
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017-2018 

 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 
 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α΄ ΤΡΙΜ 
2017/2018 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  74,131,748 152,303,641 105% 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  9,729,539 9,314,217 -4% 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 83,861,287 161,617,858 93% 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 64,402,209 142,982,424 122% 

ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και, έπειτα από επεξεργασία αυτών, 
αυξημένες κατά 105% εμφανίζονται οι ελληνικές εξαγωγές προς Σιγκαπούρη το  α΄ τρίμηνο 2018, 
αγγίζοντας τα 152.303.641 €, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2017, όταν έφτασαν τα 74,131,748 €.  
Αντίθετα, μείωση κατά 4% διαγράφουν οι εξαγωγές της Σιγκαπούρης προς την Ελλάδα για το ίδιο 
χρονικό διάστημα, αγγίζοντας τα 9,314,217 €.  Ως εκ τούτου, αύξηση κατά 93% καταγράφει ο όγκος 
του διμερούς εμπορίου το α΄ τρίμηνο τ.ε., ανερχόμενος στα 161,617,858 € σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό τρίμηνο, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας αυξάνεται περεταίρω θετικά για τη χώρα 
μας,  κατά 122%, ανερχόμενο στα 142,982,424 €.  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η εν γένει συγκέντρωση που παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές, 
συνεχίζεται το α΄ τρίμηνο του 2018 με την κατηγορία ορυκτά καύσιμα (27) να καταλαμβάνει το 88,83% 
επί του συνόλου, αγγίζοντας τα 135.297.037 € και, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατά 133%. Παρόλη των εξάρτηση του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών, από την αύξηση του ανωτέρω κωδικού, ενισχυμένες ανοδικά εμφανίζονται και λοιπές 
κατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Σιγκαπούρη, όπως: 
εφοδιασμοί πλοίων (99) με αύξηση 121%, είδη σχοινοποιϊας (56), με αύξηση 61%, αργίλιο και 
τεχνουργήματα (76), με αύξηση 192%, τεχνουργήματα από δέρμα (42) με αύξηση 78%, πυρηνικοί 
αντιδραστήρες (84) με αύξηση 12%, φαρμακευτικά (30) με αύξηση 32%, όργανα και συσκευές 
οπτικής φωτογραφίας (90)με αύξηση 43%, σαπούνια (34) με αύξηση 33%, υποδήματα (64) με 
αύξηση 29%, υφαντουργικά είδη (63) με αύξηση 42%, λίπη- λάδια (15) με αύξηση 71%, ενδύματα (61) 
με αύξηση 183%, παρασκευάσματα με δημητριακά (19) με αύξηση 245%, έπιπλα (94) με αύξηση 
247%, καφές (09) με αύξηση 728%, ψάρια μαλακόστρακα (03) με αύξηση 651% κ.α. (βλ. αναλυτικά 
Πίνακες 1, 2).  

Αντιθέτως, συρρίκνωση καταγράφεται στις ελληνικές εξαγωγές, σε κατηγορίες διψήφιων 
κωδικών όπως: καπνά (24) κατά 61%μηχανές-συσκευές (85) κατά 22%, είδη μαχαιροποιίας (82) κατά 
38%, ενδύματα (62) κατά 10%, προϊόντα εκδοτικών οίκων (49) κατά 19%, τεχνουργήματα από πέτρες 
(68) κατά 42%, πλαστικές ύλες (39) κατά 32%, χαλκός και τεχνουργήματα(74) κατά 38%, αιθέρια 
έλαια (33) κατά 46%, παιχνίδια (95) κατά 87% κ.α. (βλ. Πίνακες 1, 2). Υποχώρηση επίσης εμφανίζει 
το α΄ τρίμηνο 2018, διψήφιες κατηγορίες του κλάδου τροφίμων και ποτών ως ακολούθως: γάλα-αυγά-
μέλι ((04) κατά 21%, παρασκευάσματα κρεάτων-ψαριών (16) κατά 59%, παρασκευάσματα λαχανικών 
(20) κατά 68%, ποτά-αλκοολούχα υγρά (22) κατά 6% κ.α. (βλ. Πίνακες 1,2). 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, επίσης υψηλή συγκέντρωση 
εμφανίζουν οι εισαγωγές της Ελλάδος από τη Σιγκαπούρη, καθώς το κύριο εισαγόμενο προϊόν είναι 
τα φαρμακευτικά προϊόντα (30), τα οποία ανήλθαν σε 6.657.240 € (μείωση κατά 5% σε σχέση με το 
ίδιο τρίμηνο 2017) και αποτελούν το 71,47% του συνόλου. Πέραν αυτού, γενικευμένη μείωση 
παρουσιάζεται στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων διψήφιων δασμολογικών κωδικών και 
ακολούθως μικρότερη εξάρτηση της χώρας μας (-4%) από τα εισαγόμενα προϊόντα προέλευσης 
Σιγκαπούρης (βλ.Πίνακες 3,4).  

Το Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης προχώρησε στη συγκριτική ανάλυση των διψήφιων (CN2) 
κατηγοριών προϊόντων (εξαγωγών-εισαγωγών) και στην ανάλυση 176 τετραψήφιων  κωδικών (CN4) 



σε υποκατηγορίες προϊόντων εξαγωγής (α΄ τριμ.2017/α΄τριμ.2018) καθώς και 60 τετραψήφιων 
κωδικών (CN4) σε υποκατηγορίες προϊόντων εισαγωγής από τη Σιγκαπούρη οι οποίοι 
επισυνάπτονται (Πίνακες 1,2,3,4). 

   

 
 
 
 
 
 

            Η Διευθύνουσα  
 
 
 
 

Βασιλική Δ. Κουσκούτη  
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

    Συν. Πίνακες 1-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ .1     ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2017-2018 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
2017 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
2018 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

17/18 
'03' ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 13,485 101,217 651% 

'55' ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ   3,942 ΝΑ 

'65' ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ   3,201 ΝΑ 

'70' ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ   2,915 ΝΑ 
'80' ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ   88 ΝΑ 
'97' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ   21,000 #DIV/0! 
'87' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΛΠ 80 106,803 133404% 

'09' ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 7,585 62,793 728% 
'44' ΞΥΛΕΙΑ,ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ.ΑΠΟ ΞΥΛΟ 2,127 12,200 474% 

'89' ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ 2,500 11,387 355% 
'94' ΕΠΙΠΛΑ,ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜ. 11,108 38,586 247% 

'19' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 14,190 48,957 245% 
'76' ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 532,609 1,556,182 192% 

'61' ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 20,259 57,269 183% 

'27' ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ.ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ,ΥΛ. 58,051,664 135,297,037 133% 
'99' ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 470,434 1,041,210 121% 
'42' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 99,488 177,241 78% 

'15' ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 57,879 98,916 71% 

'56' ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 775,351 1,245,007 61% 
'12' ΣΠΕΡΜΑΤΑ,ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ,ΒΙΟΜ.ΦΥΤΑ,ΑΧΥΡΑ 23,101 36,274 57% 

'90' ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ 331,271 475,078 43% 
'63' ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΚΛΠ 62,284 88,360 42% 
'07' ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 16,660 22,231 33% 

'34' ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΑΛΥΣΙΒΕΣ,ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ,ΠΑΣΤ.ΓΥΨΟΥ 247,217 329,222 33% 
'30' ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 690,446 909,028 32% 
'64' ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. 96,368 124,305 29% 
'54' ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 395 463 17% 
'84' ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 4,871,922 5,440,933 12% 
'08' ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 228,261 228,301 0% 
'22' ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 121,343 114,283 -6% 

'62' ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛ.ΤΟΥ ΕΝΔΥΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ 470,055 423,835 -10% 

'32' ΔΕΨΙΚΑ - ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ.ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 168,682 151,444 -10% 
'29' ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 5,173 4,622 -11% 
'49' ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΚΛΠ 438,246 355,223 -19% 
'73' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 101,963 82,496 -19% 
'83' ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 5,158 4,146 -20% 
'04' ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 313,000 247,364 -21% 
'85' ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 1,632,205 1,265,681 -22% 
'21' ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 43,756 32,774 -25% 
'37' ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1,535 1,139 -26% 
'38' ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 10,419 7,226 -31% 
'39' ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 462,909 314,758 -32% 
'88' ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Η ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 30,318 18,968 -37% 
'74' ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 113,468 70,350 -38% 
'82' ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ  1,019,486 629,715 -38% 
'68' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΛΠ 468,686 271,990 -42% 
'33' ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.ΕΙΔΗ ΑΡΩΜ/ΠΟΙΑΣ 52,031 28,203 -46% 
'59' ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΠ 2,403 1,255 -48% 
'96' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 9,688 4,387 -55% 
'40' ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 43,807 19,671 -55% 
'71' ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΤ-ΗΜΙΠΟΛ.ΠΕΤΡΕΣ,ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 11,574 4,807 -58% 
'25' ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ,ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟΣ,ΑΣΒΕΣΤ.ΤΣΙΜ. 4,858 1,992 -59% 
'16' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ 20,646 8,410 -59% 
'48' ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 121,493 49,463 -59% 
'24' ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΠΝΟΥ 1,450,964 559,585 -61% 
'17' ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 29,576 10,461 -65% 
'20' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 118,197 37,260 -68% 
'18' ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 22,849 5,870 -74% 
'47' ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΛΠ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 69,692 17,719 -75% 
'79' ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 9,700 2,363 -76% 
'95' ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 86,283 10,968 -87% 
'72' ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 42,099 5,067 -88% 



'35' ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,ΚΟΛΛΕΣ,ΕΝΖΥΜΑ 149   -100% 
'69' ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 5   -100% 
'91' ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 2,647   -100% 

  ΣΥΝΟΛΟ 74,131,747 152,303,641 105% 

     ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ .2         ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017-2018 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 2017 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2017/2018 

'2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 
από ακατέργαστα λάδια) 

58,047,039 135,279,475 133% 

'8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής  

3,758,433 4,115,545 10% 

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

520,214 1,554,622 199% 

'5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω 
και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή 

775,351 1,238,895 60% 

'3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 
3005 ή 3006)  

682,537 868,843 27% 

'9990' Εμπιστευτικά προιόντα 450,785 619,501 37% 

'8212' Ξυράφια, μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και λεπίδες 
ξυριστικής μηχανής (ό. συμπ. οι ημιτελείς λεπί 

993,168 607,392 -39% 

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

1,450,223 558,919 -61% 

'9930' Παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη 19,649 421,709 2046% 

'8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται  

339,003 337,610 0% 

'3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από 
σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην 
επι 

244,445 328,048 34% 

'6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, 
φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες κα 

468,686 271,990 -42% 

'4905' Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου 

410,148 264,118 -36% 

'8473' Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά 
καλύμματα και παρόμοια είδη) 

167,059 261,512 57% 

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

373,355 239,432 -36% 

'6203' Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. 
συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια  

299,170 234,902 -21% 

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

177,748 219,935 24% 

'8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των 
διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια  

741,540 219,080 -70% 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 264,054 204,598 -23% 



'8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και 
μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις 

163,980 187,744 14% 

'8424' Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη 
διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ. 

43,328 181,600 319% 

'4202' Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη 
καλλωπισμού 

95,290 177,103 86% 

'8523' Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια 
μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, 
χωρίς  

183,917 174,482 -5% 

'6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και 
σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα  

129,698 149,580 15% 

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

74,210 144,504 95% 

'8529' Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία,  

61,755 132,348 114% 

'6403' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο 

92,956 117,262 26% 

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

93,551 113,629 21% 

'8708' Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, 
επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήμα 

80 106,803 133404% 

'1509' Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται 
αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή 
φυσικώ 

29,298 91,275 212% 

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

97,862 89,857 -8% 

'8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 
8536 ή 8 

52,985 83,537 58% 

'2204' Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη 
κρασιά. Μούστος  

98,235 81,521 -17% 

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

50,515 73,861 46% 

'8428' Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, 
την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες,  

 72,078 ΝΑ 

'8414' Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών 
μειγμάτων αερίων αντλίες γαλακτώματος, καθώς και εκτό 

15,719 68,066 333% 

'8404' Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 
8403 (π.χ. προθερμαντήρες, υπερθερμαντήρες, συσκευ 

 67,312 ΝΑ 

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

54,852 65,971 20% 

'8443' Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές με 
εκτόξευση 

34,754 63,784 84% 

'0901' Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. 
Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που  

7,585 62,406 723% 

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

52,381 62,301 19% 

'8451' Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) 
για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το στίψιμο, 

 55,750 ΝΑ 

'0307' Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, 
έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 

1,230 54,484 4330% 

'9026' Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της 
παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων  

73,155 53,424 -27% 

'8415' Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από 
ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις  

6,478 51,151 690% 

'1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή 
μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου, όστιες, 
κάψουλες 

14,028 48,957 249% 

'3209' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά 23,063 47,173 105% 



πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπι 

'8413' Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός 
εκείνων που είναι από κεραμευτικές ύλες, καθώς  

54,020 45,662 -15% 

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

58,802 44,394 -25% 

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

17,515 43,259 147% 

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

47,151 41,439 -12% 

'8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές 
στιψίματος (εκτός εκείνων για το διαχωρισμό 

37,525 40,566 8% 

'8525' Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη 
ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση 

35,021 40,494 16% 

'6306' Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και 
εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές, ιστία για 
σκάφη,  

 40,074 ΝΑ 

'8479' Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη 
λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνοντα 

30,412 39,953 31% 

'4820' Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια 
(σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), 
σημειωματάρια 

20,372 39,869 96% 

'8477' Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την 
επεξεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών  

40,162 38,880 -3% 

'6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 14,225 37,579 164% 

'8418' Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες 
και ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύξεως  

290 36,473 12477% 

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

24,092 34,607 44% 

'7308' Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
τμήματα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες 

 31,793 ΝΑ 

'8531' Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, 
ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, 
πίνακε 

13,392 28,498 113% 

'4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε 
ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και 

3,106 28,089 804% 

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

52,031 27,675 -47% 

'8504' Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς 
(π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδ 

14,030 26,680 90% 

'2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 43,756 25,625 -41% 

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

46,468 25,150 -46% 

'9033' Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα 
ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζ 

4,986 24,724 396% 

'9403' Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την 
ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρο 

1,845 24,706 1239% 

'3005' Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσμοι, 
τσιρότα, σιναπισμοί, εμποτισμένα ή καλυμμέν 

7,158 24,345 240% 

'9027' Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις 
(π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα κ 

16,869 24,196 43% 

'8536' Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την 
προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ( 

7,576 23,753 214% 

'8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των 
κλάσ 

12,426 23,482 89% 

'9701' Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, 
παστέλ) και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου  

 21,000 ΝΑ 

'0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
(εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0 

 19,660 ΝΑ 

'8480' Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. 
Μοντέλα χυτηρίου. Καλούπια για μέταλλα (άλλα από  

 19,232 ΝΑ 

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

30,318 18,968 -37% 

'1211' Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιϊα, την ιατ 

269 18,684 6846% 

'8205' Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από 
κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. Καμινέτα για συγκόλληση  

13,346 17,986 35% 

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

 17,719 ΝΑ 

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

22,832 17,590 -23% 

'2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες  17,562 ΝΑ 
'9031' Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου,  17,150 ΝΑ 



που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλο 
'2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη 
26,085 16,781 -36% 

'2202' Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και 
τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γ 

9,328 16,421 76% 

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

9,511 16,073 69% 

'3003' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 
2005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 

751 15,442 1956% 

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

 15,028 ΝΑ 

'8537' Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια 
και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλισμένες με δύο 

996 14,935 1399% 

'6210' Ενδύματα από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο, 
έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με 
α 

 14,660 #DIV/0! 

'6217' Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη 
ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από 
υφαντουργικ 

 14,528 ΝΑ 

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

1,859 14,472 678% 

'8503' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές 
γεννή 

 14,292 ΝΑ 

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

 14,239 ΝΑ 

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

30,201 14,192 -53% 

'6103' Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. 
συμπ. και τα παντελόνια μέχρι το γόνατο καθώς και 

4,036 13,788 242% 

'9017' Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή 
υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, 
μοιρογνωμ 

8,950 13,518 51% 

'8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα 
ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές αντιστάσει 

 13,278 ΝΑ 

'3208' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπι 

47,757 13,039 -73% 

'7323' Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη 
αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χ 

 12,667 ΝΑ 

'4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 40,457 12,317 -70% 
'4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α.  11,980 ΝΑ 

'8540' Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής 
καθόδου και φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού, 
σωλήνες με  

16,091 11,864 -26% 

'8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές 
μικροσυναρμολογήσεις 

25,606 11,737 -54% 

'8427' Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. ¶λλα τροχοφόρα φορεία 
για τη μετακίνηση, εφοδιασμένα με διάταξη χειρισμ 

 11,452 ΝΑ 

'8907' Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, 
προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες 
και  

2,500 11,387 355% 

'2009' Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο 
μούστος σταφυλιών, ή λαχανικών, που δεν έχουν υποσ 

67,692 11,307 -83% 

'8528' Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες 
ραδιοφωνικών εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου  

116 11,291 9634% 

'0304' Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

 11,000 ΝΑ 

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

9,263 10,580 14% 

'8438' Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική 

 10,500 ΝΑ 

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

29,576 10,461 -65% 

'8516' Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται 
στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη  

20,490 10,100 -51% 

'7311' Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια (εκτός των εμπορευματοκιβωτίων 
cont 

27,458 9,829 -64% 

'9504' Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που 
λειτουργούν με μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα 

85,685 9,723 -89% 

'0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, 
κατεψυγμένα 

 9,623 ΝΑ 

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

33,811 9,464 -72% 

'8402' Ατμολέβητες συσκευές για την παραγωγή ατμού (εκτός 
από λέβητες για την κεντρική θέρμανση, που μπορού 

 9,283 ΝΑ 



'8481' Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για 
άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες, ατμολέβητες, 
δεξαμενέ 

17,635 8,888 -50% 

'8544' Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) 
για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω και μο 

24,832 8,812 -65% 

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

20,646 8,410 -59% 

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

10,824 8,384 -23% 

'8484' Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. 
Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών παρεμβυσμάτων 
ανόμοιων  

15,055 8,135 -46% 

'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 37,600 7,800 -79% 

'6204' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, 
φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μ 

15,266 7,752 -49% 

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

6,349 7,641 20% 

'7307' Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. 
καμπύλες ή περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 

 6,334 ΝΑ 

'3822' Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα 
και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αν 

9,166 6,276 -32% 

'2208' Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο 
αλκοολικό τίτλο < 80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέ 

4,428 6,246 41% 

'5609' Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των 
κλάσεων 5404 ή 5405, ή από σπάγκους, σχοινιά ή χοντ 

 6,112 ΝΑ! 

'8511' Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και 
εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσωτερικής καύση 

 5,910 ΝΑ 

'1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που 
περιέχουν κακάο 

22,849 5,870 -74% 

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

1,155 5,719 395% 

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

16,733 5,399 -68% 

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

 5,260 ΝΑ 

'4910' Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων 
αφαι 

2,617 5,123 96% 

'7210' Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί 
σ 

42,099 5,067 -88% 

'7312' Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, 
από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μονωμένα προϊό 

25,459 5,058 -80% 

'9020' Αναπνευστικές συσκευές και μάσκες αερίου (εκτός από 
προστατευτικές μάσκες χωρίς μηχανικά μέρη και χω 

4,049 4,727 17% 

'2203' Μπίρα από βύνη 8,971 4,682 -48% 

'8543' Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, 
ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνοντα 

9,674 4,649 -52% 

'2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομοα οξυγόνου 5,173 4,622 -11% 
'9612' Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες 

μελανοταινίες, με μελάνη ή αλλιώς κατασκευασμένες για 
τ 

4,528 4,387 -3% 

'8456' Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, 
που λειτουργούν με ακτίνες λέιζερ, δέσμες φωτός  

 4,300 ΝΑ 

'8539' Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα 
είδη με την ονομασία φάροι και προβολείς σφραγισμένο 

4,601 3,949 -14% 

'5516' Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς  3,942 ΝΑ 

'2102' Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι 
μικροοργανισμοί. Σκόνες για το φούσκωμα της ζ 

 3,923 ΝΑ 

'7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 50 3,727 7354% 

'6402' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω 
μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός απ 

764 3,437 350% 

'0409' Μέλι φυσικό 2,478 3,377 36% 

'9404' Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη 
κλινοστρωμνής και παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώμα 

 3,300 ΝΑ 

'2209' Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και 
υποκατάστατα ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ 

 3,268 ΝΑ 

'2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 0 3,226 ΝΑ 

'8535' Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την 
προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ( 

 3,223 ΝΑ 

'8547' Μονωτικά τεμάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους 
από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλ 

 3,152 ΝΑ 



'6303' Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά 
ρολά, καθώς και υπερθέματα παραπετασμάτων και γύ 

727 3,124 330% 

'7402' Χαλκός μη καθαρισμένος. Ανοδοι από χαλκό για τον 
ηλεκτρολυτικό καθαρισμό 

 3,042 ΝΑ 

'8513' Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που 
λειτουργούν με δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέρ 

 3,034 ΝΑ 

'7019' Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο υαλοβάμβακας) και 
τεχνουργήματα από αυτές (εκτός από ορυκτά μαλλιά και 
τε 

 2,915 ΝΑ 

'3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, 
γωνίες, αρμοί, από πλαστικές ύλες 

1,359 2,823 108% 

'9025' Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, μετρητές οξύτητας) και 
παρόμοια επιπλέοντα όργανα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, 
βα 

 2,763 ΝΑ 

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

12,824 2,639 -79% 

'6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. 
συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε 

1,038 2,635 154% 

'6505' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή 
κατασκευασμένα από δαντέλες, 

 2,573 ΝΑ 

'6405' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω μέρος από 
συστατικέ 

1,312 2,531 93% 

'8412' Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από 
ατμοστροβίλους, εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής 
καύσης 

 2,350 ΝΑ 

'0711' Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του 
θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο  

5,836 2,278 -61% 

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

 2,212 ΝΑ 

'2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και 
πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από 
βράσι 

560 2,185 290% 

'6104' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, 
φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια  

 2,179 ΝΑ 

'2201' Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή 
τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς 

380 2,145 464% 

'8307' Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, έστω και με 
εξαρτήματα σύμπλεξης ή ζεύκτες 

 2,024 ΝΑ 

'9019' Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). 
Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας  

 2,011 ΝΑ 

'2501' Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και το 
μετουσιωμένο αλάτι, και χλωριούχο νάτριο καθαρ 

 1,992 ΝΑ 

'0709' Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός 
από πατάτες, ντομάτες, λαχανικά του γένους Allium,  

 1,946 ΝΑ 

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

19,794 1,787 -91% 

'2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 

23,103 1,727 -93% 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73,281,660 152,265,858 108% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74,131,748 152,303,641 105% 

ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ .3          ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017-2018 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
2017 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
2018 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 17/18 

'01' ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 1,095 915 -16% 

'03' ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ, 
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 

72,018 76,457 6% 

'06' ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 22,713 26,527 17% 
'13' ΓΟΜΕΣ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 

ΦΥΤΙΚΑ 
21,004  -100% 

'15' ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 22,250  -100% 

'18' ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ  101,010 ΝΑ 
'19' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΩΠ. 
56,473 32,852 -42% 

'21' ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  25,462 ΝΑ 

'27' ΟΡΥΚΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ.ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ,ΥΛΕΣ 

100  -100% 

'28' ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ.ΕΝΩΣΕΙΣ 66,312  -100% 



ΠΟΛΥΤ.ΜΕΤΑΛ. 

'29' ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 378,419 228,189 -40% 

'30' ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 7,010,098 6,657,240 -5% 

'33' ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ.ΕΙΔΗ ΑΡΩΜ/ΠΟΙΑΣ  1,041 ΝΑ 

'38' ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 4,432 4,105 -7% 

'39' ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 460,318 355,830 -23% 

'40' ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

49,873 42,849 -14% 

'42' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
ΚΛΠ 

 834 ΝΑ 

'44' ΞΥΛΕΙΑ,ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ.ΑΠΟ ΞΥΛΟ 25,857 55,816 116% 
'48' ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΧΑΡΤΙ 
81,107 13,239 -84% 

'49' ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ,ΚΛΠ 

22,283 3,549 -84% 

'56' ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ  600 ΝΑ 
'57' ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΥΦΑΝΤ.ΥΛΕΣ  12,409 ΝΑ 
'58' ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ 5,142  -100% 

'61' ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΝΔΥΜΑΤ.ΠΛΕΚΤΑ 

3,780 26,701 606% 

'62' ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΛ.ΤΟΥ ΕΝΔΥΜ.ΑΛΛΑ ΑΠΟ 
ΠΛΕΚΤΑ 

 58,480 ΝΑ 

'65' ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ  716 ΝΑ 
'68' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΚΛΠ 
3,435  -100% 

'69' ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ 921  -100% 

'70' ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 750  -100% 
'71' ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΤ-

ΗΜΙΠΟΛ.ΠΕΤΡΕΣ,ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
32,769 19,682 -40% 

'73' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-
ΧΑΛΥΒΑ 

23,667 6,266 -74% 

'76' ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 69  -100% 
'78' ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ  378,138 ΝΑ 
'82' ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΛΠ. 11,124 23,998 116% 
'84' ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 1,050,634 879,620 -16% 
'85' ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 71,223 52,287 -27% 
'87' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΑ 

ΚΛΠ 
53,117 70,189 32% 

'88' ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Η ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ 5,924 2,540 -57% 

'89' ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ  13,300 ΝΑ 
'90' ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΛΠ 
135,006 89,271 -34% 

'95' ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 569 1,130 99% 
'96' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 36,757 51,375 40% 

'97' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

300 1,600 433% 

 ΣΥΝΟΛΟ 9,729,539 9,314,217 -4% 

ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.      ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017-2018 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Α΄ΤΡΙΜ 2017 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Α΄ΤΡΙΜ.2018 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΤΡΙΜ2017/ΑΤΡΙΜ2018 

'3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 
3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμ 

7,010,098 6,657,240 -5.03% 

'8426' Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρματοφόροι 
γερανοί, κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανοί 
εκφόρτωσης και 

  388,056 ΝΑ 

'7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή   378,138 ΝΑ 



'3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 441,338 336,000 -23.87% 

'8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής  

219,964 257,815 17.21% 

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

378,419 228,076 -39.73% 

'8423' Ζυγαριές (ό. συμπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές 
ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές με ευαισθησία 50 m 

18,196 111,141 510.80% 

'1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που 
περιέχουν κακάο 

  101,010 ΝΑ 

'0301' Ψάρια ζωντανά 68,985 72,309 4.82% 

'8708' Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά 
λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά 
οχήμα 

53,117 69,942 31.68% 

'4402' Ξυλοκάρβουνα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια, έστω και 
συσσωματωμένα 

25,857 54,858 112.16% 

'6204' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, 
φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια 
μ 

  45,510 ΝΑ 

'4015' Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα γάντια, από καουτσούκ μη 
σκληρ 

  42,746 ΝΑ 

'9607' Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη αυτών 35,837 35,775 -0.17% 
'9002' Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία 

οπτικής, από ύλες παντός τύπου, για όργανα και 
συσκευές 

91,206 29,840 -67.28% 

'8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι 
μηχανές στιψίματος (εκτός εκείνων για το διαχωρισμό  

4,424 28,478 543.72% 

'8544' Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά 
καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω 
και μο 

  28,410 ΝΑ 

'9021' Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές 
διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές  

  28,018 ΝΑ 

'0603' Aνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για 
ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, 
λευκασμένα,  

20,891 26,527 26.98% 

'2103' Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες 
παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, 
σύνθετα. Αλεύρι απ 

  25,462 ΝΑ 

'8202' Χειροπρίονα με εργαζόμενο μέρος από κοινά μέταλλα 
(εκτός από μηχανικά πριόνια). Πριονολάμες παντός  

31,344 22,840 -27.13% 

'8454' Αναγωγείς, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες για τη χύτευση 
πλινθωμάτων, χελωνών ή παρομοίων μορφών, καθώς 

18,771 16,982 -9.53% 

'1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή 
μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου, 
όστιες, κάψουλες 

45,987 16,662 -63.77% 

'1902' Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα 
με κρέας ή άλλες ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμέν 

10,486 16,190 54.40% 

'9615' Χτένες για χτένισμα, χτένες για κόμμωση, πιαστράκια 
για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμ 

  15,600 ΝΑ 

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

12,323 15,479 25.61% 

'8477' Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την 
επεξεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή 
για τ 

36,026 14,228 -60.51% 

'8413' Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός 
εκείνων που είναι από κεραμευτικές ύλες, καθώς  

65,734 13,658 -79.22% 

'8907' Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, 
προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες, πλωτοί 
υφαλοδείκτες και  

  13,300 ΝΑ 

'4823' Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε 
κυλίνδρ 

22,779 13,239 -41.88% 

'5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές 
ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή με βελόνα, έσ 

  12,409 ΝΑ 

'8467' Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με 2,042 9,583 369.29% 



πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτοδύ 
'6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά   9,554 ΝΑ 

'9018' Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, 
οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι 
σπινθηρο 

378 8,329 2103.44% 

'6206' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός 

  7,630 ΝΑ 

'8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές 
των κλάσ 

6,214 7,288 17.28% 

'6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη 
(ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε 

  6,963 ΝΑ 

'6112' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και 
σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, 
πλεκτ 

  6,945 ΝΑ 

'8525' Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, 
τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση 

1,665 6,800 308.41% 

'8480' Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. 
Μοντέλα χυτηρίου. Καλούπια για μέταλλα (άλλα από  

144,432 6,367 -95.59% 

'8484' Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. 
Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών 
παρεμβυσμάτων ανόμοιων  

1,116 5,237 369.27% 

'9026' Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της 
παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μετ 

4,205 5,130 22.00% 

'8414' Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών 
μειγμάτων αερίων αντλίες γαλακτώματος, καθώς και  

198 4,994 2.422.22% 

'8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των 
διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια  

3,411 4,742 39.02% 

'3822' Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε 
υπόθεμα και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή 
εργαστηριακά αν 

4,432 4,105 -7.38% 

'7324' Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από 
σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και π 

  4,049 ΝΑ 

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

496 3,947 695.77% 

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

40,523 3,757 -90.73% 

'8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και 
μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις 
ανάγνωσ 

204,832 3,704 -98.19% 

'8481' Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για 
άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες, ατμολέβητες, 
δεξαμενέ 

  3,563 ΝΑ 

'8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα 
ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές αντιστάσει 

  3,509 ΝΑ 

'6114' Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες 
χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσματα 

  3,239 ΝΑ 

'9017' Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή 
υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, 
μοιρογνωμ 

600 3,230 438.33% 

'9023' Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. κατά 
τη διδασκαλία ή σε εκθέσεις), ακατάλληλα για άλ 

  3,031 ΝΑ 

'8473' Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, 
προστατευτικά καλύμματα και παρόμοια είδη) που 
αναγνωρίζοντα 

191,168 2,808 -98.53% 

'8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές 
μικροσυναρμολογήσεις 

2,372 2,785 17.41% 

'0306' Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του 
ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, 
νωπά, 

2,110 2,701 28.01% 

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

2,110 2,568 21.71% 

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

  2,540 ΝΑ 

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

500 2,445 389.00% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9,729,539 9,314,217 -4.27% 

ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑ 


