και το ισοζύγιο είναι 

θετικό για τη χώρα μας.  

 

Στοιχεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας 2018-2022. 

Αξία σε ευρώ 2018 2019 2020 2021 2022 22/21% 

Εξαγωγές 13.774.800 13.557.536 10.106.130 11.892.894 22.071.117 85,58% 

Εισαγωγές 447.868 398.414 66.648 89.581 1.369.594 1.428% 

Όγκος Εμπορίου 14.222.668 13.955.950 10.172.948 11.982.581 23.440.711 95,6% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

13.326.932 13.159.122 10.039.652 11.803.313 20.701.523 99,8% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Φεβρουάριος 2023, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Τα κυριότερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα είναι: φύλλα και λεπτές ταινίες από 

αργίλιο, ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από αργίλιο, πούρα, χρώματα 

επίχρισης και βερνίκια, κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, μηχανές 

και συσκευές για ανύψωση και λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς 

ξύδι.  



Τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την Αρμενία είναι: φύλλα και λεπτές ταινίες από 

αργίλιο, έπιπλα και υποδήματα.  

 

Δέκα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα:  

CN4 Περιγραφή προϊόντων  Αξία (ευρώ) Ποσότητα (κιλά) 

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 

6,794,136 1,488,831 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 3,954,056 681,707 

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 

1,437,942 315,691 

2402' Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

1,417,965 91,740 

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 

1,171,253 368,115 

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 

776,199 50,579 

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 

727,874 136,830 

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, 

694,218 157 

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

ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

686,296 221,751 

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 

235,051 2,846 
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Δέκα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την Αρμενία 

CN4 Περιγραφή προϊόντων  Αξία (ευρώ) Ποσότητα (κιλά) 

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 

1,143,711 281,612 



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

73,995 1,697 

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 

43,500 5,900 

4907' Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και 
κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα 

προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί. Επιταγές. Τραπεζογραμμάτια, 
τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι 

35,819 348 

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) 

13,579 500 

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 

10,709 160 

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) 

8,878 829 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 
8481) 

6,886 111 

2203' Μπίρα από βύνη 6,341 6,533 

7116' Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές ή ανασχηματισμένες 

πέτρες, π.δ.κ.α. 

5,758 200 
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