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Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Σιγκαπούρης 2016/2017  βάσει προσωρινών 
στοιχείων  ΕΛΣΤΑΤ-Ανάλυση διψήφιων και τετραψήφιων κωδικών 

 

 

Με βάση  προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αυξημένες κατά 63,62 % εμφανίζονται οι 
ελληνικές εξαγωγές προς Σιγκαπούρη το έτος 2017, ανερχόμενες σε 457.409.405 €, σε σχέση με τη 
προηγούμενη χρονιά όταν ανήλθαν στα 279.551.315 €. Αντίθετα, πτώση κατά 15,66% σημείωσαν οι 
εξαγωγές της Σιγκαπούρης προς Ελλάδα το 2017, διαμορφούμενες στα 35.578.197 €, σε σχέση με το 
έτος 2016, όταν άγγιξαν τα 41.175.130 €. Η αλματώδης αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς 
Σιγκαπούρη το 2017, παρά την πτώση των ελληνικών εισαγωγών από τη χώρα, συμπαρέσυρε 
ανοδικά (53,77%) τον όγκο των διμερών εμπορικών συναλλαγών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 
492.987.602 € και ακολούθως, το ήδη πλεονασματικό υπέρ της χώρας μας εμπορικό ισοζύγιο, το 
οποίο κατέγραψε αύξηση κατά 76,94%, ανερχόμενο σε 421.831.208 €. 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2016/2017 
 
 

 ΕΤΟΣ 2016 
               Αξία σε  € 

ΕΤΟΣ 2017 
Αξία σε € 

  ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
   2016/2017 (%) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 279.551.315 457.409.405 63,62%   ↑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   41.175.130 35.578.197 15,73%   ↓ 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 320.726.445 492.987.602 53,72%   ↑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 238.376.185 421.831.208 76,94%   ↑ 

ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ -2ΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ 4ΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Οι ελληνικές εξαγωγές χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση, καθώς η αύξησή τους το 
2017 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην, κατά 78,75% αύξηση του 2ψήφιου κωδικού (27) ορυκτά 
καύσιμα και συγκεκριμένα (2710) λάδια από πετρέλαιο, με συμμετοχή στο σύνολο των ελληνικών 
εξαγωγών κατά 85,86%. Παρόλη των εξάρτηση του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από την 
αύξηση του ανωτέρω κωδικού, ενισχυμένες ανοδικά εμφανίζονται και οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων 
που συνθέτουν τις ελληνικές εξαγωγές, πλην ελαχίστων (βλ. Πίνακα 1) .  

Στην κατάταξη των ελληνικών εξαγωγών ανά διψήφιους κωδικούς, τις πρώτες θέσεις σε αξία 
(€) καταλαμβάνουν κατά σειρά: ορυκτά καύσιμα (27), πυρηνικοί αντιδραστήρες (84), μηχανές  και 
συσκευές  καταγραφής ήχου και εικόνας (85), αργίλιο και τεχνουργήματα (76), καπνά (24), βάτες και 
ειδικά νήματα-σχοινιά (56), φαρμακευτικά προϊόντα (36), είδη μαχαιροποιίας (82), τεχνουργήματα από 
πέτρες (68) κ.α..   

Ενισχυμένες ανοδικά εμφανίζονται κατωτέρω, οι κατηγορίες προϊόντων ανά διψήφιο 
δασμολογικό κωδικό. Το κριτήριο αυτής της κατηγοριοποίησης αποτελεί το ποσοστό 
αύξησης/μείωσης της αξίας των εξαγωγών στη Σιγκαπούρη μεταξύ 2016-2017, έστω κι αν ξεκινούν 
από χαμηλή βάση. Η συνεχής παρακολούθηση της εμπορικότητά τους μέσα στο 2018 (και έπειτα) θα 
επιτρέψει την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τις διαγραφόμενες τάσεις και τις 
προοπτικές τους στην αγορά τις Σιγκαπούρης. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ -2ΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ:   
27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ 78,75% 
85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ   50.01% 
76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ    49,98% 
30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ  29,03% 
62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ  30,78% 
34 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  
                       ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ,  24,97% 
04 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ 44,85% 
32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). 136,10% 
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89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 2.454,35% 
08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ  45,76% 
20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ   61,90% 
73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ  67,55% 
22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ  116,91% 
15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ 33,56% 
95 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 517,19% 
48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ   74,31% 
47 ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ 343,78% 
42 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ  ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ 7,77% 
74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 129,26% 
94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 159,40% 
64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ   38,34% 
03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ  39,85% 
19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ  ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 77,54% 
40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  
09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 71,75% 
61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 67,23% 
25 ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ  71,62% 
88 ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 171,07% 
12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  31,67% 
07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ  35,43% 
17 ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  53,99% 
16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 106,49% 
87 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ  
                       ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 57,12% 
38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 47,84% 
18 ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 130,18% 
54 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ 202.68% 
79 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ  297,51% 
97 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 154,34% 
69 ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ  86,66% 
59 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ  
                       ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 411,01% 
43 ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 117,33% 
37 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  515,15% 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ-2ΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ:   

 
56                 ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΓΚΟΙ  -13.57% 
82                 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ     -23.50% 
68                 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, -59.37% 
99                 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ -41.24% 
63                 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ   -43.20% 
96                 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  -30.87% 
72                 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ -60.22% 
71                 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ      
                     ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, -33.15% 
83 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  -50.60% 
44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ -53.92% 
65 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ  -30.59% 
70 ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ  -54.20% 
02 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ  -88.19% 
35 ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,  -94.74% 
28 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ -63.11% 
57 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ   -82.90% 
55 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ  Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ -90.22% 
33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ     
                        ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ -28.38% 
 

Ως προς την ανάλυση των 4ψήφιων κωδικών (βλ. Πίνακα 2), πραγματοποιήθηκε λεπτομερής 
καταγραφή 150 δασμολογικών κωδικών, οι οποίοι εξήχθησαν από τη χώρα μας μεταξύ 2016 και 
2017, με το σκεπτικό ότι γίνεται για πρώτη φορά ανάλυση, μετά την ίδρυση και λειτουργία της εδώ 
Ελληνικής Πρεσβείας και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναλυθούν κατηγορίες εξαγώγιμων ελληνικών 
προϊόντων σε ευρεία κλίμακα, ώστε να διερευνηθεί η δυναμική περεταίρω αύξησης ανεξάρτητα από 
το χαμηλό όγκο εκκίνησης (2016).  

 
  Από την ανάλυση 2ψήφιων και 4ψηφιων κατηγοριών προϊόντων το 2017, εκτός των 
πετρελαιοειδών (2710), διακρίνεται η θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα (89) όπου κατεγράφη αύξηση 
της τάξεως του 2.454,35% και ειδικότερα ο κωδικός πλοία (8906) που εμφανίζεται για πρώτη φορά 
(εξαγωγή από Ελλάδα ύψους 764.736 ευρώ), τα φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα (37) 
αυξήθηκαν κατά 515,15%, τα αντικείμενα τέχνης (97) αυξήθηκαν επίσης κατά 154,34%, επίσης η 
κατηγορία ψευδάργυρος κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 297,51%, όπως και η κατηγορία 
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αερόπλοια ή διαστημόπλοια (88), η οποία αυξήθηκε  κατά 170,07%. Επίσης σημαντική αύξηση 
κατέγραψαν πολλές άλλες επιμέρους κατηγορίες προϊόντων όπως (βλ.Πίνακα 3): 

 η κατηγορία φαρμακευτικά προϊόντα (3004) με αύξηση 27,44%, φάρμακα (3003) με αύξηση 
197,06%, βαμβάκι και γάζες (3005) με αύξηση 272,78% και έπιπλα ιατροχειρουργικά (9403) με 
αύξηση 194%, 

 η κατηγορία καπνά-πούρα (2402), με αύξηση 6,97%  
 η κατηγορία μηχανές και συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας (85) με αύξηση 50,01% 

και ειδικότερα: μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί (8504) με αύξηση 26,44%, ηλεκτροκινητήρες (8501) με 
αύξηση 14,06%, ηλεκτρικοί συσσωρευτές (8507) με αύξηση 76,34%, μέσα προπαρασκευασμένα για 
εγγραφή (8523) με αύξηση 26,69%, συσκευές μετάδοσης (8525) με αύξηση 27,93%, συσκευές 
ραδιοανίχνευσης (8526), τηλεοπτικοί δέκτες (8528), θερμοσυσκευές βυθυζόμενες στο νερό (8516). Οι 
παραπάνω συσκευές αποτελούν κυρίως ναυτιλιακό εξοπλισμό.  

Επίσης αυξημένες εμφανίζονται και οι κατηγορίες:  
Τα είδη ένδυσης των κατηγοριών (61 και 62) και ειδικότερα: κοστούμια (6203) με αύξηση 

43,87%, τι-σερτ και φανελάκια (6109)  με αύξηση 63,19% , παλτά- άνορακ- αντιανεμικά (6201), με 
αύξηση 533,37%, φόρμες αθλητικές (6211) με αύξηση  33,38%,  

τα είδη υπόδησης (6403) με αύξηση 41,06%,  
η κατηγορία προϊόντα αλουμινίου (76) με αύξηση 49,98% και ειδικότερα τα τεχνουργήματα 

από αργίλιο (7616) με αύξηση 1.930,51% και, τα ελάσματα και ταινίες (7606) με αύξηση 49,85%,   
καθώς επίσης και  η κατηγορία παιχνίδια συντροφιάς (9504) με αύξηση 2.394,93%.  
Τέλος, ένας τομέας με ειδικό βάρος για τη χώρα μας είναι τα τρόφιμα και ποτά, τα οποία 

καταγράφουν αξιοσημείωτη  αύξηση το έτος 2017. Αναλυτικά, αύξηση παρατηρείται σε κατηγορίες 
προϊόντων όπως:  

φράουλες –σμέουρα (0810) κατά 4,25%, βερίκοκα-κεράσια (0809) κατά 44,59%, ψάρια 
βρώσιμα κατεψυγμένα (0303) κατά 27,82%, ψάρια αποξηραμένα (0305) κατά 147,81%, 
παρασκευάσματα διατροφής (2106) κατά 42,20%, αλεύρια (1208) κατά 51,42%, ελαιόλαδο (1509) 
κατά 57,76%, μπύρα από βίνη (2203) κατά 61,25%, ζαχαρώδη προϊόντα (1704) κατά 63,45%, καφές 
(0901) κατά 65,21%, νερά μεταλλικά αεριούχα (2202) κατά 85,10%, τυριά από πηγμένο γάλα (0406) 
κατά 92,89%, καρποί και φρούτα (2008) κατά 94,31%, λαχανικά (2001) κατά 97,34%, μέλι (0409) 
κατά 114,80%, κονσέρβες ψαριών (1604) κατά 118,73%, προϊόντα αρτοποιίας (1905) κατά 101,37%, 
κρασί (2204) κατά 123,25%, σοκολάτα (1806) 130,18%, όσπρια ξερά (0713) κατά 246,42%, γάλα και 
κρέμα γάλακτος (0401) κατά 214,48%, σταφύλια (0806) 1.165%, χυμοί φρούτων (2009) κατά 
810,16%, εκχυλίσματα βύνης και άλευρα, σιμιγδάλι και άμυλα (1901) κατά 146,16% κ.α.. 

Αντιθέτως μείωση καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές (βλ.Πίνακα1,4), στις κατηγορίες 
προϊόντων όπως: βάτες και σχοινιά (56) που μειώθηκαν κατά 13,57%, εργαλεία και είδη 
μαχαιροποιίας (82) που κατέγραψαν μείωση κατά 23,50%, αιθέρια έλαια-αρώματα και καλλυντικά (33) 
τα οποία μειώθηκαν κατά 28,38%, υφαντουργικά είδη (63) με μείωση 43,20%, επίσης τα προϊόντα της 
κατηγορίας (72) ήτοι χάλυβας- σίδηρος, εμφανίζονται με μείωση 60,22% κ.α..   
 
                ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - 2ΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ 4ΨΗΦΙΟΙ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

Με βάση προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εισαγωγές από Σιγκαπούρη διαμορφώθηκαν 
στα 35.578.197 € το 2017, καταγράφοντας μείωση κατά 15,73% σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά (2016), όταν άγγιξαν τα 41.175.130 εκ. €. Η σύνθεση των ελληνικών εισαγωγών, όπως και των 
εξαγωγών, χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση καθώς τα φαρμακευτικά προϊόντα (30) 
αποτελούν το 65,96%  του συνόλου των εισαγόμενων, από τη Σιγκαπούρη, προϊόντων (βλ.Πίνακες  
5,6). 

Στην κατάταξη των ελληνικών εισαγωγών τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν, εκτός από τα 
φαρμακευτικά προϊόντα, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες (84), τα οργανικά χημικά (29), τα όργανα και οι 
συσκευές οπτικής μέτρησης (90), οι πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές (85) και, τα 
παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά (19).  

Από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των εισαγωγών της Ελλάδος από τη 
Σιγκαπούρη, προκύπτει ότι αυξήθηκαν οι εισαγωγές προϊόντων των παρακάτω κατηγοριών έστω κι 
αν ξεκινούν από χαμηλή βάση (2ψηφιοι κωδικοί) (αναλυτικά βλ. Πίνακα 4): 

          
68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 14.488% 
70 ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 2.466% 
94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ  971% 
38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  863% 
62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ  672% 
71 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ   
                          ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ   433% 
27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 188% 
44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ  157% 
64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 157% 
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73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ  107% 
61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ  95% 
87 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  
                         ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ  67% 
56 ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ 
                          ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 45% 
39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ  41% 
82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.  
                           ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ    31% 
97 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15% 
49 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ  
                          ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ     11% 
85 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή       
                          ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 4% 
89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 4% 
 

Αντίθετα, η χώρα μας φαίνεται ότι μείωσε την εξάρτησή της το 2017 από μία πλειάδα 
κατηγοριών διψήφιων κωδικών εισαγόμενων προϊόντων από τη Σιγκαπούρη, οι οποίοι εμφανίζονται 
μειωμένοι, ενώ άλλοι κωδικοί δεν διακινήθηκαν εντός του 2017:  
30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ  -6% 
06 ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ -7% 
96 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  -16% 
01 ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ  -17% 
15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή      Φ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -19% 
03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ  -19% 
58 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ       ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ -41% 
69 ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ  -41% 
84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ     ΣΥΣΚΕΥΩΝ -42% 
40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -44% 
29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  -47% 
90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.- 66% 
42 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ   
                           ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ -69% 
33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ  
                           ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ -69% 
83 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ -71% 
91 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ -71% 
48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ -77% 
88 ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ  -81% 
95 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ      -98% 
21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  -99% 

 
Ειδικότερα δε, όσον αφορά στην ανάλυση των ελληνικών εισαγωγών από Σιγκαπούρη, αυτές 

παρουσιάζουν έντονη συγκέντρωση, καθώς τα φαρμακευτικά προϊόντα (3004) αποτελούν το 65,92% 
του συνόλου των εισαγωγών το έτος 2017, αγγίζοντας τα 23.455.332 €, ενώ έπονται: ορμόνες 
φυσικές και στεροειδή (2937) με 1.114.322 €, εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης (8409) με 
1.028.965 €, πλαίσια χυτηρίου (8480) με 750.668€,  μέσα εγγραφής ήχου (8523) με 646.496 € και 
μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες (8421) με 871.541 € (βλ.Πίνακα 6)  . 

Περαιτέρω αυξημένες εμφανίζονται οι κατωτέρω κατηγορίες διψήφιων κωδικών και οι 
υποκατηγορίες τους ως ακολούθως:  

Ορυκτά καύσιμα (27) με αύξηση 188% και ειδικότερα τα λάδια από πετρέλαιο (2710) με την 
ίδια αύξηση, 

Χημικά βιομηχανικά προϊόντα (38) με αύξηση 863% 
Ξυλεία (44) με αύξηση 157% 
Γυαλί και τεχνουργήματα (70)  με αύξηση 2.466% 
Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια (71) με αύξηση 433% και, ειδικότερα κοσμήματα και 

μέρη αυτών (7113)  
Χυτοσίδηρος (73) με αύξηση 107% 
Χειρουργικά έπιπλα (94) με αύξηση 971%   
Αυτοκίνητα και ανελκυστήρες (87) με αύξηση 67%. 
Αντίθετα μείωση εμφανίζουν κατηγορίες προϊόντων όπως: ψυγεία και καταψύκτες (8418) κατά 

15,52%, μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα (8803) κατά 80,80%, όργανα για χημικές 
αναλύσεις (9027) κατά 70,54%, όργανα για ιατρική και χειρουργική χρήση (9018) κατά 66,19%, 
στροβιλοκινητήρες (8411) κατά 99,79%, χαρτί και χαρτόνια (4802) κατά 85,17%, ενδύματα και 
εξαρτήματα ένδυσης (4015) κατά 60,73%, ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία (8517) κατά 
53,26%.   

 
Συμπεράσματα: 
   
1) Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων για τις διμερείς εμπορικές ανταλλαγές 

Ελλάδος-Σιγκαπούρης 2016-2017, προκύπτει ότι οι ελληνικές εξαγωγές, παρόλη την υψηλή 
συγκέντρωση στη δομή τους λόγω των πετρελαιοειδών (2710), εμφανίζουν δυναμική περεταίρω 
ανάπτυξης στην αγορά της Σιγκαπούρης. Πέρα από τη στατικότητα που περιέχει μία ανάλυση διετίας, 
οι ελληνικές εξαγωγές θα κινηθούν ανοδικά και το 2018. 



 

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

Tel.:+65 67323011  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

2) Η παρουσία της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σιγκαπούρη, η ενεργή συμβολή της σε ποικίλες 
δράσεις προώθησης ελληνικών προϊόντων (διεθνείς εκθέσεις, EU BUSINESS AVENUES, δράσεις 
προώθησης ελληνικών τροφίμων, γευσιγνωσίες κ.α.) και η ανάληψη πρωτοβουλιών για στοχευμένες 
δράσεις προώθησης εντός του 2018, θα ενισχύσει την τάση που ήδη διαγράφεται και δίδει θετικά 
μηνύματα στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να εξερευνήσει τις ευκαιρίες που εμφανίζονται   
στην αγορά της Σιγκαπούρης. Ταυτόχρονα ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της Ελλάδος στο εν λόγω 
καταναλωτικό και επιχειρηματικό κοινό.   

3) Το διμερές εμπόριο Ελλάδος-Σιγκαπούρης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την 
υφιστάμενη συνεργασία των δύο χωρών στον ναυτιλιακό τομέα. Έτσι πολλές από τις κατηγορίες 
προϊόντων που διακινούνται εκατέρωθεν (32,56,84,85,87,88,89,90) και ειδικότερα ελληνικές 
εξαγωγές, έχουν τη βάση τους σε αυτή τη συνεργασία.  

4) Με ενδιαφέρον παρατηρούμε την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών τροφίμων και ποτών 
το 2017, η οποία αναμένεται να συνεχισθεί το 2018. Παρόλη τη χαμηλή τους εκκίνηση (2016), τα 
ελληνικά τρόφιμα και ποτά παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση, η οποία κυρίως οφείλεται στους εξής 
παράγοντες: 

 Α) Τα έτη 2016 και 2017 εκκίνησαν τη λειτουργία τους στη Σιγκαπούρη τρία νέα εστιατόρια με 
ελληνική κουζίνα, εκ των συνολικά τεσσάρων εστιατορίων. Εντός του 2018 λειτούργησε ένα 
ακόμη και προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον ενός επιπλέον, έως το τέλος 
του χρόνου. Τα εστιατόρια αυτά αποτελούν μεγάλες επενδύσεις τοπικών και ξένων 
επενδυτών στην ελληνική κουζίνα, η οποία παρότι δεν είναι ευρέως γνωστή στην Πόλη 
Κράτος, είναι ωστόσο καλοδεχούμενη. Μην ξεχνάμε ότι η κατανάλωση τροφίμων και ποτών 
στην πόλη κράτος εξαρτάται κατά 95% από τις εισαγωγές της, καθώς η χώρα λόγω της 
μικρής επιφάνειας που καταλαμβάνει δεν παράγει σχεδόν τίποτα. Ως εκ τούτου το 
καταναλωτικό κοινό, διαθέτοντας ένα πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (4.000€ μηνιαίως), 
είναι ανοιχτό στις διατροφικές προκλήσεις. Η διαχείριση των εστιατορίων γίνεται ως επί το 
πλείστον από Έλληνες managers και η μαγειρική εκτελείται αποκλειστικά από Έλληνες 
μαγείρους. Τα εστιατόρια εκτός από χώροι μαζικής εστίασης λειτουργούν και ως boutique 
ελληνικών προϊόντων. Σε αυτά μπορεί κανείς να βρει μεγάλη ποικιλία ελληνικών προϊόντων 
και brands ταυτισμένων με τη ζωή του Έλληνα: όπως γιαούρτι στραγγιστό, ελαιόλαδο, 
τοματοχυμός Κύκνος, ταχίνι, ελληνικό καφέ, ξύδι ΤΟΠ, ποικιλία κρασιών κ.α.. Έχοντας 
ξεπεράσει την πολυπλοκότητα δημιουργίας «φορολογικής αποθήκης» και έχοντας αποκτήσει 
την άδεια εισαγωγής, στην πραγματικότητα, η διάθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών μέσω 
των εστιατορίων είναι ένας δοκιμασμένος και επιτυχημένος τρόπος διακίνησής και διαφήμισής 
τους στη Σιγκαπούρη. Ταυτόχρονα στον τομέα του εμπορίου ελληνικών τροφίμων και ποτών 
δραστηριοποιούνται τέσσερις εταιρείες. 

 Β) Θετικά επίσης έχει λειτουργήσει η πρόσφατη εκκίνηση διενέργειας τακτικής αεροπορικής 
σύνδεσης Σιγκαπούρη-Αθήνα-Σιγκαπούρη από την θυγατρική της Singapore Airlines, την 
ScootAir (www.flyscoot.com), γεγονός το οποίο προσδίδει πλέον στη χώρα μας σχετική 
αναγνωρισιμότητα από τους κατοίκους της Πόλης-Κράτους, με αποτέλεσμα να επιλέγουν το 
ελληνικό φαγητό, ως έναν υγιεινό τρόπο ζωής.  

 Γ) Τέλος, η ολοένα αυξανόμενη ελληνική κοινότητα στη Σιγκαπούρη επιζητά τα ελληνικά 
προϊόντα ως σταθερό μοντέλο διατροφής,  με αποτέλεσμα η ζήτησή τους να αυξάνεται 
συνεχώς. 

Πέρα από τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, προοπτικές εξέλιξης στην αγορά της 
Σιγκαπούρης εμφανίζουν επίσης τα φάρμακα και ο νοσοκομειακός εξοπλισμός, τα προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας (μηχανές φωτογράφισης, και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, συσκευές 
μέτρησης ακριβείας, τηλεπικοινωνίες κ.α.), τα ανόργανα και οργανικά χημικά, τα πλαστικά, τα 
προϊόντα αλουμινίου, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, τα παιχνίδια, οι «πράσινες» τεχνολογίες και 
γενικότερα προϊόντα της ελληνικής βιομηχανίας με υψηλή προστιθέμενη αξία.  

Ο ασφαλέστερος τρόπος παρουσίασης των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της 
Σιγκαπούρης - η οποία λειτουργεί ως πλατφόρμα εισόδου στην αγορά της ΝΑ Ασίας- είναι μέσω 
των διεθνών κλαδικών εκθέσεων (σε ξεχωριστό έγγραφό μας ακολουθεί πρόγραμμα διεθνών 
εκθέσεων Σιγκαπούρης 2018-2019). Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσεται επίσης από την ΕΕ για 
την προώθηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ΝΑ Ασία, μέσω του χρηματοδοτούμενου 
προγράμματος EU BUSINESS AVENUES (www.eubusinessavenues.com). Σύμφωνα με το αυτό,  
η ΕΕ αναλαμβάνει την οργάνωση παρουσίασης εταιρειών κ-μ, από διάφορους κλάδους της 
οικονομίας στις αγορές της ΝΑ Ασίας με τη μορφή  μικρών εμπορικών εκθέσεων.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2016-2017 ΑΝΑ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
CN2   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ   ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  

2016  
 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

2017   
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2016/2017  

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

219,738,432 392,776,015 78.75% 

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

18,401,013 18,848,598 2.43% 

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

5,863,879 8,796,634 50.01% 

76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 3,456,134 5,183,668 49.98% 

24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 2,939,480 3,136,912 6.72% 
56 ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, 

ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 
3,234,393 2,795,349 -13.57% 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 2,067,659 2,667,829 29.03% 
82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ 

3,176,469 2,429,930 -23.50% 

68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή 
ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 

5,100,677 2,072,660 -59.37% 

99 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΊ 3,500,461 2,056,764 -41.24% 
39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 1,597,076 1,873,615 17.32% 
90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

1,332,911 1,324,423 -0.64% 

62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 998,036 1,305,277 30.78% 

49 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

1,353,166 1,302,189 -3.77% 

34 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, 
ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ 

1,035,786 1,294,407 24.97% 

04 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

815,845 1,181,713 44.85% 

32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. 
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. 
ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

395,821 934,516 136.10% 

89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 31,469 803,827 2.454.35% 

08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 417,393 608,396 45.76% 
20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΦΥΤΩΝ 
332,424 538,182 61.90% 

73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 292,106 489,422 67.55% 

22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 206,582 448,101 116.91% 

15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ 
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

311,810 416,447 33.56% 

95 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

58,207 359,248 517.19% 

48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 196,157 341,921 74.31% 

47 ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Η 
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) 

62,871 279,011 343.78% 

42 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

241,147 259,884 7.77% 

74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 103,936 238,288 129.26% 

33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

313,183 224,301 -28.38% 

94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

82,990 215,276 159.40% 

64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 154,466 213,686 38.34% 
21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 194,070 199,218 2.65% 
03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 131,183 183,457 39.85% 

63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 

296,753 168,541 -43.20% 

19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

83,425 148,116 77.54% 
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40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 43,799 139,902 219.42% 

09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 76,111 130,718 71.75% 

61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 75,249 125,836 67.23% 

25 ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 66,927 114,857 71.62% 

96 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 129,218 89,329 -30.87% 
88 ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 29,484 79,922 171.07% 
12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. 

BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 
52,975 69,751 31.67% 

07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 46,983 63,628 35.43% 
17 ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 38,463 59,231 53.99% 

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΛΛΩΝ 
ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 

22,065 45,561 106.49% 

87 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

27,796 43,672 57.12% 

72 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 105,839 42,099 -60.22% 

38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 25,926 38,329 47.84% 

71 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ 
ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ 
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. 
ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

53,854 36,004 -33.15% 

18 ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 14,486 33,344 130.18% 

54 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ 7,836 23,718 202.68% 

23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 

0 22,290 NA 

79 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 5,411 21,509 297.51% 
29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 18,756 20,184 7.61% 
97 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 5,300 13,480 154.34% 

69 ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 7,067 13,191 86.66% 
81 ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ 
0 9,785 NA 

83 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 19,155 9,462 -50.60% 

44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 19,358 8,920 -53.92% 
65 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 9,666 6,709 -30.59% 

59 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

1,163 5,943 411.01% 

70 ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 12,674 5,805 -54.20% 

43 ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ 2,400 5,216 117.33% 
37 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 792 4,872 515.15% 

02 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 31,714 3,744 -88.19% 

91 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 38,470 2,974 -92.27% 

35 ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 

27,373 1,439 -94.74% 

92 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ 0 841 NA 

45 ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 0 401 NA 

28 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ 
ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

1,049 387 -63.11% 

57 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1,626 278 -82.90% 
55 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 1,983 194 -90.22% 

10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 0 59 NA 
  ΛΟΙΠΑ  12,937 0 NA 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 279.551.315 € 457.409.405€ 63,62% 

ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2016-2017 ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
                      ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2016/2017  

CΝ4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ  ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
2016 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
2017 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2016/2017 

% 
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. 

219.719.330 392.725.711 78,62% 

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

12.034.207 15.478.691 28,62% 

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

3.399.541 5.094.351 49,85% 

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) 

2.791.250 4.922.117 76,34% 

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

2.936.110 3.135.501 6,79% 

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

3.233.952 2.795.349 -13,56 

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

2.051.419 2.614.251 27,43% 

8212' Ξυράφια, μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και λεπίδες ξυριστικής μηχανής (ό. 
συμπ. οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες), από κοινά μέταλλα 

3.135.554 2.377.198 -24,18% 

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, 

5.083.926 2.070.590 -59,27% 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 1.238.798 1.535.896 23,98% 

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 

762.926 1.527.180 85,17% 

99SS' λοιπά προιόντα 3.332.676 1.399.423 -58,00% 

3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα 
που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο 
(αλισίβες), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το 
πλύσιμο, και παρασκευάσματα καθ 

1.032.184 1.284.393 24,43% 

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) 

1.201.317 1.112.051 -7,43% 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί  
51.157 

 
98.675 

 
92,88% 

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) 

 
0.00 

 
764.736 

 
100% 

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 

 
500.875 

 
720.611 

 
43,87% 

3215' Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και 
συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 

 
234.415 

683.402  
191,53% 

99SS' λοιπά προίόντα  
167.785 

657.341  
291,77% 

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

 
481.199 

609.607  
26,68 % 

6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ 
μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

 
360.571 

480.936  
33,38 % 

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. 

 
266.477 

442.274  
65,97% 
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8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή 
οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των δεδομένων σε υπόθεμα με 
κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

 
143.770 

413.575  
187,66% 

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 

 
77.508 

 
393.688 

 
492,20% 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου  
4.007.234 

 
371.840 

 
ΝΑ 

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 

 
125.492 

 
358.909 

 
186,00% 

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 

 
333.300 

347.460 4,24% 

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 

 
13.760 

343.302  
2.394,93% 

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 

 
148.698 

331.966  
123,24% 

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 

 
210.066 

331.410  
57,76% 

9014' Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας 
(εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 

 
136.305 

294.569  
116,11% 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 246.370 293.198 19,00% 

4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) (εκτός από 
χαροβάμβακα) 

62.871 279.011 343,78% 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των 
μετρητών αυτών 

94.667 261.598 176,33% 

8526' Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

 
144.569 

255.605  
76,80% 

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 

230.873 244.807 6,03% 

3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α.  
197.146 

238.137  
20,79% 

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  

 
136.297 

236.619  
73,60% 

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 

 
115.990 

225.384  
94,31% 

8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές 
της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 

 
145.275 

224.906  
54,81% 

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 

 
117.868 

224.244  
90,25% 

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 

 
112.828 

217.819  
93,05% 

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 

 
155.309 

209.901  
35,15 

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 

 
303.035 

206.420  
-31,88% 

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 

 
141.577 

199.715  
41,06% 

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) 

 
530.317 

182.487  
-65,58% 

8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος) 

 
154.976 

176.768  
14,06% 
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6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων 
(πατρόν), π.δ.κ.α. 

 
273.471 

151.449  
-44,61% 

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) 

 
22.141 

150.242  
578,56% 

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.  

 
26.640 

147.339  
-44,69% 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 103.158 146.692 42,20 

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

49.878 144.948 190,60 

8479' Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

76.837 142.988 86,09 

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 

15.565 141.666 810,15 

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 

14.013 141.072 906,72 

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 

180.521 140.289 -22,28 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά     11.250 131.149 1.165,66 

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

182.175 129.525 -28,90 

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 

74.780 123.480 65,12 

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 

270.251 120.582 -55,38 

7411' Σωλήνες από χαλκό 0.00 112.930 ΝΑ 

4911' Έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι 
φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 

129.462 111.412 -13,94 

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 μηχα 

10.298 110.769 975,63 

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 

 
53.749 

108.232  
101,36% 

 

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 

 
0.00 

105.080  
ΝΑ 

7407' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α.  
90.868 

100.789 10,90% 

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 

106.210 100.162 5,69% 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 17.867 99.877 459,00% 

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 

78.039 99.835 27,92% 

9031' Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

 
55.337 

89.592 61,90% 

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  

 
20.000 

86.200  
331,00% 

2523' Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε 
σκόνη, με την ονομασία clinkers, έστω και χρωματισμένα 

 
0.00 

85.972 ΝΑ 

8482' Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από 
χάλυβα της κλάσης 7326 

 
35.859 

83.178  
131,95 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και Γρύλοι 0.00 82.174 ΝΑ 

7315' Αλυσίδες και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα  0.00 81.492 ΝΑ 
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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) 

 
84.019 

81.460  
3,05 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 29.484 79.922 171,06% 

0303' Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της 
κλάσης 0304) 

61.888 79.106 27,82% 

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 

64.468 77.413 20,07% 

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 ανεξάρτητα 

29.572 76.799 159,70 

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 

77.885 76.607 -1,64 

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

 
49.394 

71.419 44,59 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 43.614 71.172 63,18 

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 

 
32.130 

70.026 117,94 

8504' Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και 
πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

54.089 68.391 26,44 

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 

70.498 65.005 -7,79 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 30.828 64.846 110,34 

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 

14.542 62.475 329,61 

1208' Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού 
μουστάρδα) 

40.536 61.381 51,42 

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

16.225 60.439 272,50 

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 

118.592 57.585 -51,44 

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

35.123 57.407 63,44% 

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 

103.223 55.924 -45,82% 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από 
περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

17.627 55.751 216,28% 

0409' Μέλι φυσικό 23.616 50.726 114,79% 

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) 

26.287 48.657 85,09% 

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 

80.088 46.405 -42,05% 

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 < 

103.750 45.700 -55,95% 

1604' Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα 
αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

20.830 45.561 118,72% 

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 

26.342 44.558 69,15% 

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. 

19.805 43.672 120,51% 

8516' Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. 
Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για παρόμοιες χρήσεις. 

9.518 43.170 353,56% 
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Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την περιποίηση των μαλλιών (π.χ. συσκευές 
στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

8484' Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί 
στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, 
θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεμβύσματα 

23.372 42.929 83,67% 

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 

104.110 42.759 -58,92% 

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 

19.553 42.419 -116,94 

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 

80.648 42.099 -47,79 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 
3914, π.δ.κ.α. 

60.039 41.443 -30,97 

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,  

44.898 40.184 -10,49 

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) 

31.469 39.091 24,22 

1512' Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 

35.385 38.771 9,56 

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

39.382 37.888 -3,79 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 0.00 37.658 ΝΑ 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 18.450 37.463 193,05 

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 

75.532 36.656 -51,46 

2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 50.708 35.303 -30,37 

7304' Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο 
(εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 

39.986 34.000 -14,97 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 14.486 33.344 130,18 

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 

14.788 33.236 -124,75 

4009' Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα 
εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 

14.016 33.155 136,55% 

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 

40.121 32.920 -17,94% 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 9.984 32.048 220,99% 

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) 

11.749 30.198 157,02% 

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 

20.380 30.072 47,55% 

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 

32.758 29.419 -10,19% 

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 

11.883 29.251 146,15% 

2203' Μπίρα από βύνη 17.895 28.855 61,24% 

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 

40.099 28.702 -28,42% 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 0.00 28.044 ΝΑ 
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0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 8.011 27.752 246,24% 

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 

9.430 27.070 187,06% 

7113' Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών) 

50.381 25.652 -49,08% 

3209' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα 
φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο 

6.097 25.279 314,61 

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 

6.724 25.066 272,78 

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) 

3.821 24.201 533,36 

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  

0.000 24.034 ΝΑ 

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 

7.836 23.718 202,68 

0401' Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν 
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 

7.522 23.655 214,47 

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 

0.000 22.367 ΝΑ 

2301' Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα 
ξιγκιών 

0.000 22.290 ΝΑ 

1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 75.573 22.232 -70,58 

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 

26.122 21.916 -16,10 

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 σβώλου 

8.795 21.795 147,81 

8206' Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

485 20.950 4219,59 

7905' Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο 4.025 20.558 410,75% 

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 

6.395 20.241 69,21% 

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 

65.626 20.203 -69,21% 

2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομοα οξυγόνου 23.934 20.184 15,66% 

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) 

0.00 19.820 ΝΑ 

2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

9.735 19.211 97,33% 

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 

3.107 17.855 474,67% 

4902' Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με 
διαφημίσεις 

340 16.421 4.729,71% 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 273.822.432 € 456.642.766€ 66,77% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 279.616.191€ 457.409.405€ 63,62% 

 ΠΗΓΗ:  ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
 

 
 
 
 
 



 

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

Tel.:+65 67323011  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ . 3 ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 2017 
4 ΨΗΦΙΟΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ  2016 
ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ  

2017 
ΑΞΙΑ  
ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2016/2017 

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,  

                                   
333,300  

                              
347,460  

                                         
4.25% 

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 

                                   
230,873  

                              
244,807  

                                         
6.04% 

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

                                
2,936,110  

                            
3,135,501  

                                         
6.79% 

1512' Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 

                                     
35,385  

                                
38,771  

                                         
9.57% 

7407' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α.                                      
90,868  

                              
100,789  

                                      
10.92% 

8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος) 

                                   
154,976  

                              
176,768  

                                       
14.06% 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481)                                    
246,370  

                              
293,198  

                                       
19.01% 

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, 

                                     
64,468  

                                
77,413  

                                       
20.08% 

3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α.                                    
197,146  

                              
238,137  

                                       
20.79% 

3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές                                 
1,238,798  

                            
1,535,896  

                                       
23.98% 

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) 

                                     
31,469  

                                
39,091  

                                
24.22% 

3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα που 
ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και 
παρασκευάσματα καθ 

                                
1,032,184  

                            
1,284,393  

                                       
24.43% 

8504' Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία 
επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

                                     
54,089  

                                
68,391  

                                       
26.44% 

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

                                   
481,199  

                              
609,607  

                                       
26.69% 

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 

                                
2,051,419  

                            
2,614,251  

                                       
27.44% 

0303' Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της 
κλάσης 0304) 

                                     
61,888  

                                
79,106  

                                       
27.82% 

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 

                                     
78,039  

                                
99,835  

                                       
27.93% 

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

                              
12,034,207  

                          
15,478,691  

                                       
28.62% 

6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ 
μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

                                   
360,571  

                              
480,936  

                                       
33.38% 

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 

                                   
155,309  

                              
209,901  

                                       
35.15% 

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 

                                   
141,577  

                              
199,715  

                                       
41.06% 

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α.                                    
103,158  

                              
146,692  

                                       
42.20% 

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 

                                   
500,875  

                              
720,611  

                                       
43.87% 

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

                                     
49,394  

                                
71,419  

                                       
44.59% 

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 

                                     
20,380  

                                
30,072  

                                       
47.56% 

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

                                
3,399,541  

                            
5,094,351  

                                       
49.85% 

1208' Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού 
μουστάρδα) 

                                     
40,536  

                                
61,381  

                                       
51.42% 

8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της 
κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 

                                   
145,275  

                              
224,906  

                                       
54.81% 

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 

                                   
210,066  

                              
331,410  

                                       
57.76% 

2203' Μπίρα από βύνη                                      
17,895  

                                
28,855  

                                       
61.25% 

9031' Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

                                     
55,337  

                                
89,592  

                                       
61.90% 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά                                      
43,614  

                                
71,172  

                                       
63.19% 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα                                      
35,123  

                                
57,407  

                                       
63.45% 
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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 

                                     
74,780  

                              
123,480  

                                   
65.12% 

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. 

                                   
266,477  

                              
442,274  

                                       
65.97% 

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 

                                     
26,342  

                                
44,558  

                                       
69.15% 

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 

                            
136,297  

                              
236,619  

                                       
73.61% 

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) 

                                
2,791,250  

                            
4,922,117  

                                       
76.34% 

8526' Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας 
και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           συσκευές ραδιοναυσιπλοίας 
και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

                                   
144,569  

           
255,605  

                                       
76.80% 

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. 

 
219.719.330 

          
392.725.711 

 
78,62% 

8484' Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών 
παρεμβυσμάτων ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες 
συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεμβύσματα 

                                     
23,372  

                                
42,929  

                                       
83.68% 

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) 

                                     
26,287  

                                
48,657  

                                  
85.10% 

8479' Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

                                     
76,837  

                              
142,988  

                                       
86.09% 

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 

                                   
117,868  

                              
224,244  

                                       
90.25% 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί                                    
511,570  

                              
986,750  

                                       
92.89% 

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 

                                   
112,828  

                              
217,819  

                                       
93.05% 

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 

                                   
115,990  

                              
225,384  

                                       
94.31% 

2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

                                      
9,735  

                                
19,211  

                                       
97.34% 

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 

                                   
762,926  

                            
1,527,180  

                                    
100.17% 

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 

                                     
53,749  

                              
108,232  

                                    
101.37% 

  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) 

 
0.00 

           
           764,736 

 
100% 

7326' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί)                                      
30,828  

                                
64,846  

                                    
110.35% 

0409' Μέλι φυσικό                                      
23,616  

                                
50,726  

                                    
114.80% 

9014' Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας 
(εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 

                                   
136,305  

                              
294,569  

                                    
116.11% 

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 

                                     
19,553  

                                
42,419  

                                    
116.94% 

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 κατονομάζονται 

                                     
32,130  

                                
70,026  

                                    
117.95% 

1604' Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα 
αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

                                     
20,830  

                                
45,561  

                                    
118.73% 

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. 

                                     
19,805  

                                
43,672  

                                    
120.51% 

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 

                                   
148,698  

                              
331,966  

                                    
123.25% 

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, 

                                     
14,788  

                                
33,236  

                                    
124.75% 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο                                      
14,486  

                                
33,344  

                                    
130.18% 

8482' Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα 
της κλάσης 7326 

                                     
35,859  

                                
83,178  

                                    
131.96% 

4009' Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα 
εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 

                                     
14,016  

                                
33,155  

                                    
136.55% 

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 

                                     
11,883  

                                
29,251  

                                    
146.16% 

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 

                                      
8,795  

                                
21,795  

                                    
147.81% 

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 

                                     
11,749  

                                
30,198  

                                    
157.03% 
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ποτών) 

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 
ανεξάρτητα 

                                     
29,572  

                                
76,799  

                                    
159.70% 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α.                                      
29,484  

                                
79,922  

                                    
171.07% 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των 
μετρητών αυτών 

                                     
94,667  

                              
261,598  

                                    
176.33% 

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 

                                   
125,492  

                              
358,909  

                                    
186.00% 

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 

                                      
9,430  

                                
27,070  

                                    
187.06% 

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. 

                                   
143,770  

                              
413,575  

                                    
187.66% 

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

                                     
49,878  

                              
144,948  

                                    
190.61% 

3215' Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και 
συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 

                                   
234,415  

                              
683,402  

                                    
191.54% 

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 

                                      
7,836  

                                
23,718  

                                    
202.68% 

0401' Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν 
ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 

                                      
7,522  

                                
23,655  

                                    
214.48% 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από 
περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

                                     
17,627  

                                
55,751  

                                    
216.28% 

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 

                                      
6,395  

                                
20,241  

                                    
216.51% 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη                                       
9,984  

                                
32,048  

                                    
220.99% 

0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα                                       
8,011  

                                
27,752  

                                    
246.42% 

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

                                     
16,225  

                                
60,439  

                                    
272.51% 

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 

                                      
6,724  

                                
25,066  

                                    
272.78% 

99SS' λοιπά προίόντα                                    
167,785  

                              
657,341  

                                    
291.78% 

3209' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα 
φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο 

                                      
6,097  

                                
25,279  

                                    
314.61% 

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  

                                     
14,542  

                                
62,475  

                                    
329.62% 

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 

                       
20,000  

                                
86,200  

                                    
331.00% 

4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) (εκτός από 
χαροβάμβακα) 

                                     
62,871  

                              
279,011  

                                    
343.78% 

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 

                                      
9,518  

                                
43,170  

                                    
353.56% 

7905' Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο                                       
4,025  

                                
20,558  

                                    
410.76% 

4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α.                                      
17,867  

                                
99,877  

                                    
459.00% 

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 

                                      
3,107  

                                
17,855  

                                    
474.67% 

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) 

                                      
3,821  

                         
24,201  

                                    
533.37% 

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) 

                                     
22,141  

                              
150,242  

                                    
578.57% 

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 

                                     
15,565  

                              
141,666  

                                    
810.16% 

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 

                                     
14,013  

                              
141,072  

                                    
906.72% 

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.  

                                     
10,298  

                              
110,769  

                                    
975.64% 

7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α.                                       
1,845  

                                
37,463  

                                 
1.930.51% 

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 

                                     
13,760  

                              
343,302  

                                 
2.394.93% 

8206' Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

                                         
485  

                                
20,950  

                                 
4.219% 

4902' Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με 
διαφημίσεις 

                                         
340  

                                
16,421  

                                 
4.729% 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά                                          
11.250  

                              
131,149  

                        
1.165% 

ΠΗΓΗ:  ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ . 4 - ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟ 2017  
CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ  ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2016 
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2017 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σ 2016/2017 

1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες            
 75,573  

   
    22,232  

 
-70.58% 

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 

           
 65,626  

      
20,203  

 
- 69.21% 

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) 

        
  530,317  

     
182,487  

 
- 65.59% 

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, 

   
    5,083,926  

  
2,070,590  

 
- 59.27% 

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.  

         
 104,110  

    
  42,759  

 
- 58.93% 

99SS' λοιπά προίόντα       
 3,332,676  

   
1,399,423  

 
-58.01% 

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 < 

     
     103,750  

      
45,700  

 
- 55.95% 

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 

       
   270,251  

     
120,582  

 
- 55.38% 

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 

         
   75,532  

      
36,656  

 
- 51.47% 

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 

  
        118,592  

      
57,585  

 
- 51.44% 

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 

      
   775,083  

    
 393,688  

 
-49.21% 

7113' Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 
100 ετών) 

      
      50,381  

      
25,652  

 
-49.08% 

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 

    
        80,648  

      
42,099  

 
-47.80% 

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 

       
   103,223  

      
55,924  

 
-45.82% 

14' 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.  

       
 266,400  

     
147,339  

 
-44.69% 

6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή 
ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 

    
      273,471  

     
151,449  

 
-44.62% 

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 

          
  80,088  

      
46,405  

 
-42.06% 

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. 

        
  303,035  

    
 206,420  

 
-31.88% 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 
3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 

     
       60,039  

    
   41,443  

 
-30.97% 

2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες            50,708        
35,303  

-30.38% 
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2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα 
(εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, 
μανιτάρια και τρούφες) 

        
  182,175  

     
129,525  

-28.90% 

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 

    
        40,099  

      
28,702  

 
-28.42% 

8212' Ξυράφια, μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και λεπίδες ξυριστικής 
μηχανής (ό. συμπ. οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες), από κοινά μέταλλα 

  
     3,135,554  

  
2,377,198  

 
-24.19% 

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 

    
      180,521  

     
140,289  

 
-22.29% 

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 

    
        40,121  

      
32,920  

 
-17.95% 

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 

       
     26,122  

      
21,916  

 
-16.10% 

2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομοα οξυγόνου       
      23,934  

      
20,184  

 
-15.67% 

7304' Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, 
από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 

     
       39,986  

      
34,000  

 
-14.97% 

4911' Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής 
και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 

     
     129,462  

     
111,412  

 
-13.94 % 

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

    
   3,233,952  

  
2,795,349  

 
-13.56% 

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,  

         
   44,898  

      
40,184  

 
-10.50% 

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 

     
       32,758  

      
29,419  

 
- 10.19% 

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 

       
     70,498  

      
65,005  

 
-7.79% 

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) 

  
     1,201,317  

  
1,112,051  

 
- 7.43% 

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 

     
     106,210  

     
100,162  

 
- 5.69% 

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

     
       39,382  

      
37,888  

 
- 3.79 % 

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) 

     
       84,019  

      
81,460  

 
-3.05% 

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.  

           
      77,885  

      
76,607  

 
-1.64% 

                        ΠΗΓΗ:  ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2016-2017 ΑΝΑ ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ  ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ (CN2) 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
2016 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
2017 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
2016/2017 

01 ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 6.533 5.397 -17% 
03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

ΥΔΡΟΒΙΑ 
394.772 318.259 -19% 

06 ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 102.881 96.012 -7% 
09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 785 151 -81% 

13 ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ  21.004 NA 

15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

126.615 102.588 -19% 

18 ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ  265.039 NA 
19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 

ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
492.919 496.760 1% 

21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 37.363 200 -99% 
22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ  332 NA 

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

59.595 171.804 188% 

28 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

64.929 66.312 2% 

29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2.099.277 1.114.601 -47% 
30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 

 
24.839.356 23.455.332 -6% 

33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

2.211 676 -69% 

35 ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 

 38.301 NA 

38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 2.681 25.819 863% 
39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 1.449.589 2.039.569 41% 

40 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 263.570 148.382 -44% 
42 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ 

1.867 580 -69% 

43 ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ  85 NA 
44 ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 115.330 296.858 157% 

48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ 
Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

427.388 97.502 -77% 

49 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

103.195 114.860 11% 

56 ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 
ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

4.802 6.964 45% 

58 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ 
ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

8.706 5.142 -41% 

61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 2.570 5.011 95% 
62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ 

ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 
2.570 19.847 672% 

64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΩΝ 

366 942 157% 

68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 

146 21.298 14488% 

69 ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 1571 921 -41% 
70 ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 1.611 41.341 2466% 
71 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ 

ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, 
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

18.632 99.401 433% 

73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 23.519 48.617 107% 
76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 238 69 -71% 

82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

28.095 36.673 31% 

83 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 5.808 1.689 -71% 
84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

7.294.524 4.249.618 -42% 

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

992.589 1.032.960 4% 
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87 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

285.659 477.937 67% 

88 ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 81.000 15.553 -81% 
89 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 15.200 15.800 4% 
90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

1.519.083 517.517 -66% 

91 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 86 25 -71% 

94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-
ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

86 921 971% 

95 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

37.858 637 -98% 

96 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 102.215 85.581 -16% 
97 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15.100 17.310 15% 
08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή 

ΠΕΠΟΝΙΩΝ 
21.317  ΝΑ 

74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 84.840  ΝΑ 
81 ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ 
4.441  ΝΑ 

  ΛΟΙΠΑ 31.642   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  41.175.130 35.578.197 -15,73% 
 ΠΗΓΗ:  ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2016-2017 ΑΝΑ 4ΨΗΦΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠO ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2016/2017 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 
2016 

ΑΞΙΑ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 
2017 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
2016/2017 

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 

24.839.356 23.455.332 -5.57 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 1.284.445 1.870.662 45.64 

2937' Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες 

986.763 1.114.322 12.93 

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

716.400 1.028.965 43.63 

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) 

112.875 871.541 672.13 

8480' Πλαίσια χυτηρίου    750.668 ΝΑ 

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

721.092 646.496 -10.34 

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) 

1.356.185 372.259 -72.55 

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. 

51.217 333.287 550.74 

0301' Ψάρια ζωντανά 381.249 303.840 -20.30 

4402' Ξυλοκάρβουνα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη 
ή καρύδια, έστω και συσσωματωμένα (εκτός από ξυλοκάρβουνα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα, ξυλοκάρβουνα 
αναμειγμένα με θυμίαμα, ενεργοποιημένα ξυλοκάρβουνα και κάρβουνο 

109.874 296.858 170.18 

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. 

195.667 294.013 50.26 

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 

285.244 292.742 2.63 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο   265.039 ΝΑ 

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. 

155.307 249.126 60.41 

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 

117.519 190.938 62.47 

8714' Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά 
καροτσάκια και άλλα οχήματα για ασθενείς και σωματικά αναπήρους, 
π.δ.κ.α. 

79.570 183.924 131.15 

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 

113.576 181.522 59.82 

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. 

59.595 171.704 188.12 

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 

480.787 158.749 -66.98 

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 

161.199 148.108 -8.12 

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 

11.078 113.581 925.28 
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4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 139.626 98.573 -29.40 

7113' Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 
ετών) 

16.698 97.671 484.93 

0603' Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή 
διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή 
αλλιώς παρασκευασμένα 

99.659 92.600 -7.08 

3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 39.430 89.928 128.07 

9607' Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη αυτών 102.215 83.228 -18.58 

8482' Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια 
από χάλυβα της κλάσης 7326 

82.276 82.976 0.85 

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.  

  82.539 ΝΑ 

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 

5.431 70.195 1192.49 

2820' Οξείδια του μαγγανίου 64.929 66.312 2.13 

3923' Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, 
καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

77.900 65.115 -16.41 

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 

12.923 60.857 370.92 

4911' Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής 
και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 

13.974 60.479 332.80 

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) 

391.165 57.992 -85.17 

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 

83.365 57.838 -30.62 

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) 

11.049 57.630 421.59 

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 

46.476 55.910 20.30 

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.  

42.516 54.387 27.92 

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 

630 53.191 8343.02 

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) 

123.944 48.674 -60.73 

1505' Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, 
συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης 

43.250 44.750 3.47 

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 

  39.482 #DIV/0! 

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 

83.169 38.873 -53.26 

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) 

  38.301 #DIV/0! 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα 
(εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως 
στη διαφήμιση) 

38.422 38.238 -0.48 

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 

  35.124 #DIV/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 

28.095 33.078 17.74 

8526' Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

4.545 27.263 499.85 

8467' Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, 
υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτοδύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς 
και τα εξαρτήματά τους 

28.123 26.205 -6.82 

9001' Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός 
εκείνων της κλάσης 8544 που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες η 

  24.407 ΝΑ 
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καθεμία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό. συμπ. οι 
φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στο 

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, 

  21.298 ΝΑ 

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, 
και άλλες ελαιορητίνες 

  21.004 ΝΑ 

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) 

  20.861 ΝΑ 

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 

4.968 20.815 318.98 

7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α.   19.203 ΝΑ 
8454' Αναγωγείς, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες για τη χύτευση πλινθωμάτων, 

χελωνών ή παρομοίων μορφών, καθώς και μηχανές χύτευσης για 
χυτήρια, χαλυβουργεία ή άλλες μεταλλουργικές επιχειρήσεις (εκτός από 
πιεστήρια για σκόνες μετάλλων) 

13.162 18.771 42.62 

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) 

  18.375 ΝΑ 

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 

21.145 17.863 -15.52 

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 

17.708 17.036 -3.79 

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 

8.358 16.413 96.37 

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) 

15.200 15.800 3.95 

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 

2.681 15.667 484.37 

8803' Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, 
π.δ.κ.α. 

81.000 15.553 -80.80 

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

88.962 15.031 -83.10 

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 

45.773 13.485 -70.54 

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. 

39.379 13.315 -66.19 

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 

2.293 12.795 458.00 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη 
μέτρηση των μετρητών αυτών 

25.875 12.396 -52.09 

4903' Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή 
χρωματισμό, για παιδιά 

26.923 12.045 -55.26 

9014' Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές 
ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 

4.854 11.412 135.11 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 5.116.912 1.0739 -99.79 
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 

  10.152 ΝΑ 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 1.419 9.541 572.37 

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 

  9.431 ΝΑ 

9703' Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες παντός τύπου 15.100 8.971 -40.59 
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 

  8339 ΝΑ 

3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 
έως 3914, π.δ.κ.α. 

18.936 8.001 -57.75 

8484' Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί 
στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, σε 
σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά 
παρεμβύσματα 

6.744 7.331 8.70 

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 

  7.058 ΝΑ 
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ή κορίτσια ( εκτός των πλεκτών, καθώς κα 
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 

  6.749 ΝΑ 

6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό 
και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

  6.595 ΝΑ 

8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις   5.992 ΝΑ 
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. 

  5.758 ΝΑ 

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) 

  5.397 ΝΑ 

3907' Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές 
μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί 
και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

  5.334 ΝΑ 

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 

4.812 5.093 5.84 

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 

21.729 5.022 -76.89 

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.  

3.399 4.897 44.07 

            ΠΗΓΗ:  ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 


