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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Στοιχεία Γεωγραφίας 

Οι Κάτω Χώρες (Ολλανδικά: Nederland) αποτελούν μία από τις τέσσερεις 

συστατικές χώρες του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, μετά τη διάλυση των 

Ολλανδικών Αντιλλών στις 10 Οκτωβρίου 2010. Οι υπόλοιπες τρεις χώρες είναι η 

Αρούμπα, το Κουρασάο και ο Άγιος Μαρτίνος, ενώ τα νησιά Μπονέρ, Άγιος 

Ευστάθιος και Σάμπα (νησιά BES) αποτελούν ιδιαίτερους δήμους της Ολλανδίας. 

Το όνομα Ολλανδία (Holland), που χρησιμοποιείται συχνά για τις Κάτω Χώρες, 

αναφέρεται σε δύο από τους δώδεκα νομούς της, τη Βόρεια Ολλανδία (Noord 

Holland) και τη Νότια Ολλανδία (Zuid Holland). 

Η Ολλανδία βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη μεταξύ Γερμανίας και Βελγίου και 

βρέχεται από τη Βόρεια Θάλασσα. Τα χερσαία σύνορά της είναι 1.027 χιλ. (450 χιλ. 

με το Βέλγιο, 577 χιλ. με τη Γερμανία) και η ακτογραμμή της είναι 451 χιλ.  

Είναι η 23
η
 σε μέγεθος χώρα της ΕΕ με συνολική έκταση 41.540 τετρ. χιλ. (λίγο 

μικρότερη από τη Δανία) και η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία στην ΕΕ, υδάτινης 

προς συνολικής έκτασης, καθώς το 18,8% της έκτασής της καλύπτεται από ύδατα 

(εσωτερικά ύδατα).  

Σε σύγκριση με την Ελλάδα, η Ολλανδία έχει έκταση μικρότερη από το 1/3 της 

έκτασης της Ελλάδας, όση περίπου η Μακεδονία και η Θράκη μαζί.  

 

2. Πληθυσμός  

Τον Δεκέμβριο του 2016 ο πληθυσμός της Ολλανδίας ανήλθε σε 17.081.507 

κατοίκους. Είναι η 8
η
 σε πληθυσμό χώρα της ΕΕ και η 2

η
 σε πληθυσμιακή πυκνότητα 

(μετά την Μάλτα). 

 

 

3. Πολιτικό σύστημα – Πολίτευμα 

Το πολίτευμα της Ολλανδίας είναι Συνταγματική Μοναρχία. Βασιλιάς είναι ο 

Γουλιέλμος – Αλέξανδρος του οίκου Οράνιε – Νασάου.  

Το ολλανδικό Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο σώματα. Τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων με 150 βουλευτές (Κάτω Βουλή) και τη Γερουσία με 75 γερουσιαστές 

(Άνω Βουλή). Και τα δύο σώματα εκλέγονται ανά τέσσερα χρόνια. Οι τελευταίες 

κοινοβουλευτικές εκλογές, πριν το 2017, διεξήχθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2012. 

Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το Λαϊκό Κόμμα (συντηρητικοί φιλελεύθεροι)  και 

σχημάτισε κυβέρνηση συνεργασίας με το δεύτερο, Εργατικό Κόμμα 

(σοσιαλδημοκράτες), με πρωθυπουργό τον Μαρκ Ρούττε.     

https://www.houseofrepresentatives.nl/sitemap 

 

https://www.houseofrepresentatives.nl/sitemap
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ΣΥΝΤ. ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΨΗΦΟΙ 

(9/2012) 

ΚΟΙΝΟ 

ΒΟΥΛΙΟ 

ΓΕΡΟΥ 

ΣΙΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
9.399.664 150 75 

VVD 

Λαϊκό Κόμμα για 

Ελευθερία και 

Δημοκρατία 

(Συντηρητικοί 

Φιλελεύθεροι) 

Μαρκ 

Ρούττε 
2.498.231 41 16 

PvdA 
Εργατικό Κόμμα 

(Σοσιαλδημοκράτες) 

Ντίντερικ 

Σάμσομ 
2.331.862 38 14 

PVV 
Κόμμα για την Ελευθερία 

(Ακροδεξιοί) 

Γκέρτ 

Βίλντερς 
950.055 15 10 

SP 
Σοσιαλιστικό Κόμμα 

(Αριστεροί) 
Εμίλ Ρούμερ 908.295 15 8 

CDA 

Χριστιανοδημοκρατική 

Έκκληση 

(Χριστιανοδημοκράτες) 

Σίμπραντ 

φαν 

Χάερσμα 

Μπούμα 

801.160 13 11 

D66 
Δημοκράτες 66 

(Σοσιαλφιλελεύθεροι) 

Αλεξάντερ 

Πέχτολντ 
751.504 12 5 

CU 
Χριστιανική Ένωση 

(Συντηρητικοί) 

Χερτ-Γιαν 

Σέιχερς 
294.121 5 2 

GL 
Πράσινη Αριστερά 

(Πράσινοι) 

Γιέσσε 

Κλάβερ  
219.640 4 5 

SGP 
Πολιτικό Κόμμα 

Μεταρρύθμισης (Δεξιοί) 

Κέις φαν 

ντερ Στάι 
197.046 3 1 

PvdD Κόμμα για τα ζώα 
Μαριάννε 

Τίμε 
181.272 2 1 

50+ Άνω των 50 (Συνταξιούχοι) Χενκ Κρολ  176.926 2 1 

OSF 
Ανεξάρτητη Ομάδα 

Γερουσίας 

Χενκ τεν 

Χούφε 
- 0 1 

 
Λοιπά κόμματα 

 
89.552 0 

0 

 

 

Συνδικάτα 

Υπάρχουν τρία μεγάλα συνδικάτα: το χριστιανοδημοκρατικό «Christelijk Nationaal 

Vakverbond (CNV)», το σοσιαλδημοκρατικό «Federatie Nederlandse Vakbeweging» 

(FNV) και η «Vakcentrale Voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP)». Όλες 

είναι ομοσπονδίες τομεακών εργατικών συνδικάτων. Τα εργατικά συνδικάτα 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ολλανδική οικονομία διότι διαπραγματεύονται 

με τις οργανώσεις των εργοδοτών τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας (οι 

συμφωνίες αυτές είναι δεσμευτικές για όλους τους εργαζόμενους) και, δεύτερον, 

συμβουλεύουν την κυβέρνηση για την οικονομική νομοθεσία μέσω της ιδιότητας 

μέλους του κοινωνικοοικονομικού Συμβουλίου. 
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4. Νομοθετική εξουσία 

Τη νομοθετική εξουσία έχει η Βουλή των Αντιπροσώπων (Κάτω Βουλή) που 

διαμορφώνει και ψηφίζει τους νόμους. Η Γερουσία (Άνω Βουλή) ως συννομοθέτης 

εγκρίνει ή απορρίπτει τους νόμους, επιστρέφοντάς τους στην Κάτω Βουλή, αλλά δεν 

έχει την ισχύ να τροποποιήσει αυτούς ή να προτείνει κάποιο νόμο. Τέλος, ένας νόμος 

τίθεται σε ισχύ μετά την υπογραφή του από το Βασιλιά, ο οποίος είναι επικεφαλής 

του Συμβουλίου της Επικρατείας (Raad van State).  

 

5.  Εξωτερικές σχέσεις  

5.1 Ολλανδία – Ευρωπαϊκή Ένωση  

Η Ολλανδία, ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσεγγίζει αυτήν, 

περισσότερο, στο πλαίσιο των ελευθέρων συναλλαγών, θεωρώντας ότι πολλά θέματα, 

όπως π.χ. οι συντάξεις, η φορολογία, πρέπει να ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς 

να παρεμβαίνει σε αυτά η ΕΕ, η οποία πρέπει να φροντίζει για την απλοποίηση των 

κανόνων και των διαδικασιών των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών και 

μεταξύ αυτών και των τρίτων χωρών.   

Επίσης, σημαντική είναι η θέση της Ολλανδίας για τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα στην ευρωζώνη, θεωρώντας ότι τα προβλήματα, που οδήγησαν στην 

κρίση χρειάζονται σταθερή και συνεχή αντιμετώπιση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

τακτοποιήσουν τα δημόσια οικονομικά τους και γι’ αυτό απαιτείται η Ε.Ε. να 

ενισχύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία, αναθέτοντας την επίβλεψη των κανονισμών 

σε ανεξάρτητη αρχή, ώστε να είναι σε θέση να εξαναγκάσει τα κράτη μέλη να 

προσαρμόζουν την πολιτική τους προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης και σταθερότητας.  

 

5.2  Συμμετοχή Ολλανδίας σε Διεθνείς Οργανισμούς    

 

1. Αφρικάνικο Ταμείο Ανάπτυξης (μη περιφερειακό μέλος) 

2. Αφρικάνικη Τράπεζα Αναπτύξεως (μη περιφερειακό μέλος) 

3. Αρκτικό Συμβούλιο (παρατηρητής)  

4. Ομάδα της Αυστραλίας  

5. Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών   

6. Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (παρατηρητής)  

7. Κοινωνία των Δημοκρατιών  

8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών 

9. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανακουφιστικής Φροντίδας  

10. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
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11. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

12. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  

13. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος  

14. Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών   

15. Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF)  

16. Διαμερικανική Τράπεζα Αναπτύξεως (IADB)  

17. Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας  

18. Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  

19. Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)   

20. Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (national committees)  

21. Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA)   

22. Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA)  

23. Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD)  

24. Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC)  

25. Διεθνής Ομοσπονδία Συνδέσμων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 

(IFRCS ) 

26. Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD)  

27. Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (IHO)  

28. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)  

29. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

30. Διακυβερνητικός Ναυτιλιακός Συμβουλευτικός Οργανισμός (IMO)  

31. Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων (IMSO)  

32. Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC)   

33. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM)   

34. Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU)  

35. Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)  

36. Διεθνής Οργανισμός Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (ITSO)  

37. Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU  

38. Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA) 

39. Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας (NEA)  

40. Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG)  

41. Οργανισμός Αμερικάνικων Κρατών OAS (observer)  

42. ΟΟΣΑ  

43. Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων  

44. ΟΑΣΕ  
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45. Συμμαχία του Ειρηνικού (παρατηρητής)   

46. Λέσχη των Παρισίων (Paris Club)  

47. Μόνιμο Δικαστήριο Διαιτησίας (PCA)  

48. Κέντρο Επιβολής του νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης SELEC 

(παρατηρητής)  

49. Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO)  

50. Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU)  

51. Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO) 

52. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) 

53. Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) 

54. Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) 

55. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) 

56. Επιτροπή Zangger (ZC) 

 

5.3 Διεθνείς Συμφωνίες  

Η Ολλανδία έχει υπογράψει 3.814 πολυμερείς συμφωνίες, από τις οποίες, σήμερα, 

είναι σε ισχύ οι 2.807.  

Αναλυτικά για κάθε συμφωνία στην ιστοσελίδα Ολλανδικής Κυβέρνησης 

https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid   

 

5.4 Διμερείς συμφωνίες (οικονομικού περιεχομένου) 

Η Ολλανδία έχει υπογράψει πολλές διμερείς συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας, 

και διμερείς συμφωνίες φορολογικού περιεχομένου (ανταλλαγής φορολογικών 

πληροφοριών, αποφυγής διπλής φορολογίας κ.ο.κ.). 

Αναλυτικά για κάθε συμφωνία στην ιστοσελίδα Ολλανδικής Κυβέρνησης 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen 

https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid   

 

Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Ελλάδα: 

Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Αποτροπής της Φοροδιαφυγής εν 

σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά του πρωτοκόλλου 

αυτής μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας (1981, N.1455/1984, ΦΕΚ 

89/Α/18.6.1984). Στις 18.1.2006  υπεγράφη Πρωτόκολλο τροποποίησης της εν λόγω 

Συμφωνίας, το οποίο ετέθη σε ισχύ από 1.7.2006 (N3464/2006, ΦΕΚ124/Α/16-6-06). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen/g/griekenland 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004807/1951-07-26 

https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen
https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen/g/griekenland
http://wetten.overheid.nl/BWBV0004807/1951-07-26
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5.5 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

Κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς των ΜΜΕ είναι η συνεχής μείωση της 

κυκλοφορίας του έντυπων μέσων προς όφελος των ηλεκτρονικών μορφών 

ενημέρωσης, η αυξανόμενη συγκέντρωση σε ορισμένα εκδοτικά κέντρα και η ξένη 

ιδιοκτησία.  

 

5.5.1 Τύπος         

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛ 

(+31…) 

FAX 

(+31…) 
WEBSITE / E-MAIL 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

TROUW 

Jacob 

Bontiusplaats 9, 

1018 LL 

Amsterdam 

205 629 

444 

206 680 

389 

www.trouw.nl  

Εφημερίδα 

buitenland@trouw.nl  

VOLKSKRANT 

Jacob 

Bontiusplaats 9, 

1018 LL 

Amsterdam 

205 629 

222 

205 626 

289 

www.volkskrant.nl  

Εφημερίδα 

redactie@volkskrant.nl  

NRC / NRC Next 

Jacob 

Bontiusplaats 9, 

1018 LL 

Amsterdam 

205 622 

323 

205 622 

343 

www.nrc.nl  

Εφημερίδα 

nrc@nrc.nl  

Algemeen Dagblad 

Marten Meesweg 

35 3068 AV 

Rotterdam 

    

www.ad.nl  

Εφημερίδα 

ad@ad.nl  

Het Parool 

Jacob 

Bontiusplaats 9, 

1018 LL 

Amsterdam 

205 584 

444 

205 584 

351 

www.parool.nl  

Εφημερίδα 

redactie@parool.nl  

Telegraaf 

Basisweg 30, 

1043 AP 

Amsterdam 

205 852 

111 

205 854 

158 

www.telegraaf.nl  

Εφημερίδα 

redactie@telegraaf.nl  

Financieele 

Dagblad 

Prins 

Bernhardplein 

173, 1097 BL 

Amsterdam 

205 928 

888 

205 928 

700 

www.fd.nl  

Εφημερίδα 

persbericht@fd.nl  

Elsevier 

Radarweg 29, 

1043 NX 

Amsterdam 

205 159 

944 

205 159 

900 

www.elsevier.nl  

Περιοδικό 

redactie.elsevier@elsevier.nl  

De Groene 

Amsterdammer 

Westeinde 16, 

1017 ZP 

Amsterdam 

205 245 

524 

206 221 

378 

www.groene.nl  

Περιοδικό 

groene@groene.nl  

http://www.trouw.nl/
mailto:buitenland@trouw.nl
http://www.volkskrant.nl/
mailto:redactie@volkskrant.nl
http://www.nrc.nl/
mailto:nrc@nrc.nl
http://www.ad.nl/
mailto:ad@ad.nl
http://www.parool.nl/
mailto:redactie@parool.nl
http://www.telegraaf.nl/
mailto:redactie@telegraaf.nl
http://www.fd.nl/
mailto:persbericht@fd.nl
http://www.elsevier.nl/
mailto:redactie.elsevier@elsevier.nl
http://www.groene.nl/
mailto:groene@groene.nl
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Vrij Nederland 

Raamgracht 4, 

1011 KK 

Amsterdam 

205 518 

711 

206 247 

476 

www.vn.nl  

Περιοδικό 

redactie@vn.nl  

Internationale 

Spectator 

Instituut 

Clingedael 

703 245 

384 

703 746 

669 

www.internationalespectator.nl  

Περιοδικό 

gtelkamp@clingendael.nl 

Lychnari 

Jacob Marisstraat 

96, 1058 JB 

Amsterdam 

206 171 

445 

206 171 

445 

www.lychnari.nl  

Περιοδικό 

lychnari@atticus.nl  

Griekenland 

Magazine 

Kromstraat 15, 

5341 JB Oss 

412 628 

218 

412 651 

367 

www.griekenlandmagazine.com  

Περιοδικό 

info@maasland.nl  

NOS Journaal 

(ειδήσεις) 

Sumatralaan 45, 

1217 GP 

Hilversum 

356 779 

222 

356 772 

649 

www.nos.nl  

Ηλ. Εφημερίδα 

journaal@nos.nl  

Nu.nl 

Postbus 76771, 

1070 KB 

Amsterdam 

208 404 

500 

208 404 

599 

www.nu.nl  

Ηλ. Εφημερίδα 

redactie@nu.nl  

Nieuws.nl 

Postbus 6628, 

6503 GC 

Nijmegen 

    

www.nieuws.nl  

Ηλ. Εφημερίδα 

info@nieuws.nl  

 

 

5.5.2 Ραδιοτηλεόραση   

Το ολλανδικό σύστημα μετάδοσης κυριαρχείται από εμπορικά κανάλια, από τη μία 

πλευρά, και από ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, από την άλλη.  

http://www.expatica.com/nl/about/Guide-to-Dutch-press-television-and-

radio_102032.html 

 

http://www.nu.nl/tvgids 

 

http://www.nederland.fm/ 

 

http://www.vn.nl/
mailto:redactie@vn.nl
http://www.internationalespectator.nl/
http://www.lychnari.nl/
mailto:lychnari@atticus.nl
http://www.griekenlandmagazine.com/
mailto:info@maasland.nl
http://www.nos.nl/
mailto:journaal@nos.nl
http://www.nu.nl/
mailto:redactie@nu.nl
http://www.nieuws.nl/
mailto:info@nieuws.nl
http://www.expatica.com/nl/about/Guide-to-Dutch-press-television-and-radio_102032.html
http://www.expatica.com/nl/about/Guide-to-Dutch-press-television-and-radio_102032.html
http://www.nu.nl/tvgids
http://www.nederland.fm/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1.Γενικά Στοιχεία 

Το 2016, η οικονομική ανάκαμψη συνεχίστηκε με ρυθμό ανάπτυξης 2,2%. Η 

ανάπτυξη στηρίχθηκε στην εγχώρια ζήτηση, στις εξαγωγές και στις επιχειρηματικές 

επενδύσεις. Καταγράφηκε ρεκόρ 215.000 πωλήσεων κατοικιών και ο αριθμός των 

στεγαστικών δανείων μειώθηκε ραγδαία. Υπήρξαν περίπου 110.000 θέσεις εργασίας. 

Η ανεργία μειώθηκε από σχεδόν 7% το 2015 σε 6% το 2016. Η αγοραστική δύναμη 

των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,7%. Τα δημόσια οικονομικά ήταν πολύ καλύτερα 

το 2016 από τις προβλέψεις της κυβέρνησης. Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στα 434 δις 

ευρώ το 2016, 32 δις ευρώ χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

μειώθηκε τελικά στο 62,3%. 

 

2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΜΟΝΑΔ

Α 

2014 2015 2016 

ΑΕΠ, Ονομαστικό δις € 663, 0 683, 4 702, 6 

ΑΕΠ, Μεταβολή % 1,4 2,3 2,2 

ΑΕΠ, Κατά κεφαλήν € 39.300 40.400 41.300 

Ανεργία % 7,4 6,9 6 

Πληθωρισμός % 0,3 0,2 0,1 

Εξαγωγές  δις € 547,4 570,1 579,3 

Εισαγωγές  δις € 475,5 498,0 501,9 

Εμπορικό Ισοζύγιο  δις € 72,1 72,1 77,2 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών δις € 58,9 58,7 59,5 

ΑΞΕ στη χώρα (αποθέματα) δις €  3.680,9 3.940,1 4.085,9 

ΑΞΕ από τη χώρα (αποθέματα) δις € 4.346,5 4.635,8 4.857,5 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο % ΑΕΠ -2,3 -2,1 0,4 

Δημόσιο Χρέος % ΑΕΠ 68,0 64,6 61,8 

Εξωτερικό Χρέος % ΑΕΠ 538,38 540,04 532,64 

Συναλλαγματικά Αποθέματα δις € 35,352 35,142 34,437 

 (De Nederlandsche Bank NV) 
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3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 

3.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

 

To 2016 το ΑΕΠ της Ολλανδίας ανήλθε στα 702,6 δις ευρώ ενώ το 2015 ήταν 683,4 

δις ευρώ (αύξηση 2,2%) 

Το 2016, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ολλανδίας ανήλθε σε 41.300 ευρώ, έναντι 

40.400 ευρώ το 2015. 

Οι τομείς που συνέβαλαν περισσότερο στο ΑΕΠ ήταν οι δαπάνες για την εκπαίδευση, 

την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, η μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων καθώς 

και η βιομηχανία (εξόρυξη, κατασκευές, ενέργεια, ύδρευση). 

 

3.2 Γεωργία/Αγροτική παραγωγή 

Κατά το 2016, η χώρα εξήγαγε γεωργικά προϊόντα συνολικής αξίας 85 δις ευρώ, 

(αύξηση κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) και που αποτελεί την 

υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ. Ο πιο σημαντικός τομέας για τις εξαγωγές 

γεωργικών προϊόντων είναι η κηπουρική, η οποία περιλαμβάνει φρέσκα λουλούδια, 

φυτά, προϊόντα φυτωρίου και βολβούς ανθέων. Ακολουθούν το κρέας, τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα λαχανικά και τα φρούτα. Εκτός από τα 

πρωτογενή και δευτερογενή γεωργικά προϊόντα, οι εξαγωγές των προηγμένων, 

αγροτικών προϊόντων έντασης γνώσης (τριτογενή γεωργικά προϊόντα) αυξήθηκαν 

επίσης το 2016. Συμπεριλαμβανομένων αυτών, οι συνολικές εξαγωγές προϊόντων που 

σχετίζονται με την γεωργία, ανήλθαν στα 94 δις ευρώ.  

Το ολλανδικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων εστιάζεται κυρίως στις γειτονικές 

χώρες. Πάνω από το 25% των γεωργικών εξαγωγών κατευθύνεται στη Γερμανία. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών των πωλήσεων στη Γερμανία περιλαμβάνει πατάτες, 

λαχανικά και φρούτα, προϊόντα  κηπουρικής, βοοειδή και κρέας. Το μερίδιο των 

εξαγωγών γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για τη γερμανική αγορά ανέρχεται 

στο ποσό των τριών τετάρτων για ορισμένα προϊόντα, για παράδειγμα, επιτραπέζιων 

αυγών και ζώντων χοίρων.  

Ο γαλακτοκομικός τομέας είναι ένας από τους σημαντικότερους κινητήρες της 

ολλανδικής οικονομίας. Η ολλανδική γαλακτοπαραγωγή και γαλακτοβιομηχανία 

έχουν συνολική παραγωγή 12 δις ευρώ. Ο τομέας είναι υπεύθυνος για 45.000 άμεσες 

θέσεις εργασίας. Σε μέγεθος, είναι το 1/6 της συνολικής βιομηχανίας τροφίμων στην 

Ολλανδία. 

 

3.3 Βιομηχανία/βιομηχανική παραγωγή 

H Ολλανδία κατέχει ισχυρή θέση ως ευρωπαϊκός χώρος παραγωγής για τις ξένες 

εταιρείες. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, έχουν ήδη ιδρύσει προηγμένες παραγωγικές 

διαδικασίες στην χώρα σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών - στις γεωργικές 
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βιομηχανίες, τις βιοεπιστήμες, στις χημικές ουσίες, στη ναυτιλία και την τεχνολογία 

της πληροφορίας. 

Η υποστηρικτική εταιρική φορολογική νομοθεσία της Ολλανδίας, το πολύγλωσσο  

εργατικό δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης με εξαιρετικές τεχνικές δεξιότητες και το 

προηγμένο συνεργατικό δίκτυο προμηθευτών, προσφέρουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να αναλάβουν 

εργασίες κατασκευής στην Ευρώπη. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η υλικοτεχνική 

υποδομή, η υποδομή logistics, διανομής και επικοινωνιών και η εγγύτητα με μερικές 

από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.  

Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση με το τέταρτο 

τρίμηνο του 2016 μετά από εννέα τρίμηνα μείωσης των πωλήσεων. Στη βιομηχανία 

επίπλων, η αύξηση ήταν 8,2%. Η αύξηση των πωλήσεων στη βιομηχανία πετρελαίου, 

χημικών, φαρμακευτικών προϊόντων, καουτσούκ και πλαστικών προϊόντων συνέβαλε 

ιδιαίτερα στην ανοδική τάση του συνόλου της βιομηχανίας. Παρά την αύξηση των 

πωλήσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2016, τα έσοδα στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 

2,9% συνολικά το 2016. 

Ο αριθμός των πτωχεύσεων στη βιομηχανία μειώθηκε από το 2013. Το 2013, 839 

εταιρείες χρεοκόπησαν ενώ το 2016, χρεοκόπησαν 365. Πρόκειται για πτώση 56,5%. 

Από κάθε ευρώ της ολλανδικής βιομηχανίας, τα 70 λεπτά εξάγονται. Η χημική 

βιομηχανία εξαρτάται κατά 92% από τις εξαγωγές. Η βιομηχανία επίπλων, από την 

άλλη πλευρά, είναι πολύ πιο στοχευμένη στην εγχώρια αγορά. Η εξαγωγική εξάρτηση 

της βιομηχανίας επίπλων είναι 29%. Όσον αφορά στην παραγωγή επί μέρους κλάδων, 

η παραγωγή  αυτοκινήτων και ρυμουλκούμενων αυξήθηκε κατά 18,4%, η παραγωγή  

ηλεκτρικού εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 11,7% και η παραγωγή  χημικών αυξήθηκε 

κατά 8,6% 

 

3.4 Υπηρεσίες 

Η στρατηγική θέση της Ολλανδίας, η ιδιαίτερα ανεπτυγμένη υποδομή 

τηλεπικοινωνιών και μεταφορών και η διεθνής κουλτούρα προσανατολισμένη στις 

υπηρεσίες παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ίδρυση ή την εδραίωση ενός 

κέντρου υπηρεσιών. Η Ολλανδία φιλοξενεί ένα εξειδικευμένο, δυναμικό και 

παραγωγικό εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, οι πολιτιστικές παροχές της Ολλανδίας, το 

σχετικά χαμηλό κόστος ζωής και τα φορολογικά κίνητρα καθιστούν εύκολη την 

προσέλκυση ειδικευμένων εκπατρισμένων. Η ψηφιακή υποδομή επιτρέπει σε κάθε 

εταιρεία να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο, καθώς 

και πελάτες στην χώρα. Αυτοί οι παράγοντες, πέραν της ανταγωνιστικής φορολογικής 

διάρθρωσης της Ολλανδίας, διευκολύνουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

μειώνουν το κόστος. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πολλές εταιρείες 

παγκόσμιας κλάσης επέλεξαν να εγκαταστήσουν δραστηριότητες βασισμένες σε 

υπηρεσίες. 

Σύμφωνα τη Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας, κατά το 2016, η συνολική αξία των 

εξαγωγών υπηρεσιών της Ολλανδίας ανήλθε σε 160 δις ευρώ περίπου, ενώ η 

συνολική αξία των εισαγωγών υπηρεσιών ανήλθε σε 150 δις ευρώ περίπου.  
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Το 2015, οι εξαγωγές υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 76 δις ευρώ σε ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία στην ολλανδική οικονομία, ισοδύναμη με 11,2% του ΑΕΠ. Η 

σημασία των εξαγωγών υπηρεσιών της Ολλανδίας έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη 

καθώς οι εξαγωγές υπηρεσιών της χώρας το 2000 ήταν 8,9% του ΑΕΠ.  

Το ολλανδικό εμπόριο υπηρεσιών κυριαρχείται από ένα μικρό ποσοστό μεγάλων 

εμπορικών επιχειρήσεων που συχνά ελέγχεται από αλλοδαπές εταιρίες (σχεδόν τα 

2/3 των εισαγωγών υπηρεσιών και το 54% των εξαγωγών υπηρεσιών).  

Από όλες τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται διεθνώς, μόνον το 26% περίπου 

εμπορεύονται στις υπηρεσίες ενώ το 42% εμπορεύονται μόνον σε αγαθά και το 

32% εμπορεύονται σε αγαθά και υπηρεσίες.  

Το 1/3 περίπου της συνολικής αξίας του εμπορίου υπηρεσιών παράγεται στην 

ευρύτερη περιοχή του Άμστερνταμ καθώς η περιοχή αυτή εισάγει το 38,4% των 

υπηρεσιών και εξάγει το 27,7% των υπηρεσιών της χώρας, ακολουθούμενη από 

την περιοχή του Ρόττερνταμ. 

Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία στις ολλανδικές 

εξαγωγές υπηρεσιών. Η αξία των επιχειρηματικών υπηρεσιών που εξήχθηκαν από 

την Ολλανδία το 2016 ανήλθε σε 42,4 δις ευρώ. Αυτές περιλαμβάνουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα αγοράς, λογιστική, έρευνα και ανάπτυξη, 

μηχανική και νομικές υπηρεσίες.  

Εκτός από τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι εξαγωγές υπηρεσιών περιλαμβάνουν ένα 

μεγάλο αριθμό υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, υπηρεσίες μεταφορών 

και δικαιώματα (royalties). Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες αποτελούν το 81% του 

συνολικού όγκου των εξαγόμενων υπηρεσιών.  

Η Ολλανδία είναι πιο εξειδικευμένη στην εξαγωγή των υπηρεσιών εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας, δηλαδή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών στις διεθνείς 

εσωτερικές πλωτές οδούς.  

Επίσης, η Ολλανδία εξάγει μεγάλο αριθμό των δικαιωμάτων (royalties) σε σύγκριση 

με άλλες χώρες της Ε.Ε. δηλ. πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης πνευματικής 

ιδιοκτησίας που ανήκουν σε επιχειρήσεις ή άτομα. Το 2016, ο όγκος των 

δικαιωμάτων που εξήχθηκαν από την Ολλανδία ανήλθαν περίπου σε  23 δις ευρώ, 

αντιπροσωπεύοντας το 15% των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών.  

Η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι η κύρια αγορά για το ολλανδικό εμπόριο υπηρεσιών. 

Σχεδόν τα δύο τρίτα των ολλανδικών εξαγωγών υπηρεσιών έχουν προορισμό στην 

Ευρώπη και το 56%  των ξένων υπηρεσιών εισάγονται στην Ολλανδία από την 

Ευρώπη. Το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών επηρεάζεται λιγότερο από τις αποστάσεις σε 

σχέση με το διεθνές εμπόριο αγαθών. Έτσι μετά από την Ευρώπη, η Ολλανδία 

εμπορεύεται τις περισσότερες υπηρεσίες με την Αμερική, ειδικότερα εισάγοντας 

υπηρεσίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Οι κυριότερες χώρες εξαγωγών υπηρεσιών της Ολλανδίας κατά το 2016 ήταν η 

Ιρλανδία, η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, η Ελβετία και η Γαλλία.  

Οι κυριότερες χώρες εισαγωγών υπηρεσιών της Ολλανδίας κατά το 2016 ήταν οι 

ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, η Βερμούδα, η Ελβετία, η Γερμανία και η Γαλλία. 
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3.5 Πληθωρισμός – Δημόσια & Ιδιωτική Κατανάλωση 

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ολλανδία  το 2016 ήταν κατά μέσο όρο 0,1%. 

Αυτός είναι ο χαμηλότερος αριθμός από το 1997.  

Οι τιμές στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25%  μεταξύ Ιανουαρίου 

2005 και Ιανουαρίου 2017. Στη βιομηχανία τροφίμων οι τιμές αυξήθηκαν σχεδόν 

κατά 40% κατά την ίδια περίοδο.  

Το 2016, οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,4% κατά μέσο όρο. Η αύξηση 

δεν ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Παραδείγματος χάριν, οι τιμές μειώθηκαν σε 

ορισμένες υποκατηγορίες των τομέων μεταφοράς και αποθήκευσης, πληροφορικής 

και επικοινωνίας. 

Οι τιμές των υπηρεσιών που σχετίζονται με ακίνητα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 1,9% 

το 2016. 

 

3.6 Αγορά Εργασίας 

Το 2016 η Ολλανδία είχε 8.403.000 θέσεις εργασίας ενώ το 2015 είχε 8.294.000 

θέσεις εργασίας.  Το 2016 οι άνδρες εργαζόμενοι ήταν 4.515.000 ενώ οι εργαζόμενες 

γυναίκες ήταν 3.888.000. 

Σε σύγκριση με το 1970, ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 68%. Το 

ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων αυξήθηκε ανήλθε σε 21%. Στη δεκαετία του 

1980, το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων ήταν ακόμη υψηλότερο, 23%.  

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας είναι υψηλός στην δημόσια διοίκηση, την υγεία και 

την εκπαίδευση. Λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο όλων των θέσεων εργασίας 

βρίσκονται σε έναν από αυτούς τους τομείς. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας είναι 

επίσης υψηλός στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό και στις επιχειρηματικές 

υπηρεσίες.  

Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων είναι υψηλότερο στη γεωργία και την αλιεία. 

Εκεί υπάρχουν έξι από δέκα θέσεις εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους. 

Το 2016, σχεδόν το ήμισυ όλων των θέσεων απασχόλησης κατέχονται από γυναίκες. 

Το 1970 το ποσοστό αυτό ήταν 27%. Έκτοτε, ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης 

των γυναικών τριπλασιάστηκε, ενώ ο αριθμός των θέσεων εργασίας για τους άνδρες 

αυξήθηκε κατά 22%. Από τις θέσεις απασχόλησης των γυναικών, πάνω από τα τρία 

τέταρτα είναι θέσεις εργασίας με μερική απασχόληση. Το ποσοστό των θέσεων 

εργασίας μερικής απασχόλησης για τους άνδρες παραμένει μικρότερο, 33%, που 

εξακολουθεί να είναι σημαντικό.  

Το 2016, το 66% του ολλανδικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 75 ετών απασχολείται, 

εκ των οποίων 9 στους 10 εργάζονται 12 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα. Οι νέοι 

που εργάζονται (ηλικίας από 15 έως 18 ετών) συνήθως εργάζονται λιγότερο από 12 

ώρες την εβδομάδα. 

Η ανεργία το 2016 ήταν στο 6% (538.000) ενώ το 2015 στο 6,9% (614.000). Το 

υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων είναι από 15 έως 25 ετών: σχεδόν το 11% 

αυτών των νέων είναι άνεργοι. Η ανεργία είναι επίσης σχετικά υψηλή μεταξύ των 

ηλικιών 55 έως 65 ετών, εκ των οποίων πάνω από το 7% είναι άνεργοι. Ειδικά η 

μακροχρόνια ανεργία (ένα έτος ή περισσότερο) αυξήθηκε απότομα. Ο αριθμός των 
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ανέργων μειώθηκε από το 2014. Αν και ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων 

μειώθηκε κατά 43 χιλιάδες το τελευταίο έτος, αυτή η ομάδα ανέργων το 2016 ήταν 

περισσότερο από διπλάσια σε σχέση με το 2008 (216 χιλιάδες έναντι 95 χιλιάδων). Οι 

μισθοί το 2016 αυξήθηκαν κατά 1,8%, περισσότερο δηλαδή από την αύξηση του 

πληθωρισμού. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η αύξηση των μισθών μόνο το 1987 και 

το 2009 ήταν πολύ υψηλότερη από την άνοδο των τιμών καταναλωτή, όπως το 2016. 

 

 

3.7 Εξωτερικό Εμπόριο 

 
Σύμφωνα με στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, κατά το 2016, οι 

συνολικές εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 433.546.255.000 ευρώ παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 1,5% σε σχέση με το 2015 ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 

381.609.048.000 παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,4% σε σχέση με το 2015. 

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την 64
η
 θέση στην κατάταξη όσον αφορά στις 

εισαγωγές της Ολλανδίας ενώ κατέχει την 49
η
  θέση  στην κατάταξη όσον αφορά στις 

εξαγωγές της χώρας. 

Οι κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών της Ολλανδίας, κατά το 2016, ήταν η 

Γερμανία (με μεγάλη διαφορά), το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, 

οι Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής, η Ισπανία, η Πολωνία, η Κίνα, και η Σουηδία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  Οι κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών της Ολλανδίας 

κατά το 2016 

 

εισαγωγές 

(1000 ευρώ) 

εξαγωγές 

(1000 ευρώ) 

μεταβολή 

εισαγωγών       

(%) 

μεταβολή 

εξαγωγών 

(%) 

Γερμανία 67142526 98263692 1,9 -1 

Βέλγιο  37943400 43729507 -0,5 -1,9 

Ηνωμένο Βασίλειο 21682702 39387525 2 3,4 

Γαλλία 15296305 35824513 -7,2 4,1 

Ιταλία 9317534 18067914 3,6 2,1 

ΗΠΑ 32326974 17824436 -0,8 -1,4 

Ισπανία 7273267 12842454 2,3 3,7 

Πολωνία 7865062 10651240 4,8 4,1 

Κίνα 35285512 9887725 1,8 15,7 

Σουηδία 6442991 8715614 1,6 11,4 
Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας 
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Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών της Ολλανδίας, κατά το 2016, ήταν 

η Γερμανία (με μεγάλη διαφορά), το Βέλγιο, η Κίνα, οι Ηνωμένες πολιτείες 

Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ιταλία, η 

Νορβηγία, η Ιαπωνία και η Πολωνία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ:  Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών της Ολλανδίας 

κατά το 2016 

 εισαγωγές 

(1000 ευρώ) 

εξαγωγές 

(1000 ευρώ) 

μεταβολή 

εισαγωγών 

(%) 

μεταβολή 

εξαγωγών 

(%) 

Γερμανία 67142526 98263692 1,9 -1 

Βέλγιο  37943400 43729507 -0,5 -1,9 

Κίνα 35285512 9887725 1,8 15,7 

ΗΠΑ 32326974 17824436 -0,8 -1,4 

Ηνωμένο Βασίλειο 21682702 39387525 2 3,4 

Γαλλία 15296305 35824513 -7,2 4,1 

Ρωσική Ομοσπονδία 13693089 4463395 -2,1 4 

Ιταλία 9317534 18067914 3,6 2,1 

Νορβηγία 8451940 4025831 -28,7 5,5 

άλλες Ασία 8104154 2431182 16,9 13,9 

Ιαπωνία 8068977 3350787 -3 -3,9 

Πολωνία 7865062 10651240 4,8 4,1 
Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας 

 

 

Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ολλανδίας κατά το 2016 (σε τριψήφια 

κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου), ήταν έλαια 

πετρελαίου, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, φάρμακα, ιατρικά και φαρμακευτικά 

προϊόντα, ακατέργαστες φυτικές ύλες, αυτόματες μηχανές εγγραφής και 

επεξεργασίας στοιχείων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Δ:  Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ολλανδίας κατά το 2016  

SITC Περιγραφή (1.000 ευρώ) 

334 ΕΛΑΙΑ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΤΩΔΩΝ  ΟΡΥΚΤΩΝ,  'ΑΛΛΑ   ΑΠΟ   

ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 
34271196 

764 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Μ.Α.Κ., ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΥ, 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76 
18952185 

542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 14904545 

541 ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 10571359 

292 ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, Μ.Α.Κ. 10453741 
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752 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΥΤΩΝ 
9023237 

728 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΚΑΙ  ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ, Μ.Α.Κ. 
8970835 

343 ΦΩΤΑΕΡΙΟ 8163044 

751 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7923429 

872 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, Μ.Α.Κ. 6950052 

759 ΜΕΡΗ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΤΙΣ  ΟΜΑΔΕΣ 751 ΚΑΙ 752 
6560914 

899 ΛΟΙΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ, Μ.Α.Κ. 6532206 

054 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ 6441067 

098 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6234450 

598 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, Μ.Α.Κ. 6049552 

776 ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΠ, ΔΙΟΔΟΙ,  

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟ, 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ  ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟ,   ΔΙΟΔΟΙ   

ΕΚΠΟΜΠΗΣ   ΦΩΤΟΣ,   ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ   ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ,    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ    ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

5226386 

511 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 5031723 

057 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΑ Η' ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ 4794441 

783 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Κ.Λ.Π.) Μ.Α.Κ. 4786475 

012 ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Η' ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ) 
4744504 

Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας 

 

Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα της Ολλανδίας κατά το 2016 (σε τριψήφια 

κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου), ήταν έλαια 

πετρελαίου, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, αυτόματες μηχανές εγγραφής και 

επεξεργασίας στοιχείων, φάρμακα, αυτοκίνητα, ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, 

ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, μηχανές γραφείου, όργανα και συσκευές για την 

ιατρική. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε:  Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα της Ολλανδίας κατά το 2016 

SITC Περιγραφή  (1.000 ευρώ) 

334 ΕΛΑΙΑ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΤΩΔΩΝ  ΟΡΥΚΤΩΝ,  'ΑΛΛΑ   

ΑΠΟ   ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 
22496314 

764 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Μ.Α.Κ., ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΥ, 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76 
21816177 

333 
ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩΔΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 

20208981 

752 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΥΤΩΝ 
11058668 
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542 
ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 

10846677 

781 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  (ΕΚΤΟΣ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 
8166833 

541 ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ 
7815663 

751 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

7502406 

872 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, Μ.Α.Κ. 

6535346 

759 ΜΕΡΗ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΤΙΣ  ΟΜΑΔΕΣ 751 ΚΑΙ 752 
6270835 

784 ΜΕΡΗ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 722,  781, 782 ΚΑΙ 783 
5949257 

343 
ΦΩΤΑΕΡΙΟ 

5464942 

899 
ΛΟΙΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ, Μ.Α.Κ. 

5239982 

057 
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΑ Η' ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ 

5093765 

776 ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΠ, ΔΙΟΔΟΙ,  

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΜΕ 

ΗΜΙΑΓΩΓΟ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ  ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟ,   

ΔΙΟΔΟΙ   ΕΚΠΟΜΠΗΣ   ΦΩΤΟΣ,   ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ   ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ,    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ    ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

4958594 

778 
ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Μ.Α.Κ 

4247870 

598 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, Μ.Α.Κ. 

4246495 

893 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, Μ.Α.Κ. 

4128048 

874 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ, 

Κ.Λ.Π. 
3800684 

851 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

3693166 

821 
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 

3642093 

845 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ  ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΠΛΕΚΤΑ Η' 

ΜΗ  (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ) 
3500333 

761 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ 

3362240 

Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας 

 

Η υψηλή αξία των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών της Ολλανδίας οφείλεται στην 

ανάδειξη της Ολλανδίας ως διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης λόγω κυρίως του 

λιμένα του Ρόττερνταμ το οποίο χρησιμοποιείται από μεγάλα ευρωπαϊκά και 

παγκόσμια δίκτυα πωλήσεων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, κυρίως, από τρίτες 

χώρες προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το χαρακτηριστικό του διαμετακομιστικού 

εμπορίου μέσω του λιμένος του Ρόττερνταμ είναι ότι τα εμπορεύματα δεν διέρχονται 

transit από την Ολλανδία, αλλά εισάγονται και, συνήθως, εντός δύο ημερών 

επανεξάγονται.  

Οι επανεξαγωγές αγαθών έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές για την ολλανδική 

οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες. Η συμβολή των επανεξαγωγών στο ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία είκοσι χρόνια (από 2% 

στα  3,8%). Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, οι επανεξαγωγές 

έχουν αυξηθεί περισσότερο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών 

συγκριτικά με τις εξαγωγές προϊόντων που παράγονται στην χώρα. Σημειώνεται ότι ο 

όρος επανεξαγωγές αναφέρεται σε εμπορεύματα που δεν κατασκευάζονται στην 

Ολλανδία αλλά εισάγονται στην χώρα και στη συνέχεια επανεξάγονται χωρίς να 

έχουν υποστεί σημαντική βιομηχανική επεξεργασία. Έτσι η Ολλανδία ωφελείται από 

την μεταπώληση, την εκ νέου συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά των 

εμπορευμάτων. Η αξία του επανεξαγόμενων αγαθών ανήλθαν σε 230 δις ευρώ το 
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2015 ενώ η Ολλανδία ωφελήθηκε 26 δις ευρώ. Η αξία των επανεξαγόμενων αγαθών 

τριπλασιάστηκε το 2015 σε σχέση με το 1995. Η αξία των εξαγωγών αγαθών που 

παράγονται στην Ολλανδία διπλασιάστηκε μεταξύ 1995 και 2015 και ανήλθε σε 

περίπου 200 δις ευρώ. Το μερίδιο των επανεξαγωγών στις συνολικές εξαγωγές 

αγαθών αυξήθηκε από 42% το 1995 σε το 54% κατά το 2015. 

Aναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ολλανδία, το βασικό συμπέρασμα σχετικής μελέτης 

του Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), είναι ότι η αποχώρηση 

του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σχετικά σοβαρές επιπτώσεις 

στην οικονομία της χώρας επειδή η ολλανδική οικονομία είναι περισσότερο 

συνδεδεμένη με την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του εμπορίου σε 

σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το 2030, το κόστος για την 

Ολλανδία θα μπορούσε να είναι μέχρι το 1,2% του ΑΕΠ της  ή 10 δις ευρώ. Το 

κόστος αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 65% εάν ληφθεί υπ’ όψιν η διασύνδεση 

εμπορίου και καινοτομίας.  

 

 

4.Κρατικός Προϋπολογισμός  

Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού ύψους 2,9 δις ευρώ είναι το σημαντικότερο στην 

αναθεώρηση των δημόσιων οικονομικών για το 2016. Πρόκειται για το πρώτο 

πλεόνασμα του προϋπολογισμού από το 2008, εκφρασμένο ως ποσοστό του μεγέθους 

της οικονομίας, 0,4% του ΑΕΠ.   

Οι κυβερνητικές δαπάνες ανήλθαν σε 256,2 δις ευρώ πέρυσι, 0,3 δις ευρώ λιγότερο 

από τον αρχικό προϋπολογισμό. Το επιτόκιο του δημόσιου χρέους και οι δαπάνες για 

την υγειονομική περίθαλψη ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις της κυβέρνησης. 

Τα έσοδα από τη φορολογία και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ήταν υψηλότερα 

κατά 11 δις ευρώ. Αυτά τα υψηλότερα εισοδήματα και οι χαμηλότερες κρατικές 

δαπάνες συνέβαλαν στη βελτίωση του ισοζυγίου της κεντρικής κυβέρνησης. 

 

5.Οικονομικό – Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 

Κίνητρα και Φόροι στην Ολλανδία για την προώθηση των ξένων 

επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας 
 

  

Με ένα ανταγωνιστικό συντελεστή φορολογίας στην Ευρώπη - 20% για τα πρώτα 

200.000 ευρώ και 25% για φορολογητέα κέρδη που υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ - 

όπως επίσης και μια σειρά από ελκυστικά προγράμματα κινήτρων, η Ολλανδία 

προσφέρει ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες για τις διεθνείς εταιρείες. Η Ολλανδία 

προσφέρει επίσης ένα ευρύ δίκτυο φορολογικών συνθηκών, ειδικά μέτρα για υψηλά 

ειδικευμένους εκπατρισμένους και βεβαιότητα εκ των προτέρων για μελλοντικές 
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φορολογικές καταστάσεις που αποτελούν μερικά από τα απλά χαρακτηριστικά που 

βοηθούν τις πολυεθνικές εταιρείες να ευδοκιμήσουν στην Ολλανδία. 

 

 

Ελκυστικά χαρακτηριστικά του ολλανδικού φορολογικού καθεστώτος : 

  

 Σχετικά χαμηλό νόμιμο ποσοστό φορολογίας εισοδήματος εταιρειών 

 25%  (20% για τα πρώτα 200.000 ευρώ)  

 Δυνατότητα απόκτησης προκαταβολικών φορολογικών αποφάσεων από 

τις ολλανδικές φορολογικές αρχές που παρέχουν βεβαιότητα σχετικά με 

τη μελλοντική φορολογική θέση  

 «Πλαίσιο καινοτομίας» με αποτέλεσμα ένα αποτελεσματικό συντελεστή 

φορολογίας εταιρειών 5% για τα επιλέξιμα κέρδη  

 Πιστώσεις φόρου Ε&Α για τα μισθολογικά κόστη και άλλα έξοδα και 

επενδύσεις για Ε&Α (WBSO)  

 Σχέδια φορολογικών ελαφρύνσεων για φιλικές προς το περιβάλλον 

επενδύσεις (MIA / Vamil)  

 Πρόγραμμα φορολογικών ελαφρύνσεων για βιώσιμη ενέργεια (ΕΙΕ)  

 Ευνοϊκό καθεστώς απαλλαγής συμμετοχής   

 Καθεστώς φορολογικής ενότητας που προβλέπει φορολογική ενοποίηση 

εταιρειών εντός εταιρικού ομίλου, το οποίο αντισταθμίζει ελεύθερα τα 

κέρδη και τις ζημίες μεταξύ των μελών του ομίλου  

 Η πρακτική των τιμολογίων μεταφοράς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης και η δυνατότητα 

απόκτησης μιας συμφωνίας προπληρωμής (APA)   

 Η δυνατότητα να μεταφέρονται ζημίες για εννέα έτη και να μεταφέρονται 

προς τα πίσω για ένα έτος  

 Ευρύ δίκτυο φορολογικών συνθηκών για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας και τη μείωση των φόρων παρακράτησης στα μερίσματα, 

τους τόκους και τα δικαιώματα (για τους τόκους και τα δικαιώματα 

συχνά στο 0%)  

 Καμία νόμιμη παρακράτηση φόρου επί των εξερχομένων πληρωμών 

τόκων και πληρωμών δικαιωμάτων 

 Φιλική φορολογική μεταχείριση των εκπατρισμένων  (φορολογικός 

κανόνας 30%)  

 Αναβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή: χωρίς προκαταβολή του ΦΠΑ  

 Ολλανδικές φορολογικές αρχές: πρόσβαση στον φορολογικό επιθεωρητή  

 Ολλανδικές τελωνειακές αρχές: πρακτική και προληπτική προσέγγιση  

  

  

Ανταγωνιστικός συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών  
  

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος εισπράττεται με τα ακόλουθα ποσοστά (2017):  

  

 € 0 - € 200.000              20%  

 € 200.000 και άνω         25%  
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Μπορεί να επιλεχθεί ειδικός προαιρετικός φορολογικός συντελεστής για άυλα 

περιουσιακά στοιχεία (κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Στο πλαίσιο αυτό, 

τα καθαρά έσοδα από την πνευματική ιδιοκτησία θα φορολογούνται με πραγματικό 

φορολογικό συντελεστή 5%.  

  

Κυρίαρχη πρακτική: βεβαιότητα εκ των προτέρων  
  

Η δυνατότητα απόκτησης εκ των προτέρων φορολογικής ρύθμισης (Advance 

Tax Ruling-ATR) ή συμφωνίας προκαταρκτικής τιμολόγησης (Advance Pricing 

Agreement-APA) είναι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά του 

ολλανδικού φορολογικού δικαίου. Στόχος της ολλανδικής φορολογικής 

πολιτικής είναι να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές στην Ολλανδία, παρέχοντάς 

τους τη βεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική τους φορολογική κατάσταση. 

Η ολλανδική φορολογική διοίκηση διαθέτει ειδική ομάδα APA / ATR που 

λειτουργεί από το Ρότερνταμ. 

  

 Μια συμφωνία προκαταρκτικής τιμολόγησης παρέχει εκ των προτέρων 

βεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική αποδοχή της τιμής (τιμολόγηση 

μεταβίβασης) την οποία καταβάλλει η ολλανδική εταιρεία του ομίλου 

σε εταιρεία αλλοδαπού ομίλου για παραλαβή ή παράδοση υπηρεσιών ή 

αγαθών.  

  

  

 Η εκ των προτέρων φορολογική ρύθμιση αποτελεί συμφωνία 

σχετικά με τον φορολογικό χαρακτηρισμό των διεθνών εταιρικών 

δομών, όπως η βεβαιότητα εκ των προτέρων για την εφαρμογή της 

απαλλαγής συμμετοχής.  

  

 

  

Πλαίσιο Καινοτομίας: πραγματικός φορολογικός συντελεστής 5%  
  

 Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από ένα πραγματικό 

φορολογικό συντελεστή μόνο 5% για τα κέρδη που προέρχονται 

από άυλα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έχει αποκτηθεί η 

αποκαλούμενη δήλωση WBSO (για σκοπούς φορολογίας μισθών).  

  

 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αναπτύχθηκαν από άλλο 

μέρος για τον κίνδυνο και τον λογαριασμό ενός ολλανδού 

φορολογούμενου, πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις για το 

πλαίσιο καινοτομίας.  

  

  

 Το καθεστώς πλαισίου καινοτομίας έχει τα ακόλουθα συναφή 

χαρακτηριστικά:  
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o Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για το πλαίσιο καινοτομίας 

πρέπει να έχουν τις λεγόμενες Ε&Α δηλώσεις («WBSO -

verklaringen»). Επιπλέον, μεγάλοι φορολογούμενοι πρέπει να 

έχουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αποκλειστικές άδειες, 

προγράμματα λογισμικού, δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών ή 

φαρμακευτικές πιστοποιήσεις για να προκριθούν.  

  

o Υπάρχει ένας περιορισμός σε σχέση με το ύψος του 

εισοδήματος που μπορεί να διατεθεί στο πλαίσιο της 

καινοτομίας (προσέγγιση «modified nexus»). Το σημαντικό 

είναι αν η Ε&Α θα διεξαχθεί εσωτερικά ή όχι και πώς 

κατανέμονται τα έξοδα Ε&Α μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. 

Αυτό συνεπάγεται ότι οι περισσότερες δραστηριότητες Ε&Α 

ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες στα συνδεδεμένα μέρη, 

καθώς τα λιγότερα κέρδη μπορούν να διατεθούν για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις  

δραστηριότητες Ε&Α.  

  

o Ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 5% ζητείται στην 

εταιρική φορολογική δήλωση του φορολογούμενου. Ο 

χαμηλός συντελεστής φορολογίας είναι στην πραγματικότητα 

εξαίρεση από το 80% των κερδών που μπορούν να διατεθούν 

στο πλαίσιο καινοτομίας. Εφαρμόζοντας το γενικό συντελεστή 

φόρου εισοδήματος 25% της Ολλανδίας, αυτό δίνει ένα 

πραγματικό ποσοστό περίπου 5%.  

  

o Οι ζημίες / δαπάνες που πραγματοποιούνται για άυλα 

περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το πλαίσιο 

καινοτομίας, εκπίπτουν με τον κανονικό φορολογικό 

συντελεστή 25%, δηλαδή το πλαίσιο καινοτομίας θα 

εφαρμοστεί μόνο μετά την ανάκτηση αυτών των ζημιών και 

δαπανών με τον κανονικό συντελεστή.  

  

o Η εφαρμογή του πλαισίου καινοτομίας είναι προαιρετική.  

  

  

  

  

Φορολογική πίστωση για έρευνα και ανάπτυξη (WBSO): μείωση του φόρου 

μισθών κατά  32%  /  16% 
  

 Το WBSO (φορολογική πίστωση έρευνας και ανάπτυξης) του 

Ολλανδικού Υπουργείου Οικονομίας έχει ως στόχο να παράσχει 

κίνητρα στους επιχειρηματίες να επενδύσουν στην έρευνα.  

 

 Με το WBSO, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος 

μισθοδοσίας για Ε & Α και άλλα έξοδα και δαπάνες Ε & Α, όπως 

πρωτότυπα ή ερευνητικό εξοπλισμό. Το φορολογικό πλεονέκτημα 
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μπορεί να συμψηφιστεί στη φορολογική δήλωση στην ολλανδική 

φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.  

 

 Για τις επιχειρήσεις, η έκπτωση του φόρου μισθωτών σε Ε & Α 

ανέρχεται στο 32% των πρώτων μισθών Ε & Α και των λοιπών 

δαπανών και εξόδων ύψους 350.000 ευρώ και στο 16% όλων των 

περαιτέρω δαπανών και δαπανών Ε & Α. Για τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις η έκπτωση φόρου για τα πρώτα 350.000 ευρώ που 

δαπανώνται για Ε & Α είναι ακόμη υψηλότερη (40%).  

  

 Οι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες δικαιούνται έκπτωσης 

φόρου ύψους € 12.522 και για την έναρξη των 

αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών δικαιούνται επιπλέον 

έκπτωση € 6.264.  

 

 Δεν υπάρχει πλέον ανώτατο όριο ανά ημερολογιακό έτος για κάθε 

εταιρεία (ή εταιρική οντότητα).  

 

 Τα προαναφερθέντα ποσοστά και ποσά ισχύουν μόνο για το 2017. κ  

  

  

 

MIA / Vamil: καθεστώτα φορολογικών ελαφρύνσεων για φιλικές προς το 

περιβάλλον επενδύσεις 
  

 Το καθεστώς MIA επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αφαιρούν έως και 

το 36% του κόστους μιας φιλικής προς το περιβάλλον επένδυσης από 

το φορολογικό κέρδος, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση 

περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Περιβάλλοντος. Το ποσό της 

επένδυσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.500 ευρώ ανά περιουσιακό 

στοιχείο. Το μέγιστο ποσό επένδυσης για το οποίο χορηγείται 

παρακράτηση είναι 25.000.000  ευρώ το 2017. 

Το σύστημα Vamil επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αποφασίζουν 

μόνοι τους πότε πρέπει να διαγράψουν το 75% των επενδυτικών τους 

δαπανών που αναφέρονται στον Κατάλογο Περιβάλλοντος. Για το 

υπόλοιπο 25% του επενδυτικού κόστους οι επιχειρηματίες ακολουθούν 

την τακτική έκπτωση επένδυσης. 

 
 

 Όλοι οι Ολλανδοί επιχειρηματίες που πληρώνουν εισόδημα ή εταιρικό 

φόρο είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για τα προγράμματα MIA 

/ Vamil. 

 

 Ο Κατάλογος Περιβάλλοντος παρουσιάζει όλες τις επενδύσεις που 

είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα MIA, το πρόγραμμα Vamil ή και 

τα δύο. 
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 Ο Κατάλογος Περιβάλλοντος περιέχει εκατοντάδες στοιχεία 

επένδυσης ή περιουσιακά στοιχεία που προκαλούν λιγότερες 

περιβαλλοντικές ζημίες και ενημερώνεται ετησίως.  

  

 

 

Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενέργεια (ΕΙΕ): Πρόγραμμα φορολογικών 

ελαφρύνσεων για βιώσιμη ενέργεια 
  

 Οι εταιρείες που επενδύουν σε εγκαταστάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας ή χρησιμοποιούν βιώσιμη ενέργεια μπορούν να 

αφαιρέσουν ένα ορισμένο ποσοστό του επενδυμένου ποσού από τα 

φορολογητέα κέρδη τους από το έτος αγοράς των αγαθών.  

  

 Το 55,5 %% των σχετικών δαπανών αφαιρείται από τα 

φορολογητέα κέρδη κατά το έτος αγοράς του εξοπλισμού.  

  

 Κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι επιλέξιμη για την ΕΙΕ για 

επενδύσεις σε ενέργεια ύψους τουλάχιστον 2.500 ευρώ και 

μέγιστου ποσού 120 εκ. ευρώ σε ένα ημερολογιακό έτος.  

  

 Το πρόγραμμα ΕΙΕ εφαρμόζεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως:  

 

 

-Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει περιβαλλοντική άδεια ή άδεια 

οικοδομής. Ο κατάλογος ενεργειακών στοιχείων αναφέρει ποιοι 

τύποι εξοπλισμού πληρούν τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα 

 

-Κάθε επενδυτική επιχορήγηση που εισπράχθηκε για το σχετικό 

περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αφαιρεθεί από το κόστος 

απόκτησης ή παραγωγής (ωστόσο, οι επιδοτήσεις λειτουργίας δεν 

χρειάζεται να αφαιρεθούν). 

 

  

  

Εξαίρεση συμμετοχής  
  

Η απαλλαγή από τη συμμετοχή, μία από τις σημαντικότερες διατάξεις της ολλανδικής 

νομοθεσίας περί φόρου εισοδήματος εταιρειών, εξηγεί τον τεράστιο αριθμό των 

κεντρικών γραφείων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Ολλανδία. Ο σκοπός της 

απαλλαγής είναι να αποφευχθεί η διπλή φορολογία όταν τα κέρδη μιας θυγατρικής 

διανέμονται στη μητρική της εταιρεία.  

  

 Στο πλαίσιο της απαλλαγής από τη συμμετοχή, τα μερίσματα και τα 

κεφαλαιουχικά κέρδη / ζημίες απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο 

εισοδήματος εταιρειών (δηλ. για κεφαλαιουχικά κέρδη, αυτό 

σημαίνει ότι τα κέρδη δεν φορολογούνται, ενώ οι κεφαλαιακές 
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απώλειες δεν εκπίπτουν, εκτός από τις απαιτούμενες ζημίες 

ρευστοποίησης).  

  

 Η απαλλαγή από τη συμμετοχή μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς 

πρόσθετες απαιτήσεις για συμμετοχές 5% ή περισσότερο, υπό την 

προϋπόθεση ότι το μετοχικό κεφάλαιο δεν θεωρείται ότι κατέχεται 

ως επένδυση χαρτοφυλακίου.  

  

 Η συμμετοχή σε μετοχές γενικά δεν θεωρείται ότι κατέχεται ως 

επένδυση χαρτοφυλακίου εάν οι μετοχές δεν κατέχονται για απόδοση 

που μπορεί να αναμένεται από την κανονική διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων (έλεγχος κινήτρου). Αυτό βασίζεται π.χ. στις λειτουργίες και 

τα περιουσιακά στοιχεία της συμμετοχής. Η δοκιμή βασίζεται στη 

μακρόχρονη νομολογία της Ολλανδίας και παρέχει μια ευέλικτη βάση 

για τη λήψη φορολογικών αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή της 

απαλλαγής συμμετοχής.   

 

 Εάν δεν πληρούται η προϋπόθεση για επενδύσεις εκτός 

χαρτοφυλακίου, ο ολλανδός φορολογούμενος μπορεί ακόμη να 

επωφεληθεί από την απαλλαγή συμμετοχής, εάν   

 

o η ίδια η παθητική συμμετοχή υπόκειται σε φορολογικό 

συντελεστή 10% ή περισσότερο  

 

o ή τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής δεν αποτελούνται σε 

μεγάλο βαθμό (πάνω από το 50%) από επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου χαμηλής φορολογίας (λιγότερο από 10%).  

   

 

 

 

Σύστημα φορολογικής ενότητας:  ενοποιημένες φορολογικές δηλώσεις 
  

 Αυτό προβλέπει φορολογική ενοποίηση εταιρειών εντός ομίλου με την 

κατάθεση ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης.  

  

 Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα είναι ότι οι απώλειες μιας 

επιχείρησης μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη ενός άλλου.  

 

 Στο πλαίσιο της φορολογικής ενότητας, τα περιουσιακά στοιχεία 

μπορούν να μεταφερθούν από μία εταιρεία σε άλλη χωρίς να επιβληθεί 

φόρος εισοδήματος εταιρειών.  

  

 Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που αποτελούν μέρος φορολογικής 

ενότητας δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών.  

  

  

Τιμολόγηση μεταφοράς  
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 Ο ολλανδικός νόμος περί φορολογίας εταιρειών περιλαμβάνει τη 

διάταξη ότι η τιμολόγηση εντός της επιχείρησης για αγαθά και 

υπηρεσίες πρέπει να είναι ανεξάρτητα.  

  

 Οι κατευθυντήριες γραμμές για την τιμολόγηση εντός της 

επιχείρησης δίδονται από μια εκτεταμένη πολιτική που βασίζεται 

στις αρχές για τις ενδοεταιρικές χρεώσεις που περιέχονται στη 

συνθήκη περί φορολογίας του ΟΟΣΑ και στις κατευθυντήριες 

γραμμές του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης.  

 

 Είναι δυνατή η σύναψη συμφωνίας προκαταρκτικής τιμολόγησης 

(APA) σχετικά με τα θέματα των τιμών μεταβίβασης. 

  

  

 

Μεταφορικές απώλειες: έως εννέα έτη  
  

  

 Τόσο οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι της χώρας όσο και 

οι κάτοικοι αλλοδαπής έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των 

ζημιών ενός έτους και μιας μεταγενέστερης δυνατότητας εννέα 

ετών. Οι ζημίες πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον φορολογικό 

επιθεωρητή μέσω δήλωσης ζημιών.  

 

 Περιορισμοί για τη μεταφορά ζημιών μπορούν να εφαρμοστούν 

όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στους τελικούς μετόχους.  

  

 Σημαντική αλλαγή συμβαίνει όταν μια εταιρεία παύσει τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή μειώσει τις δραστηριότητές 

της κατά περισσότερο από 70%.  

  

  

Ευρύ δίκτυο φορολογικών συνθηκών: αποφυγή διπλής φορολογίας  
  

Η Ολλανδία έχει ένα από τα πλέον εκτεταμένα δίκτυα φορολογικών συνθηκών στην 

ΕΕ, έχοντας συνάψει συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης 

εισοδήματος και κεφαλαίου με σχεδόν 100 χώρες. Σε περίπτωση που δεν 

εφαρμόζεται καμία συνθήκη, η Ολλανδία συχνά προβαίνει μονομερώς σε διπλή 

φορολογική ελάφρυνση. Οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να επωφελούνται από 

ευνοϊκούς κανόνες που προβλέπονται από τις οδηγίες της ΕΕ και το δίκαιο της ΕΕ. Οι 

περισσότερες συμφωνίες περί διπλής φορολογίας που διαπραγματεύθηκε η Ολλανδία 

σχετικά με τα έσοδα και τα κεφαλαιακά κέρδη ακολούθησαν τα σχέδια υποδειγμάτων 

που δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  

  

 

 

Μείωση των φορολογικών συντελεστών βασισμένη σε Συνθήκες: 
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 Η Ολλανδία δεν εισπράττει φόρο παρακράτησης επί των τόκων ή των 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από μια εταιρία με έδρα στην χώρα. 

Επιπλέον, οι φορολογικές Συνθήκες συνήθως μειώνουν ή εξαλείφουν 

την αλλοδαπή παρακράτηση φόρου επί των τόκων ή των δικαιωμάτων 

που καταβάλλονται σε μια εταιρία με έδρα στην χώρα. Επιπλέον, οι 

νόμοι εφαρμογής που βασίζονται στην Οδηγία περί τόκων και 

δικαιωμάτων της ΕΕ εξαλείφουν την παρακράτηση φόρου για τα 

δικαιώματα και τους τόκους που ισχύουν στην ΕΕ.  

  

 Ο ολλανδικός νόμιμος συντελεστής παρακράτησης του μερίσματος 

είναι 15%. Ωστόσο, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται όταν η 

διανομή μερίσματος γίνεται σε μέτοχο που προστατεύεται από τη 

φορολογική συνθήκη (γενικά μειώνεται στο 5% ή και 0%).  

Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μητρικές εταιρείες της ΕΕ που 

πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλάσσονται από τον φόρο μερισμάτων 

λόγω των νόμων εφαρμογής που βασίζονται στην Οδηγία της ΕΕ για 

τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες.  

  

  

 

Κανόνας  30%: Ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους εκπατρισμένους 
  

 Η Ολλανδία έχει ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους 

εκπατρισμένους, το λεγόμενο κανόνα 30%, που προβλέπει ουσιαστική 

απαλλαγή φόρου εισοδήματος έως και 30% για περίοδο έως και 96 

μηνών. Αυτό θεωρείται ως αντιστάθμισμα για το επιπλέον κόστος που 

συνεπάγεται η ζωή στο εξωτερικό.  

  

 Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, ο εργοδότης μπορεί να χορηγήσει στον 

εργαζόμενο ένα αφορολόγητο επίδομα μέχρι 30% κατά ανώτατο όριο 

της αμοιβής του. Η αμοιβή περιλαμβάνει παρεπόμενες και ευέλικτες 

μορφές εισοδήματος, όπως πληρωμές επιδομάτων και δικαιώματα 

προαίρεσης αγοράς μετοχών.  

  

 Προκειμένου να είναι κάποιος επιλέξιμος του κανόνα 30%, πρέπει να 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

  

o Ο εργοδότης οφείλει να κρίνει εύλογα ότι ο εργαζόμενος 

διαθέτει συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη που δεν είναι 

διαθέσιμη ή είναι περιορισμένη στην ολλανδική αγορά 

εργασίας, πληρώντας τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα 

φορολογητέου εισοδήματος:  

  

-Ελάχιστο ακαθάριστο μισθό € 37.000 (μη περιλαμβανομένου του 

αφορολόγητου επιδόματος).  
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-Ελάχιστο ακαθάριστο μισθό € 28.125 (μη συμπεριλαμβανομένου 

του αφορολόγητου επιδόματος) για μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

κατόχους διδακτορικών μέχρι 30 ετών.  

  

Δεν υπάρχει ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος για επιστήμονες και 

ερευνητές  

  

o Ο υπάλληλος πρέπει να προσληφθεί από το εξωτερικό  

  

o Ο εργοδότης πρέπει να υπόκειται στην ολλανδική νομοθεσία 

παρακράτησης φόρου  

  

o Ο υπάλληλος δεν μπορεί να ζει στο εξωτερικό σε ακτίνα 150 χλμ. 

από τα ολλανδικά σύνορα  

  

 Η εξαίρεση διατίθεται για περίοδο 8 ετών (96 μήνες). Μετά από μια 

περίοδο πέντε ετών, οι φορολογικές αρχές μπορούν να ζητήσουν από 

τον εργοδότη να αποδείξει ότι ο εργαζόμενος εξακολουθεί να πληροί 

τους όρους.  

  

  

 

 

Αναβολή του ΦΠΑ: πλεονεκτήματα της ροής μετρητών  
  

 Με βάση την ιδιαίτερη θέση της ως διαμετακομιστικού κέντρου στην 

ΕΕ, η Ολλανδία προσφέρει υπό ορισμένες προϋποθέσεις ένα 

αποκαλούμενο σύστημα αναβολής, το οποίο παρέχει μια πλήρη 

αναβολή μέχρι την τριμηνιαία επιστροφή ΦΠΑ.  

 

 Το σύστημα αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση κατά την οποία ο 

οφειλόμενος κατά την εισαγωγή ΦΠΑ δεν καταβάλλεται αυτή τη 

στιγμή, αλλά αναβάλλεται μέχρι την υποβολή της τριμηνιαίας δήλωσης 

ΦΠΑ. Στην επιστροφή ΦΠΑ, ο ΦΠΑ πρέπει να δηλωθεί, αλλά μπορεί 

να αφαιρεθεί με την ίδια μορφή, αποτρέποντας έτσι τις επιπλοκές των 

ταμειακών ροών.  

 

 Για να αποκτήσει την άδεια που απαιτείται για να χρησιμοποιήσει 

αυτό το σύστημα αναβολής, μια εταιρεία πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένη στον ΦΠΑ στην Ολλανδία ως εγχώριος επιχείρηση ή 

ως ξένη επιχείρηση με μόνιμη εγκατάσταση ΦΠΑ στην Ολλανδία και 

να έχει τακτικές εισαγωγές στην Ολλανδία.  

  

 

Ολλανδικές φορολογικές αρχές: πρόσβαση στον φορολογικό επιθεωρητή  
  

Η ολλανδική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση κατανοεί πόσο ζωτικής σημασίας 

μπορεί να είναι για τους επενδυτές να γνωρίζουν προκαταβολικά πώς θα εφαρμοστεί 
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η φορολογική νομοθεσία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ως εκ τούτου, επιδιώκει 

να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτή και προσβάσιμη και δημιούργησε το λεγόμενο 

«Κεντρικό Σημείο για Πιθανούς Ξένους Επενδυτές». Το Κεντρικό Σημείο παρέχει 

στους ξένους επενδυτές τη βεβαιότητα εκ των προτέρων σχετικά με τις φορολογικές 

συνέπειες των προτεινόμενων μεγάλων επενδύσεων στην Ολλανδία. Ο φορολογικός 

επιθεωρητής για την περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρηση θα δεσμεύεται από τις 

συμφωνίες που συνάφθηκαν με το Κεντρικό Σημείο. Το Κεντρικό Σημείο 

συνεργάζεται με την ομάδα APA / ATR. Αυτή η ομάδα συνάπτει συμφωνίες 

προκαταβολικής τιμολόγησης για θέματα τιμολόγησης και προκαταβολικών 

φορολογικών αποφάσεων σε άλλα θέματα διεθνούς χαρακτήρα.   

  

Η ολλανδική φορολογική διοίκηση έχει μια συνεργατική στάση απέναντι στους 

φορολογούμενους και επιδιώκει μια ενισχυμένη σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, 

τη διαφάνεια και την αμοιβαία κατανόηση. Για το σκοπό αυτό, η Ολλανδία εισήγαγε 

ένα προαιρετικό πρόγραμμα «Οριζόντιας Παρακολούθησης». Το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα αυτού είναι ότι η εκ των προτέρων βεβαιότητα για τα φορολογικά 

ζητήματα δίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ως εκ τούτου, απαιτούνται λιγότεροι 

έλεγχοι μετά από αυτήν και μειώνεται ο διοικητικός φόρτος.  

  

 

 

Ολλανδικές τελωνειακές αρχές: πρακτική και προορατική προσέγγιση  
  

Τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπόκεινται, από τη 

στιγμή της εισόδου τους, στην τελωνειακή επιτήρηση, που πληροί τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ. Ο τελωνειακός επιθεωρητής κατανοεί 

τη σημασία ενός αξιόπιστου κυβερνητικού εταίρου για τις επιχειρήσεις. Όταν 

πρόκειται για εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών, είναι ανοικτός σε διαβούλευση 

προκειμένου να βρεθεί το καταλληλότερο τελωνειακό καθεστώς για μια εταιρεία. Οι 

ολλανδικές τελωνειακές αρχές είναι γνωστές για την πρακτική και προληπτική τους 

προσέγγιση για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και τη βελτιστοποίηση των 

τελωνειακών διαδικασιών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την προτίμηση της 

Ολλανδίας ως χώρας στην οποία βασίζονται οι εισαγωγικές δραστηριότητες πολλών 

επιχειρήσεων. 

 

 

 

Σημειώνεται ότι η απόφαση που λήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Οικονομικές 

και Δημοσιονομικές Υποθέσεις» στις 21/02/2017 σχετικά με τους κανόνες για την 

εξάλειψη των «ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων» με τα φορολογικά 

συστήματα τρίτων χωρών, δηλαδή στην εξάλειψη της μεθόδου που χρησιμοποιούν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις για να αποφύγουν την καταβολή φόρων, πρόκειται να 

στερήσει την Ολλανδία ενός σημαντικού πλεονεκτήματος όσον αφορά στην  

προσέλκυση επενδύσεων (κυρίως)  από την Αμερική. Πολλές πολυεθνικές 

επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ, με βάση σχετική διμερή Συμφωνία, χρησιμοποιούν την 

λεγόμενη «CV-BV δομή» στην Ολλανδία (συνδυασμός ετερόρρυθμης εταιρίας και 

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης), για να αποφύγουν με αυτόν τον τρόπο την 
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καταβολή φόρων. Με αυτή την μέθοδο, τα τελευταία χρόνια η Ολλανδία προσέλκυσε 

εταιρείες οι οποίες μεταφέρονται στην χώρα, με μικρή οικονομική δραστηριότητα, με 

απώτερο σκοπό να μην φορολογηθούν τα κέρδη τους. Η εν λόγω απόφαση του 

Συμβουλίου, εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θέτει σε κίνδυνο 80.000 θέσεις εργασίας 

στην Ολλανδία με την ενδεχόμενη φυγή των πολυεθνικών λόγω της υιοθέτησης των 

νέων κανόνων. 

 

6. Τραπεζικός Τομέας 

Ο τραπεζικός τομέας, συγκρινόμενος με το μέγεθος της χώρας, είναι ιδιαίτερα 

μεγάλος, υπέστη σημαντικές απώλειες, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης το 2008 και 

το σημαντικότερο, παραμένει ευάλωτος στο υψηλό χρέος των νοικοκυριών. Το ύψος 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ζημιών, είναι 

μεγάλο σε σχέση με το κεφάλαιό τους. Οι ολλανδικές τράπεζες είναι ιδιαίτερα 

εξαρτημένες από τις διεθνείς αγορές και εκτεθειμένες στην αγορά κατοικίας. 

 

 

7. Υποδομές - Μεταφορές  

 

Η Ολλανδία είναι ένας κόμβος για δραστηριότητες επιχειρήσεων εφοδιαστικής και 

διανομής -logistics- που ανήκουν σε ξένους. Η Ολλανδία αποτελεί πραγματική πύλη 

προς την Ευρώπη και φιλοξενεί περίπου 900 κέντρα διανομής εταιρειών της Βόρειας 

Αμερικής και της Ασίας. 

Η υποδομή της Ολλανδίας είναι από τις καλύτερες στον πλανήτη, στηριζόμενη στα 

θαλάσσια λιμάνια και αεροδρόμια παγκόσμιας κλάσης, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο 

δρόμων και σιδηροδρόμων και σε ένα 100% ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που 

κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων παγκοσμίως για ποιότητα, ταχύτητα και 

αξιοπιστία. Επιπλέον, προϊόντα από το Άμστερνταμ ή το Ρότερνταμ, μπορούν να 

φτάσουν μέσα σε 24 ώρες σε 160 εκατομμύρια καταναλωτές, καθιστώντας την χώρα 

το τέλειο εφαλτήριο στην ευρωπαϊκή αγορά. Ακόμη, εάν ληφθούν υπόψη το φιλικό 

προς τις επιχειρήσεις φορολογικό πλαίσιο και η μακρόχρονη εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων και το υψηλά εκπαιδευμένο εργατικό προσωπικό δεν είναι παράξενο 

που πολλές πολυεθνικές επιλέγουν την Ολλανδία ως κέντρο για τις δραστηριότητες 

τους στην Ευρώπη. 

Σημαντικό ρόλο στο σύστημα υποδομών και μεταφορών της Ολλανδίας  παίζουν το 

λιμάνι του Ρόττερνταμ – το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι και το 4
ο
 μεγαλύτερο 

παγκοσμίως - και το αεροδρόμιο του Σχίπχολ στο Άμστερνταμ, ο κυριότερος 

ευρωπαϊκός κόμβος για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων.  

 

Η διακίνηση φορτίων στα λιμάνια της Ολλανδίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, οι συνολικές 

εισερχόμενες εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν στους θαλάσσιους 

λιμένες ανήλθαν σε 398 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή κατά 2% λιγότερο από ό,τι το 
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2015. Ο όγκος των εξερχομένων θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών αυξήθηκε 

κατά 1,5% και ανήλθε στα 190 εκατομμύρια τόνους. 

Πέρυσι, ο όγκος των εισερχόμενων χύδην φορτίων μειώθηκε κατά περισσότερο από 

2%. Υπήρχαν λιγότερες εισερχόμενες μεταφορές άνθρακα μετά το κλείσιμο αρκετών 

εγκαταστάσεων άνθρακα. Το αργό πετρέλαιο και άλλα υγρά χύδην φορτία αποτελούν 

το ήμισυ περίπου των συνολικών φορτίων που εκφορτώνονται στα ολλανδικά 

λιμάνια. Ο όγκος των χύδην υγρών φορτίων αυξήθηκε ουσιαστικά το 2015, αλλά 

μειώθηκε κατά 2% κατά το 2016. Οι εισερχόμενες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων 

αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 3,5%. 

Σχεδόν όλη η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στην Ολλανδία πραγματοποιείται 

στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Η κυκλοφορία εμπορευματοκιβωτίων στο Ρότερνταμ 

ανακτήθηκε το 2016 μετά από ελαφρά μείωση το 2015. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 

2016, ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίστηκε το λιμάνι του Ρότερνταμ 

αυξήθηκε κατά 10%. Πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε το λιμάνι του Ρότερνταμ 

δείχνουν ότι αυτή η ανάπτυξη συνεχίστηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2017 καθώς ο 

όγκος των εισερχόμενων αγαθών αυξήθηκε κατά 8,8%  και κατά 10,8%  το βάρος 

τους σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. 

Τα εισερχόμενα φορτία μεταφέρονται όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερα πλοία 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το 2015 τέθηκαν σε λειτουργία δύο πλήρως 

αυτοματοποιημένα τερματικά εμπορευματοκιβωτίων στον λιμένα του Ρότερνταμ. Ο 

όγκος των εισερχόμενων φορτίων σε αυτούς τους νέους τερματικούς σταθμούς 

σημείωσε έντονη αύξηση κατά τη διάρκεια του 2016.  

Πέρυσι, το λιμάνι του Ρότερνταμ δέχθηκε 6,5% περισσότερες μεταφορές 

εμπορευματοκιβωτίων από την Ασία. Αυτές οι αποστολές ήταν κυρίως από το 

Βιετνάμ, την Ταϊβάν, την Ινδία, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία. Η κυκλοφορία 

εμπορευματοκιβωτίων από το Βιετνάμ αυξήθηκε κατά 110% από τα οποία σχεδόν τα 

μισά ήταν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Ο όγκος των αγαθών που αποστέλλονται 

από την Κίνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος το 2016. Σχεδόν οι μισές από τις 

αποστολές εμπορευματοκιβωτίων που φθάνουν στο Ρότερνταμ προέρχονται από 

χώρες της Ασίας. 

Περίπου το ένα τρίτο όλων των εισερχόμενων φορτίων προέρχονται από άλλα 

λιμάνια της Ευρώπης. Ο συνολικός όγκος των εισερχόμενων φορτίων από την 

Ευρώπη παρέμεινε ο ίδιος πέρυσι. Οι όγκοι θαλάσσιων φορτίων από τη Φινλανδία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σημαντικά. Τα φορτία που φθάνουν από 

φινλανδικούς θαλάσσιους λιμένες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε δύο χρόνια.  

Σημειώνεται ότι το συνολικό μήκος του λιμένα του Ρότερνταμ ανέρχεται στα 42 χιλ., 

και -μεταξύ άλλων εγκαταστάσεων - έχει 19 προβλήτες, 3 σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούνται με αέριο και 5 διυλιστήρια πετρελαίου. Ο 

λιμένας του Ρότερνταμ κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ολλανδική οικονομία 

καθώς το ήμισυ περίπου των φορτίων που εκφορτώνονται, επανεξάγονται κυρίως στις 

γειτονικές χώρες και καθιστούν έτσι την Ολλανδία  παγκόσμιο διαμετακομιστικό 

κέντρο. 
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8. Κανονιστική Συμμόρφωση  

Η έναρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ολλανδία δεν διαφέρει, ουσιαστικά, 

από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Απαιτείται: α) η εγγραφή της επιχείρησης στο 

Εμπορικό Επιμελητήριο και στην Εφορία, β) η επιλογή ονόματος, που να πληροί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού νόμου, γ) η επιλογή συγκεκριμένης νομικής 

μορφής, δ) η τήρηση λογιστικών βιβλίων για, τουλάχιστον, επτά έτη και ε) η ιατρική 

ασφάλιση του προσωπικού. Περισσότερες λεπτομέρειες: 

-Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) -  https://www.kvk.nl/english/ 

- Starting your own business: 

https://www.kvk.nl/download/KvK-

brochure%20Starting%20Your%20Own%20Business-170215_tcm109-400541.pdf 

 

-Answers for Business:   http://www.answersforbusiness.nl/ 

  

Τη λειτουργία της αγοράς εποπτεύουν αρκετές αρχές:  

 Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων 

https://english.nvwa.nl/ 

 Αρχή Καταναλωτών και Αγορών www.acm.nl/en  

 Αρχή Χρηματοοικονομικών Αγορών www.afm.nl/en  

 Αρχή Υγειονομικής Περίθαλψης www.nza.nl/organisatie/sitewide/english  

 Επιθεώρηση Εργασίας  https://www.inspectorateszw.nl/ 

 

 

 

9. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  

Επίσημο νόμισμα της Ολλανδίας είναι το ευρώ, καθώς η χώρα είναι μέλος της 

Ευρωζώνης. Συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ με τα υπόλοιπα νομίσματα:  

www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html 

 

https://www.kvk.nl/english/
https://www.kvk.nl/download/KvK-brochure%20Starting%20Your%20Own%20Business-170215_tcm109-400541.pdf
https://www.kvk.nl/download/KvK-brochure%20Starting%20Your%20Own%20Business-170215_tcm109-400541.pdf
http://www.answersforbusiness.nl/
https://english.nvwa.nl/
http://www.acm.nl/en
http://www.afm.nl/en
http://www.nza.nl/organisatie/sitewide/english
https://www.inspectorateszw.nl/
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
 

Σύμφωνα με μελέτη του Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) 

όπου καταγράφονται οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του για την ολλανδική 

οικονομία, αυτή παρουσιάζει εύρωστους ρυθμούς ανάπτυξης, προβλέποντας 

ανάπτυξη της  τάξης του 2,1% για φέτος και 2,8% για το 2018. Και τις δύο χρονιές 

αναμένεται να υπάρχει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό και η ανεργία θα συνεχίσει 

να μειώνεται. Ταυτόχρονα, ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα έχει ως αποτέλεσμα την 

συμπίεση της αγοραστικής δύναμης. Οι οικονομικές προοπτικές είναι επίσης θετικές 

και για το μεσοπρόθεσμο διάστημα (2018-2021). Σε αυτή την περίοδο, η οικονομία 

θα αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 1,7% τον χρόνο και τα δημόσια οικονομικά θα είναι σε 

τάξη.  

 

Η ολλανδική οικονομία το 2017 και το 2018 θα δεχθεί ωθήσεις σε πολλούς τομείς. Οι 

εξαγωγές θα συνεχιστούν με επιτυχία και οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τις επενδύσεις 

τους. Επιπλέον τα νοικοκυριά (κατανάλωση), οι επενδύσεις στην στέγαση και οι 

δημόσιες δαπάνες θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Η ανεργία θα μειωθεί κατά 4,9% 

φέτος και κατά 4,7% το 2018. Οι υψηλότεροι δασμοί στην ενέργεια και στους 

φυσικούς πόρους, θα οδηγήσουν σε αύξηση του πληθωρισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και για την Ολλανδία η αύξηση του πληθωρισμού θα είναι 1,6% φέτος και 

1,4% το 2018. Λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και του τέλους του πακέτου των 

φορολογικών περικοπών από το 2016, η αύξηση της μέσης αγοραστικής δύναμης, 

φέτος και το επόμενο έτος, θα είναι ασθενέστερη σε σχέση με την περίοδο 2014-

2016.  

 

Για την φετινή χρονιά, το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται σε 

0,5% του Α.Ε.Π και θα αυξηθεί σε 0,8% το 2018. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην 

σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων και στην μείωση των δαπανών για τα 

επιδόματα ανεργίας. Η πτωτική πορεία των εσόδων του φυσικού αερίου (μικρότερη 

παραγωγή και χαμηλότερες τιμές) έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Το 2017, για 

πρώτη φορά από το 2010, το δημόσιο χρέος θα βρίσκεται χαμηλότερα από το 

ευρωπαϊκό όριο χρέους (60% του Α.Ε.Π) και θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο το 

2018 (55,5%).  

 

Κατά την περίοδο 2018-2021, η ολλανδική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 

μέσο όρο 1,7% τον χρόνο. Η απασχόληση και η προσφορά εργασίας αυξάνονται 

παράλληλα, με αποτέλεσμα σταθερή ανεργία στο 4,7% για την περίοδο αυτή. Τα 

επιτόκια και ο πληθωρισμός θα αυξηθούν ελαφρώς, αλλά θα παραμείνουν σε χαμηλά 

επίπεδα. Ο κρατικός προϋπολογισμός μέχρι το 2021 θα έχει πλεόνασμα της τάξης του 

1,3% του Α.Ε.Π. Η οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με το πλεόνασμα του 

προϋπολογισμού θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του δημόσιου χρέους στο 46,6% 

του Α.Ε.Π μέχρι το 2021. 

 

Για τις ερχόμενες δεκαετίες, οι προοπτικές ανάπτυξης της ολλανδικής οικονομίας θα 

είναι μικρότερες σε σχέση με τα χρόνια που προηγήθηκαν της χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης. Ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 3%, 4% ή και ακόμα 5% 

ανήκουν στο παρελθόν. Οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης είναι το μέλλον όχι μόνο 

της Ολλανδίας, αλλά και πολλών ακόμη δυτικών χωρών. Αυτό είναι αποτέλεσμα, εν 

μέρει, της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης του ρυθμού αύξησης της 

παραγωγικότητας. 
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Σύμφωνα με μελέτη της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας (De Nederlandsche 

Bank N.V.) που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο τ.ε., προβλέπονται ευνοϊκές εξελίξεις στην 

ολλανδική οικονομία. Το 2017 είναι το πέμπτο συνεχές έτος κατά το οποίο η αύξηση 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι μεγαλύτερη από το προηγούμενο 

έτος. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει στο 2,5% το 2017, έναν ρυθμό 

ανάπτυξης που δεν παρατηρείται από το 2007. Τα επόμενα δύο χρόνια θα 

παρατηρηθεί επίσης σταθερή ανάπτυξη, 2,1% και 1,9% αντίστοιχα. Η ισχυρή 

οικονομική επίδοση που προβλέπεται για το 2017 θα καθοδηγείται από παράγοντες 

όπως η ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου καθώς και η ανάκαμψη των εταιρικών 

επενδύσεων. Από το 2018 και εξής η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου θα είναι 

λιγότερο έντονη και η ολλανδική αγορά ακινήτων αναμένεται να σταθεροποιηθεί 

μετά από τρία χρόνια εξαιρετικά έντονης ανάπτυξης. 

 

Οι καλές οικονομικές προοπτικές αντικατοπτρίζονται επίσης στην ταχεία βελτίωση 

της αγοράς εργασίας. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 1,7% (σε 

ετήσια βάση) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, που είναι η ταχύτερη αύξηση που 

παρατηρείται σε εννέα χρόνια. Αναμένεται μείωση της ανεργίας από 6% κατά μέσο 

όρο το 2016 σε 5% το 2017, και μια περαιτέρω περαιτέρω σταδιακή μείωση στο 4,4% 

το 2019. 

Οι μισθοί το 2017 και το 2018 αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από ό, τι τα 

προηγούμενα έτη. 

Το πλεόνασμα στον προϋπολογισμό θα συνεχίσει να βελτιώνεται τα επόμενα χρόνια 

και το δημόσιο χρέος θα μειωθεί δραματικά. Λόγω της υγιούς κατάστασης των 

δημόσιων οικονομικών, το χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 51,3% του ΑΕΠ το 

2019, πολύ χαμηλότερο από το κριτήριο του χρέους της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός 

εκτελέστηκε κατά την τελευταία περίοδο με δύσκολα μέτρα. Αυτό παρέχει μια 

σταθερή βάση για τη δημοσιονομική πολιτική για το μέλλον προκειμένου να 

ενισχυθεί με βιώσιμο τρόπο η ολλανδική οικονομία, επενδύοντας σε μέτρα που 

αυξάνουν το αναπτυξιακό δυναμικό, όπως πρόσθετοι πόροι για την πολιτική 

καινοτομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 

Διμερές Εμπόριο  

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ολλανδίας, χαρακτηρίζεται από τη υπεροχή των 

ολλανδικών εξαγωγών στην Ελλάδα, έναντι των ελληνικών εξαγωγών στην 

Ολλανδία.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2016, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την 

Ολλανδία ανήλθαν σε 611.145.833 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% σε 

σχέση με το 2015. 

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2016 ανήλθαν σε 

2.432.084.295 ευρώ παραμένοντας στο ίδιο περίπου επίπεδο με το 2015 (αύξηση 

0,6%). 

Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό για την Ελλάδα και ανήλθε στα 

1.820.938.462 ευρώ. 

 

 

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας – Ολλανδίας (2004 έως 2016) 

Έτος 
Εξαγωγές προς 

Ολλανδία 

Ετήσια Μεταβολή 

(%) 

Εισαγωγές από 

Ολλανδία 

Ετήσια Μεταβολή 

(%) 

2004 376.130.873  
2.557.632.542 

 
 

2005 368.694.407 -1,97 2.657.637.045 3,91 

2006 376.523.848 2,12 2.857.078.905 7,50 

2007 389.588.686 3,46 2.927.333.325 2,45 

2008 470.572.430 20,78 3.194.270.169 9,11 

2009 414.507.584 -11,91 2.780.025.233 -12,96 

2010 434.405.676 4,80 2.660.430.822 -4,30 

2011 494.208.815 13,76 2.595.576.570 -2,43 

2012 443.087.632 -10,34 2.276.225.020 -12,30 

2013 431.485.333 -2,61 2.182.051.260 -4,13 

2014 423.186.016 -1,92 2.404.788.580 10,20 

2015 509.231.789 20,33 2.417.250.250 0,51 

2016 611.145.833 20,01 2.432.084.295 0,61 
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Εξαγωγές Ελλάδας  προς την Ολλανδία κατά το 2016 

 

Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά το 2016 (σε 

διψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου) ήταν: 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) 

03 
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

ΥΔΡΟΒΙΑ 
63.456.033 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 58.789.978 

76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 54.202.010 

08 
ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή 

ΠΕΠΟΝΙΩΝ 
53.869.566 

90 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 

ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

44.868.396 

24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 41.806.473 

20 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 

ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 
38.436.256 

39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 32.276.485 

27 
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 

ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 
25.970.382 

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 

22.748.967 

61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 12.700.377 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά το 2016 (σε 

τετραψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου) ήταν: 

 

-Φάρμακα  

-Ψάρια 

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

τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

-Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού 

-Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο 
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-Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια) 

-Σταφύλια, νωπά ή ξερά 

-Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη  

-Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο 

-Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

-Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα  

-Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα 

-Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες.  

-Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 

-Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια  

 

 

 

 

Εισαγωγές Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2016 

   

Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2016 (σε 

διψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου) ήταν: 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) 

02 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 300.873.428 

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 296.163.830 

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 

282.916.086 

84 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

216.460.931 

04 

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ 

ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

169.908.672 

90 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

96.757.808 

39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 88.898.964 

03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 52.817.800 
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ΥΔΡΟΒΙΑ 

27 
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 
43.233.471 

87 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

43.168.427 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2016 (σε 

τετραψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου) ήταν: 

 

-Φάρμακα  

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

-Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 

-Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία 

-Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες και μονάδες αυτών 

-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 

-Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

-Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 

διαγνωστικές χρήσεις.  

-Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια) 

-Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με προσθήκη 

ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

-Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα  

-Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 

-Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση 

-Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 

-Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, 

κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και φραγκόκοτας, νωπά, διατηρημένα με 

απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές 

συσκευές με εκτόξευση μελάνης 
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1.2 Εντοπισμός προϊόντων με προοπτικές αύξησης των εξαγωγών 

Εκτιμούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω αύξησης των ελληνικών εξαγωγών 

προϊόντων όπως είναι για παράδειγμα τα φρούτα, το ελαιόλαδο, τα κρασιά και τα 

ψάρια, τα οποία είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικά.  

  

 

1.3 Προτάσεις περαιτέρω αναπτύξεως των ελληνικών εξαγωγών 

 

Η Ολλανδία, ως διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης, έχει τη δυνατότητα κάλυψης 

των αναγκών της σε προϊόντα και υπηρεσίες από οποιαδήποτε σχεδόν χώρα του 

κόσμου. Στην ολλανδική αγορά υπάρχει μεγάλος αριθμός προϊόντων κάθε είδους, με 

συνέπεια ο ανταγωνισμός να είναι ιδιαίτερα υψηλός για κάθε προϊόν. Η Ολλανδία 

προσαρμόζεται σχεδόν άμεσα σε κάθε απόφαση της ΕΕ και του WTO και δεν θέτει 

δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια στη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα οφείλεται κυρίως στα 

χαρακτηριστικά της ολλανδικής αγοράς -ολιγομονοπωλιακός έλεγχος, ανταγωνισμός, 

διατροφικές συνήθειες, νοοτροπία. Η ολλανδική αγορά πρέπει να προσεγγίζεται από 

τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής με 

επίκεντρο κάποια άλλη ευρωπαϊκή αγορά (πχ. γερμανική) και όχι κατά 

προτεραιότητα, καθώς το κόστος εισόδου στην αγορά είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση 

με το αναμενόμενο όφελος. Με δεδομένο το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος των 

επιχειρήσεων στην αγορά τροφίμων και τον ισχυρό ανταγωνισμό, κύρια απαίτηση 

είναι η διαχρονικά σταθερή παράδοση μεγάλων ποσοτήτων, συγκεκριμένης 

(σταθερής) ποιότητας. Απαιτούνται έτσι συνεργατικά παραγωγικά και εξαγωγικά 

σχήματα -εταιρείες, συνεταιρισμοί- με σκοπό τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της 

παραγωγής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αποτελεσματική προώθηση των 

εξαγωγών κατά προϊόν καθώς επίσης και αυστηρή τυποποίηση των προϊόντων 

(ιδιαίτερα των αγροτικών). Επίσης, η ίδρυση εταιρίας στην Ολλανδία η οποία θα 

λειτουργεί ως βάση διάθεσης των ελληνικών προϊόντων θα ήταν ίσως ένας άλλος 

ενδεδειγμένος τρόπος για την διείσδυση στην ολλανδική αγορά.  

 

 

2. Επενδύσεις  

 

1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗN ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 

α) Συνολικές ροές  

 

ΕΤΟΣ  2016 2015 2014 2013 2012 

Xώρα προέλευσης κεφαλαίων (ποσό σε εκατ. ευρώ) 
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Ολλανδία 289,5 105,6 -1,9 395,0 -159,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.826,2 1.028,2 2.022,5 2.122,1 1.354,3 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

 

β) Σε επίπεδο επιχείρησης (σημαντικότερες)  για το χρονικό διάστημα 2012- 

Μάιος 2017  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 

Εισροή 43 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 

Siemens Healthcare Diagnostics ΑΒΕΕ από τον Ολλανδό κύριο μέτοχο. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 

Εισροή 213 εκατ. ευρώ για την προικοδότηση της RBS NV από τη μητρική RBS NV 

(Ολλανδία). 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

Εισροή 616 εκατ. ευρώ από την πώληση της Εθνικής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ (θυγατρικής 

της Εθνικής Τράπεζας) στην εταιρεία Invel Real Estate Partners (Ολλανδία).  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Συμμετοχή της D-Marine Investments Holding BV (Ολλανδία) – άμεσος επενδυτής – 

στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρίας Home Holdings SA, για την εξαγορά 

της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Hilton 

Athens.  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

Συμμετοχή της μητρικής ΝΝ Continental Europe Holding (Ολλανδία) στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΝΝ Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία 

Ζωής.  

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

 

 

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ      

 

 

α) Συνολικές ροές 

 

      ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

      ΕΤΟΣ 2016 2015 2014 2013 2012 
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Χώρα προορισμού (ποσό σε εκατ. ευρώ) 

Ολλανδία 152,2 122,3 -177,5 -80,8 -44,6 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ -576,9 1.917,9 2.272,6 -591,5 527,3 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

(a) Το αρνητικό πρόσημo (-) σημαίνει μείωση των  ξένων επενδύσεων των Ελλήνων 

στο εξωτερικό, ενώ το θετικό πρόσημο (+) σημαίνει αύξηση των ξένων επενδύσεων 

των Ελλήνων στο εξωτερικό. 

(b) Η γεωγραφική κατανομή βασίζεται στο Eurostat Balance of Payments 

Vademecum. 

(c) Τα στοιχεία των άμεσων ξένων επενδύσεων περιλαμβάνουν επανεπενδυθέντα 

κέρδη. 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

  

 

β) Σε επίπεδο επιχείρησης (σημαντικότερες)  για το χρονικό διάστημα 2012- 

Μάιος 2017  
 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

  

 

 

 

3. STOCK (ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ).  

 

 

Σε εκατομμύρια ευρώ  2015 2014 2013 

Από Ολλανδία σε Ελλάδα  

(Σύνολο Ελλάδας:) 

4.457,6 

(21.498,8) 

3.670,9 

(17.750,0) 

3.459,9 

(18.743,3) 

Από Ελλάδα σε Ολλανδία 

(Σύνολο Ελλάδας:) 

1.891,8 

(25.577,2) 

962,8 

(24.227,9) 

2.214,4 

(26.320,7) 

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

 

 

 

3. Χρηματιστήριο  

Το 2000, το Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ ενοποιήθηκε με τα Χρηματιστήρια στις 

Βρυξέλλες και στο Παρίσι και σχημάτισαν το Euronext, το οποίο, στη συνέχεια, 
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συμπεριέλαβε και τα Χρηματιστήρια στο Λονδίνο και τη Λισσαβόνα. To 2007, το 

Euronext  ενοποιήθηκε με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και δημιούργησε το 

NYSE Euronext, την πρώτη παγκόσμια χρηματιστηριακή πλατφόρμα. Στις 

13.11.2013, η Intercontinental Exchange Inc. (ICE), που διαθέτει παγκοσμίως 23 

χρηματιστήρια, εξαγόρασε το NYSE Euronext και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

εκδώσει και διαθέσει μετοχές του NYSE Euronext σε δημόσια εγγραφή το 2014 

(IPO: initial public offering).  Για περισσότερες πληροφορίες:  

ICE www.theice.com,  

NYSE Euronext www.euronext.com,  

Amsterdam Stock Exchange www.aex.nl  

 

 

4.Τουρισμός  

 

Το 2014, οι Ολλανδοί τουρίστες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 657.339 

αντιπροσωπεύοντας το 3% του συνόλου των τουριστών.  

Το 2015, οι Ολλανδοί τουρίστες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 639.108 

αντιπροσωπεύοντας το 2,7% του συνόλου των τουριστών (μείωση κατά 2,8%). 

Την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2016, οι Ολλανδοί τουρίστες στην Ελλάδα ανήλθαν 

σε 251.970 αντιπροσωπεύοντας το 3,4% του συνόλου των τουριστών ενώ κατά την 

περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2015, οι Ολλανδοί τουρίστες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 

230.813 αντιπροσωπεύοντας το 3,1% του συνόλου των τουριστών (αύξηση κατά  

9,2%).  

 

Γραφείο ΕΟΤ στην Ολλανδία: 

 

GRIEKSE NATIONALE ORGANIZATIE VOOR TOERISME 

ROKIN 93, 1012 AMSTERDAM 

Tel : (0031) 20 6248786 

Fax : (0031) 20 6207031 

E-mail : info@visitgreecebenelux.nl 

URL : http://www.grieksverkeersbureau.nl 

 

 

 

 

 

5.Τομείς Συνεργασίας  

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ καλές σε όλους τους τομείς. 

Η Ολλανδία είναι ένας από τους σημαντικούς επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς 

μεγάλος αριθμός ολλανδικών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Επίσης, 

http://www.theice.com/
http://www.euronext.com/
http://www.aex.nl/
info@visitgreecebenelux.nl
http://www.grieksverkeersbureau.nl/
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συμμετέχει οικονομικά σε προγράμματα βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Διεθνές Νομισματικού Ταμείου προς την Ελλάδα, ενώ ολλανδοί εμπειρογνώμονες σε 

θέματα προώθησης εμπορίου, αντιμετώπισης της διαφθοράς, ξεπλύματος μαύρου 

χρήματος, αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και κτηματολογίου 

συμμετείχαν στην Task Force.  

Η συνεργασία επεκτείνεται, ακόμη, και στους τομείς ασυλίας και μετανάστευσης 

μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη φύλαξη των συνόρων (Frontex) και μέσω 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου (EASO).    

Το 2002, οι δύο χώρες συνεργάζονται και στον πολιτιστικό τομέα (μετά την 

υπογραφή σχετικής συμφωνίας) και κυρίως στους τομείς του κινηματογράφου, της 

φωτογραφίας, της μουσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα Ολλανδικής Κυβέρνησης 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/griekenland  

 

 

 

6.Έργα – Προκηρύξεις 

Το Ολλανδικό κράτος αναρτά όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών, εθνικών και 

ευρωπαϊκών, στην ιστοσελίδα http://aanbestedingskalender.nl   

Αναλυτικά: http://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen  

 

 

 

7.Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας 

Κατά τη διάρκεια του 2016, το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης διεκπεραίωσε αιτήματα 

ελληνικών και ολλανδικών επιχειρήσεων και αιτήματα λοιπών φορέων και 

συμμετείχε σε εμπορικές εκθέσεις, εκδηλώσεις προώθησης και προβολής, συνέδρια 

και ημερίδες, υποστήριξη σχεδίων επιχειρηματικής συνεργασίας, διενέργεια ερευνών 

αγοράς κοκ. Επίσης, ασχολήθηκε με εμπορικές καταγγελίες τόσο ελληνικών όσο και 

ολλανδικών εταιρειών και συμμετείχε σε ενημερωτικές συναντήσεις των Υπουργείων 

Οικονομικών και Γεωργίας. 

 Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ως Governor (εκπρόσωπος) και ως Alternate 

Executive Director της Ελλάδος στο Common Fund for  Commodities συμμετείχε 

στην ετήσια συνάντηση των Governors (εκπροσώπων) του Οργανισμού. 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/griekenland
http://aanbestedingskalender.nl/
http://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen
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8.Προτάσεις ανάληψης δράσεων 

Το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης θα αναλάβει τις παρακάτω πρωτοβουλίες για την προώθηση 

των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων:  

1. Συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ. Υπουργείων και 

φορέων της ολλανδικής αγοράς.  

2. Έρευνες αγοράς, ενημερώσεις ελληνικών επιχειρήσεων και κλαδικών φορέων 

και προτάσεις σε αυτούς για την διοργάνωση εκδηλώσεων εξωστρέφειας (με 

ίδιον κόστος).  

3. Επιδίωξη προώθησης ελληνικών προϊόντων σε ολλανδικές επιχειρήσεις με 

υψηλό μερίδιο αγοράς.  

4. Ενημέρωση των βάσεων δεδομένων πληροφοριών του Γραφείου.   

5. Εκδήλωση για την προώθηση των ελληνικών κρασιών στην αγορά της 

Ολλανδίας. 
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9.Διεθνείς Εκθέσεις 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΑΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ WEBSITE ΕΜΑΙL TΗΛ 

1 Additive 

Manufacturing 

Europe 2016 

Τεχνολογία www.amshow-europe.com/  sales@amshows.com 0044 (0)20 8846 2700 

2 BioVak Βιολογικά προϊόντα http://www.bio-beurs.nl/contact info@bio-beurs.nl 0031 (0) 30 233 99 82  

3 Bouw & ICT Εφαρμογές ΤΠΕ 

στον 

κατασκευαστικό 

τομέα 

http://www.bouwbeurs.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx info@jaarbeurs.nl  

4 Dranken Pakket 

Expo 

Έκθεση ποτών  http://www.expohouten.nl/agenda-2/ info@expohouten.nl  

5 EFTTEX Εξοπλισμός αλιείας www.eftta.co.uk/about-eftta/ info@eftta.com  

6 Eigen Huis Ανακαίνιση 

κατοικίας 

http://www.realiseerjedroomhuis.nl/contact/  info@expocommunications.nl 0031 076-5710351 

7 Electric & Hybrid 

Marine World 

Expo 

Ναυτιλιακά 

συστήματα 

πλοήγησης  

www.electricandhybridmarineworldexpo.com/dutch/index.php  michael.blackhurst@ukimediaeven

ts.com 

0044 (0) 1306 743744 

8 ESEF  Supply, 

Subcontracting, 

Engineering  

www.esef.nl  service@jaarbeurs.nl 0031 (0)30 295 29 99 

9 Green Tech Κηπευτικός/φυτοκο

μικός τομέας 

http://www.greentech.nl/contact/ greentech@rai.nl  0031 (0)20 549 13 33 

10 Helitech 

International 

Ελικόπτερα  www.helitechevents.com/home/  helitech.helpline@reedexpo.co.uk 

 

 

 

0044 (0)20 8271 2155 

http://www.amshow-europe.com/
mailto:sales@amshows.com
http://www.expohouten.nl/agenda-2/
http://www.eftta.co.uk/about-eftta/
mailto:info@eftta.com
http://www.realiseerjedroomhuis.nl/contact/
mailto:info@expocommunications.nl
http://www.electricandhybridmarineworldexpo.com/dutch/index.php
mailto:michael.blackhurst@ukimediaevents.com
mailto:michael.blackhurst@ukimediaevents.com
http://www.esef.nl/
mailto:service@jaarbeurs.nl
http://www.greentech.nl/contact/
mailto:greentech@rai.nl
http://www.helitechevents.com/home/
helitech.helpline@reedexpo.co.uk
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11 Intertraffic 

Amsterdam 2012 

Infrastructure, 

traffic management, 

security & parking 

www.intertraffic.com intertraffic@rai.nl  0031 (0)20 549 13 33 

12 Kleine Fabriek Παιδική ένδυση www.kleinefabriek.nl  info@kleinefabriek.nl  0031(0)20-4421960 

13 Macropack Συσκευασίες http://www.easyfairs.com/nl/events_216/empack-utrecht-

2016_78113/empack-2016_78114/praktische-

informatie_78135/neem-contact-op_78142/ 

  

14 Map-Expo Θεραπευτικά και 

αρωματικά φυτα 

http://map-expo.com/  info@map-expo.com 0031 (0)40 246 3626 

15 Material 

Xperience 

Κατασκευαστικός 

τομέας / υλικά 

http://materialxperience.nl/contact/sales/    

16 PROVADA Real estate https://www.provada.nl/en/contact  info@provada.nl 0031 (0) 30 605 14 24 

17 Second Home 

International 

Έκθεση δεύτερης 

κατοικίας 

www.secondhome.nl info@fairsconsult.com  0031(0)30 888 78 77 

18 Techni Show Industrial 

production 

techniques 

http://www.technishow.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-

Contact.aspx 

info@jaarbeurs.nl 0031(0)30 - 295 59 11 

19 Vakbeurs 

Foodspecialiteiten 

Έκθεση τροφίμων www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl info@kdwn.nl  0348 419 771 

20 VSK Συστήματα 

θέρμανσης, 

κλιματισμού  

www.vsk.nl  info@jaarbeurs.nl 030 - 295 59 11 

21 Webwinkel 

vakdagen 

Logistics, 

webshops, online 

marketing 

www.webwinkelvakdagen.nl  info@webwinkelvakdagen.nl 003140 – 280 84 09 

22 World Bulk Wine 

Exhibition 

Κρασί, χύμα www.worldbuldwine.nl   

23 Souvenirbeurs 

(formerly 

Trade Exhibition of 

Souvenirs, Gifts 

http://www.souvenirbeurs.nl/en/ info@souvenirbeurs.nl 003120 663 28 82  

http://www.intertraffic.com/
mailto:intertraffic@rai.nl
http://www.kleinefabriek.nl/
mailto:info@kleinefabriek.nl
http://www.easyfairs.com/nl/events_216/empack-utrecht-2016_78113/empack-2016_78114/praktische-informatie_78135/neem-contact-op_78142/
http://www.easyfairs.com/nl/events_216/empack-utrecht-2016_78113/empack-2016_78114/praktische-informatie_78135/neem-contact-op_78142/
http://www.easyfairs.com/nl/events_216/empack-utrecht-2016_78113/empack-2016_78114/praktische-informatie_78135/neem-contact-op_78142/
http://map-expo.com/
mailto:info@map-expo.com
http://materialxperience.nl/contact/sales/
https://www.provada.nl/en/contact
mailto:info@provada.nl
http://www.secondhome.nl/
mailto:info@fairsconsult.com
http://www.technishow.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
http://www.technishow.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl?subject=mail%20via%20TechniShow%20website
http://www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
mailto:info@kdwn.nl
http://www.vsk.nl/
mailto:info@jaarbeurs.nl
http://www.webwinkelvakdagen.nl/
mailto:info@webwinkelvakdagen.nl
http://www.worldbuldwine.nl/
http://www.souvenirbeurs.nl/en/
mailto:info@souvenirbeurs.nl
tel:+31206632882


48 

 

REGARDS) and Items for 

Leisure Activities 

24 Wine Professional Wine exhibition http://www.wine-professional.nl/bezoekers/contact/  js.vanlissum@thewinesite.nl  0031 (0) 20-625 12 98 

25 HORECAVA Food service 

industry 

http://www.horecava.nl/contact/ horecava@rai.nl  06234 1653816538 

26 VAKANTIEBEU

RS 

Tourism and 

recreation fair 

http://www.vakantiebeurs.nl/en/Bezoeker/Route-en-

Contact.aspx 

info@jaarbeurs.nl +31 (0)30 - 295 5911 

27 Inter Classics and 

Top Mobiel 

International 

Oldtimer and 

Classic Car Show 

http://www.ic-tm.nl/en/exhibitors/how-can-we-assist-

you/project-team 

interclassics@mecc.nl  0031 (0)43 383 83 33 

28 INFRATECH Complete Ground-, 

Water- and Road 

Engineering  

http://www.infratech.nl/en/about-infratech/contact#txt  info@infratech.nl  +31 10 293 31 33    

29 CARAVANA Caravan and 

Camping Exhibition 

http://caravana.eu/en/contact/ info@wtcexpo.nl 058 – 2941 500 

30 Modefabriek Fashion Trade 

Event 

http://www.modefabriek.nl/contact/  office@modefabriek.nl  0031(0)20-4421961 

31 NOT National 

Educational 

Exhibition 

http://www.not-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-

Contact/Contact.aspx 

info@jaarbeurs.nl 030-295 59 11  

32 Bouwplan Building and 

Construction 

http://www.beursbouwplan.nl/contact/  sales@planeffect.com 0529-462332 

33 Internationale 

Bouwbeurs 

International 

Building and 

Construction 

Exhibition 

http://www.bouwbeurs.nl/en/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx info@jaarbeurs.nl 0031 (0)30 - 295 5911 

34 Renovatie & 

Transformatie  

sustainable renewal 

in the building 

industry and real 

estate 

http://www.renovatiebeurs.nl/en/Bezoeker/Route%20en%20Co

ntact.aspx 

@jaarbeurs.nl  0031 (0)30 295 2999 

35 Gevel  Building and http://www.gevel-online.nl/nl- wim.weijmans@jaarbeurs.nl  030 295 2796 

http://www.wine-professional.nl/bezoekers/contact/
mailto:js.vanlissum@thewinesite.nl
http://www.horecava.nl/contact/
mailto:horecava@rai.nl
http://www.vakantiebeurs.nl/en/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
http://www.vakantiebeurs.nl/en/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl
http://www.ic-tm.nl/en/exhibitors/how-can-we-assist-you/project-team
http://www.ic-tm.nl/en/exhibitors/how-can-we-assist-you/project-team
mailto:interclassics@mecc.nl
http://www.infratech.nl/en/about-infratech/contact#txt
mailto:info@infratech.nl
http://caravana.eu/en/contact/
mailto:info@wtcexpo.nl
http://www.modefabriek.nl/contact/
mailto:office@modefabriek.nl
http://www.not-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact/Contact.aspx
http://www.not-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact/Contact.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl
http://www.beursbouwplan.nl/contact/
mailto:sales@planeffect.com
http://www.bouwbeurs.nl/en/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl
http://www.renovatiebeurs.nl/en/Bezoeker/Route%20en%20Contact.aspx
http://www.renovatiebeurs.nl/en/Bezoeker/Route%20en%20Contact.aspx
http://www.gevel-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Route%20en%20Contact-Ahoy.aspx
mailto:wim.weijmans@jaarbeurs.nl
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Architecture NL/Bezoeker/Route%20en%20Contact-Ahoy.aspx  

36 Week Van de 

Bouw 

Interior Innovations http://www.bouwbeurs.nl/en/Bezoeker.aspx  info@jaarbeurs.nl 31 (30) 295 5911  

37 ISE Intergrated 

Systems Europe 

Systems integration 

show 

https://www.iseurope.org/contact-us/ office@iseurope.org +31 20 240 2424 

38 ART Rotterdam International Art 

Fair 

http://www.artrotterdam.com/users/128/content/contact/EN-

index.html  

info@artrotterdam.com  0031 (0)10 742 02 58 

39 BOOT 

HOLLAND 

Watersports http://www.boot-holland.nl/en/contact/  p.fokkema@wtcexpo.nl 0031(0)58 – 2941 500 

40 Fiets- en 

Wandelbeurs  

International 

Exhibition for 

Bicycles, Spare 

Parts and 

Accessories 

http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/hhome/home/co

ntact 

info@fietsenwandelbeurs.com  +31 (0) 20-600 2579  

41 HAUS & 

INNENEINRICH

TUNG RAI  

Household Fair and 

Hoe Interior 

http://www.huishoudbeurs.nl/contact/  huishoudbeurs@rai.nl 0031 020 549 12 12 

42 MOTOR Motorcycle and 

Accessories 

http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-

Contact.aspx 

info@jaarbeurs.nl 003130 - 295 59 11 

43 HISWA Boat show http://www.hiswarai.nl/contact/ hiswa@rai.nl  0031020 549 12 12 

44 TEFAF Fine Art Fair https://www.tefaf.com/contact  info@tefaf.com 0031 411 64 50 90 

45 Passenger 

Terminal EXPO 

Airport conference http://www.passengerterminal-expo.com/contact.php?n=contact andrzej.smith@ukipme.com  44 (0) 1306 743744 

46 Zorgtotaal International 

Hospital Equipment 

Exhibition 

http://www.zorgtotaal.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-

Contact.aspx 

info@jaarbeurs.nl 003130 - 295 5911 

47 Grafishe 

Vakbeurs 

Graphic Exhibition http://booking.evenementenhal.nl/nl/grafische-vakbeurs-

2017/gorinchem 

gorinchem@evenementenhal.nl 31 (0) 183 680 680 

48 Zorg & ICT  Health Care http://www.zorg-en-ict.nl/contact-information  service@jaarbeurs.nl  31 (0) 30 295 29 99 

http://www.gevel-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Route%20en%20Contact-Ahoy.aspx
http://www.bouwbeurs.nl/en/Bezoeker.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl?subject=mail%20via%20bezoekerssite%20Bouwbeurs
mailto:info@jaarbeurs.nl?subject=mail%20via%20bezoekerssite%20Bouwbeurs
https://www.iseurope.org/contact-us/
mailto:office@iseurope.org
http://www.artrotterdam.com/users/128/content/contact/EN-index.html
http://www.artrotterdam.com/users/128/content/contact/EN-index.html
mailto:info@artrotterdam.com
http://www.boot-holland.nl/en/contact/
mailto:p.fokkema@wtcexpo.nl
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/hhome/home/contact
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/hhome/home/contact
mailto:info@fietsenwandelbeurs.com
http://www.huishoudbeurs.nl/contact/
mailto:huishoudbeurs@rai.nl
http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl
http://www.hiswarai.nl/contact/
mailto:hiswa@rai.nl
https://www.tefaf.com/contact
mailto:info@tefaf.com
http://www.passengerterminal-expo.com/contact.php?n=contact
mailto:andrzej.smith@ukipme.com
http://www.zorgtotaal.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
http://www.zorgtotaal.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl
http://booking.evenementenhal.nl/nl/grafische-vakbeurs-2017/gorinchem
http://booking.evenementenhal.nl/nl/grafische-vakbeurs-2017/gorinchem
mailto:gorinchem@evenementenhal.nl
http://www.zorg-en-ict.nl/contact-information
mailto:service@jaarbeurs.nl 


50 

 

49 Wonen & Co  Housing  http://www.wonenenco.nl/contact/  redactie@wonenenco.nl 050 584 4264 

50 RadioDays 

Europe 

International Radio 

Conference & 

Exhibition 

http://www.radiodayseurope.com/contact anders@radiodayseurope.com (+46) 70 364 5030 

51 Business Contact 

Dagen Noord 

Business Contact 

Exhibition 

http://www.bcdn.nl/contact/  info@wtcexpo.nl 058 – 2941 500 

52 BEAUTY 

TRADE 

SPECIAL  

Trade Fair for 

Beauticians, 

Pedicures and 

Manicurists 

https://www.beautytradespecial.nl/contact info@beautytradespecial.nl  0031 (0) 85 301 90 89 

53 StocExpo Europe The Storage & 

Terminal Operators 

Conference & Expo 

http://www.easyfairs.com/stocexpo-rotterdam-2017/stocexpo-

rotterdam-2017/practical-info/contact-us/ 

 0044 (0)20 3196 4300 

54 GelreBusiness Entrepreneurs fair http://www.gelrebusiness.nl/nl/ info@gelrebusiness.n 0031 26 44 55 778 

55 Bedrijven Contact 

Dagen Drenthe  

Business Days http://www.bcdd.nl/bedrijfsinfo  info@bcdd.nl 050 525 89 99 

56 Rb de 

Nederlandse 

Restauratiebeurs  

Heritage Event http://www.erfgoed-event.nl/contact  dedy@erfgoed-event.nl 06-22 56 28 74 

57 MAINTENANCE 

NEXT 

Technology and 

Maintenance Expo 

http://www.maintenancenext.nl/en/exhibitors/contact#txt  info@maintenancenext.nl +31 10 293 32 72 

58 Building Holland  Building and 

Housing 

https://bezoekers.buildingholland.nl/contact  info@buildingholland.nl  085-2735970 

59 Jaarbeurs 

Overheid 360° 

Exhibition for ICT 

Applications and 

Services in the 

Government Sector 

http://www.overheid360.nl/partnermogelijkheden  laurent.joosen@jaarbeurs.nl 003106-23 36 08 99 

60 APEX International access 

& platform 

exhibition 

http://www.apexshow.com/pages/Contact.asp  marleen@ipi-bv.nl 0031 (0)547 271566 

http://www.wonenenco.nl/contact/
mailto:redactie@wonenenco.nl
http://www.radiodayseurope.com/contact
mailto:anders@radiodayseurope.com
mailto:anders@radiodayseurope.com
http://www.bcdn.nl/contact/
mailto:info@wtcexpo.nl
https://www.beautytradespecial.nl/contact
mailto:info@beautytradespecial.nl
http://www.easyfairs.com/stocexpo-rotterdam-2017/stocexpo-rotterdam-2017/practical-info/contact-us/
http://www.easyfairs.com/stocexpo-rotterdam-2017/stocexpo-rotterdam-2017/practical-info/contact-us/
http://www.gelrebusiness.nl/nl/
mailto:info@gelrebusiness.n
http://www.bcdd.nl/bedrijfsinfo
mailto:info@bcdd.nl
http://www.erfgoed-event.nl/contact
mailto:dedy@erfgoed-event.nl
http://www.maintenancenext.nl/en/exhibitors/contact#txt
mailto:info@maintenancenext.nl
https://bezoekers.buildingholland.nl/contact
mailto:info@buildingholland.nl
http://www.overheid360.nl/partnermogelijkheden
mailto:laurent.joosen@jaarbeurs.nl
http://www.apexshow.com/pages/Contact.asp
mailto:marleen@ipi-bv.nl
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61 Biomedica The Live Science 

Networking Event 

http://biomedicasummit.com/contact.html  biomedicasummit@tema.de  49 241 88970 131  

62 Maritime Industry Maritime Industry http://booking.evenementenhal.nl/en/maritime-industry-go-

2017/gorinchem 

gorinchem@evenementenhal.nl 0031 (0) 183 680 680 

63 PLMA'S 'World 

of Private Label' 

International 

Trade Show 

Private label 

programmes 

http://www.plmainternational.com/about  info@plma.nl  0031 20 575 3032 

64 ITEC Internationale 

Simulations 

https://www.itec.co.uk/contact-us tracy.bebbington@clarionevents.co

m 

0044 (0)20 7384 8053  

65 Classical: NEXT Classical music http://www.classicalnext.com/press/contact  media@classicalnext.com 0049 30 31 861 448 

66 Electronics & 

Applications 

(Electronics & 

Automation) 

Industrial 

Electronics 

Exhibition 

http://eabeurs.nl/contact/  info@eabeurs.nl 003133) 465 75 07 

67 ReMaTec  Automotive 

Remanufacturing 

http://www.rematec.com/contact/  rematec@rai.nl. 0031 (0)20 549 13 33 

68 TOC Europe Terminal 

Operations 

Conference & 

Exhibition for 

Europe 

http://www.tocevents-europe.com/about/toc-europe/contact-us sean.deane@toc-events.com 

 

 

69 Plantarium Tree nursery trade 

fair 

http://www.plantarium.nl/contact-2/ info@plantarium.nl  0031 (0)172 - 235 400 

70 NAJAARSBEUR

S 

Autumn Fair \ info@jaarbeurs.nl 0031 (30) 295 5911 

71 Transport 

Compleet 

Transport http://booking.evenementenhal.nl/nl/transport-compleet-

gorinchem-2017/gorinchem/exposant  

gorinchem@evenementenhal.nl 0031 (0) 183 680 680 

72 Installatie 

Vakbeurs  

Installation Sector http://booking.evenementenhal.nl/nl/installatie-vakbeurs-

2017/hardenberg/exposant  

hardenberg@evenementenhal.nl 0031 (0) 523 28 98 98 

73 PotatoEurope  Potato  http://potatoeurope.nl/contact/ info@dlg-benelux.com 003131 33 7370471 

http://biomedicasummit.com/contact.html
mailto:biomedicasummit@tema.de
mailto:biomedicasummit@tema.de
http://booking.evenementenhal.nl/en/maritime-industry-go-2017/gorinchem
http://booking.evenementenhal.nl/en/maritime-industry-go-2017/gorinchem
mailto:gorinchem@evenementenhal.nl
http://www.plmainternational.com/about
mailto:info@plma.nl?subject=Web%20request%20plmainternational.com&body=Important%3A%20Please%20confirm%20your%20full%20company%20and%20contact%20details%20along%20with%20your%20request.
https://www.itec.co.uk/contact-us
mailto:tracy.bebbington@clarionevents.com?subject=ITEC%202016%20enquiry
mailto:tracy.bebbington@clarionevents.com?subject=ITEC%202016%20enquiry
mailto:tracy.bebbington@clarionevents.com?subject=ITEC%202016%20enquiry
http://www.classicalnext.com/press/contact
mailto:media@classicalnext.com
http://eabeurs.nl/contact/
mailto:info@eabeurs.nl
http://www.rematec.com/contact/
mailto:rematec@rai.nl
http://www.tocevents-europe.com/about/toc-europe/contact-us
sean.deane@toc-events.com
http://www.plantarium.nl/contact-2/
mailto:info@plantarium.nl
mailto:info@jaarbeurs.nl?subject=mail%20via%20bezoekerssite%20Trade%20Mart
http://booking.evenementenhal.nl/nl/transport-compleet-gorinchem-2017/gorinchem/exposant
http://booking.evenementenhal.nl/nl/transport-compleet-gorinchem-2017/gorinchem/exposant
mailto:gorinchem@evenementenhal.nl
http://booking.evenementenhal.nl/nl/installatie-vakbeurs-2017/hardenberg/exposant
http://booking.evenementenhal.nl/nl/installatie-vakbeurs-2017/hardenberg/exposant
mailto:hardenberg@evenementenhal.nl
http://potatoeurope.nl/contact/
mailto:info@dlg-benelux.com
tel:+31%2033%207370471
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74 IBC International 

Broadcasting 

Convention 

http://www.ibc.org/about-ibc/contact-us show@ibc.org 0044 (0) 20 7832 4100 

75 EU PVSEC European 

Photovoltaic Solar 

Energy Conference 

and Exhibition 

http://www.photovoltaic-conference.com/2-uncategorised/49-

contact.html  

pv.conference@wip-munich.de 0049 89 720 12 735 

76 European Utility 

Week 

 

Βusiness, innovation and information platform 
 

http://www.european-utility-week.com/About-EUW  

service@european-utility-week.com 

 

 

          0031 346 590 901 
 

77 Elektrotechniek Electrical 

Equipment and 

Industrial 

Electronics 

http://www.elektrotechniek-online.nl/en/Bezoeker/Route-en-

contact/Contact.aspx 

visitorsinformation@vnuexhibition

s.com 

0031(0)30 - 295 2731 

78 vt wonen&design 

beurs  

Design fair https://www.vtwonen.nl/wonen-design-beurs-vtwdb/beurs-

informatie-vtwdb/contact-2/ 

hello@vtwonenendesignbeurs.nl 088-556 4597 

79 EMART Energy The European 

Platform for Energy 

Trading 

http://www.emart-energy.com/contactus info@emart-energy.com  0031 346 590901 

80 SOLIDS 

Rotterdam  

Granules, Powder 

& Bulk Solids 

Technologies 

http://www.solidsonline.com/contact  info@hollandsch.com   

81 ΒΒΒ Hotel, Catering and 

Restaurant Industry, 

Large-Scale 

Consumption and 

Food Sector 

http://www.bbbmaastricht.nl/contact-bbb-team e.stroink@mecc.nl 

 

0031 (0)43 38 38 383 

82 Offshore Energy 

(OE) 

Offshore Energy 

Event 

https://www.offshore-energy.biz/contact-us  0031 (0) 10 209 2600 

83 Meteorological 

Technology 

World Expo  

Weather forecasting 

and climate-change 

measurement 

technologies and 

http://www.meteorologicaltechnologyworldexpo.com/contact.p

hp 

simon.willard@ukimediaevents.co

m 

0044 (0) 1306 743744 

http://www.ibc.org/about-ibc/contact-us
mailto:show@ibc.org
http://www.photovoltaic-conference.com/2-uncategorised/49-contact.html
http://www.photovoltaic-conference.com/2-uncategorised/49-contact.html
mailto:pv.conference@wip-munich.de
http://www.european-utility-week.com/About-EUW
mailto:service@european-utility-week.com
http://www.elektrotechniek-online.nl/en/Bezoeker/Route-en-contact/Contact.aspx
http://www.elektrotechniek-online.nl/en/Bezoeker/Route-en-contact/Contact.aspx
mailto:visitorsinformation@vnuexhibitions.com
mailto:visitorsinformation@vnuexhibitions.com
https://www.vtwonen.nl/wonen-design-beurs-vtwdb/beurs-informatie-vtwdb/contact-2/
https://www.vtwonen.nl/wonen-design-beurs-vtwdb/beurs-informatie-vtwdb/contact-2/
mailto:hello@vtwonenendesignbeurs.nl
http://www.emart-energy.com/contactus
mailto:info@emart-energy.com
http://www.solidsonline.com/contact
http://www.solidsonline.com/mailtoinfo@hollandsch.com
http://www.bbbmaastricht.nl/contact-bbb-team
e.stroink@mecc.nl
https://www.offshore-energy.biz/contact-us
http://www.meteorologicaltechnologyworldexpo.com/contact.php
http://www.meteorologicaltechnologyworldexpo.com/contact.php
mailto:simon.willard@ukimediaevents.com
mailto:simon.willard@ukimediaevents.com
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services 

84 Bouw Compleet 

Hardenberg 

Construction http://booking.evenementenhal.nl/nl/bouw-compleet-

hardenberg-2017/hardenberg 

hardenberg@evenementenhal.nl 0031 (0) 523 28 98 98 

85 ENERGIE Energy-saving 

technology and 

sustainable energy 

http://www.energievakbeurs.nl/en/contact/contact/  beurs@54events.nl 0031 (0)294 -74 50 70  

86 Kampeer & 

Caravan Jaarbeurs 

Camping & 

Caravan Exhibition 

http://www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl/nl-

NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx 

info@jaarbeurs.nl  0031 30 - 295 5911 

87 BedrijfsautoRAI The European Road 

Transport Show 

http://www.bedrijfsautorai.nl/contact/  bedrijfsauto@rai.nl 020 549 12 12 

88 Ondernemers 

Vakdagen 

Business-to-

business 

networking trade 

fair 

http://booking.evenementenhal.nl/nl/ondernemers-vakdagen-

2017/venray 

venray@evenementenhal.nl 0031 (0) 478 519 790 

89 LIV Hardenberg  Agriculture http://booking.evenementenhal.nl/nl/landbouwdagen-

intensieve-veehouderij-liv-hardenberg-

2017/hardenberg/exposant  

hardenberg@evenementenhal.nl 0031 (0) 523 28 98 98 

90 Rundvee 

Vakdagen  

Cattle, arable and 

contract industry 

http://booking.evenementenhal.nl/nl/rundvee-mechanisatie-

vakdagen-hardenberg-2017/hardenberg 

hardenberg@evenementenhal.nl 
 

0031 (0) 523 28 98 98 

91 SSA Safety and security \ amsterdamsecurity@rai.nl  0031 (0)20 549 13 33 

92 METAVAK Metal Industry http://booking.evenementenhal.nl/nl/metavak-2017/gorinchem gorinchem@evenementenhal.nl 0031 (0) 183 680 680 

93 AQUATECH  Drinking Water, 

Process Water and 

Waste Water 

Technology 

http://www.aquatechtrade.com/contact/  aquatech@rai.nl 0031 (0)20 549 13 33 

94 Infosecurity.nl IT Security http://www.infosecurity.nl/exhibitors  service@jaarbeurs.nl 0031 (0)30 295 29 99 

95 KreaDoe Materials for 

Creative Activities 

http://www.kreadoe.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-

Contact/Contact.aspx 

info@jaarbeurs.nl 0031 30-295 59 11  

http://booking.evenementenhal.nl/nl/bouw-compleet-hardenberg-2017/hardenberg
http://booking.evenementenhal.nl/nl/bouw-compleet-hardenberg-2017/hardenberg
mailto:hardenberg@evenementenhal.nl
http://www.energievakbeurs.nl/en/contact/contact/
mailto:beurs@54events.nl
http://www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
http://www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl 
http://www.bedrijfsautorai.nl/contact/
mailto:bedrijfsautorai@rai.nl
http://booking.evenementenhal.nl/nl/ondernemers-vakdagen-2017/venray
http://booking.evenementenhal.nl/nl/ondernemers-vakdagen-2017/venray
mailto:venray@evenementenhal.nl
http://booking.evenementenhal.nl/nl/landbouwdagen-intensieve-veehouderij-liv-hardenberg-2017/hardenberg/exposant
http://booking.evenementenhal.nl/nl/landbouwdagen-intensieve-veehouderij-liv-hardenberg-2017/hardenberg/exposant
http://booking.evenementenhal.nl/nl/landbouwdagen-intensieve-veehouderij-liv-hardenberg-2017/hardenberg/exposant
mailto:hardenberg@evenementenhal.nl
http://booking.evenementenhal.nl/nl/rundvee-mechanisatie-vakdagen-hardenberg-2017/hardenberg
http://booking.evenementenhal.nl/nl/rundvee-mechanisatie-vakdagen-hardenberg-2017/hardenberg
mailto:hardenberg@evenementenhal.nl
mailto:hardenberg@evenementenhal.nl
http://www.amsterdamsecurity.com/en/contact/
mailto:%20amsterdamsecurity@rai.nl
http://booking.evenementenhal.nl/nl/metavak-2017/gorinchem
mailto:gorinchem@evenementenhal.nl
http://www.aquatechtrade.com/contact/
mailto:aquatech@rai.nl
http://www.infosecurity.nl/exhibitors
mailto:service@jaarbeurs.nl
http://www.kreadoe.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact/Contact.aspx
http://www.kreadoe.nl/nl-NL/Bezoeker/Route-en-Contact/Contact.aspx
mailto:info@jaarbeurs.nl
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96 Promotiedagen Business Promotion  https://www.promotiedagen.nl/bedrijfsinfo  info@promotiedagen.nl 050 525 89 99 

97 Europort Shipbuilding  https://www.europort.nl/contact info@europort.nl 0031 31 10 293 32 50 

98 METS Marine Industry http://www.metstrade.com/contact/  metstrade@rai.nl  0031 (0)20 549 13 33 

99 PAN The Dutch Art and 

Antiques 

http://www.pan.nl/DesktopDefault.aspx?tabid=23&lg=en  info@pan.nl 0031 (0)411 64 44 40 

100 LOGISTICA Material Flow 

Control 

http://www.logistica-online.nl/en/Exposant/Contact.aspx\ service@jaarbeurs.nl 0031 (0)30 295 29 99 

101 INTERMODAL 

EUROPE  

The World's 

Leading Container 

Event 

http://www.intermodal-events.com/contact-us sophie.ahmed@informa.com 

 

 

102 ICT & Logistiek IT Logistics & 

Supply Chain 

Solutions 

http://www.ict-en-logistiek.nl/exhibitors service@jaarbeurs.nl 0031 30 295 29 99 

103 WindEurope 

Conference & 

Exhibition  

Wind Industry https://windeurope.org/about-us/contact/ info@windeurope.org 0032 2 213 1811 

104 IFTF International 

Floriculture Trade 

Fair 

http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2017/holland/?page

=cnt 

patricia@hpp.nl 0031 (20) 662-2482 

105 Nieuwbouw/Verb

ouw XL  

Construction http://www.nieuwbouwbeursgroningen.nl/contact/  ruud.van.den.heuvel@ndcmediagr

oep.nl 

00316 53772838 

106 Masters of LXRY  Luxury goods http://lxry.nl/contact/ info@lxry.nl  0031 (0) 20-85 11 450 

107 Modefabriek  Amsterdam Fashion 

Trade Event 

http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Seiten/MesseDetailSei

te.aspx?tf=157312 

office@modefabriek.nl +31 20 44219-61 

https://www.promotiedagen.nl/bedrijfsinfo
mailto:info@promotiedagen.nl
https://www.europort.nl/contact
mailto:info@europort.nl
http://www.metstrade.com/contact/
mailto:metstrade@rai.nl
http://www.pan.nl/DesktopDefault.aspx?tabid=23&lg=en
mailto:info@pan.nl
tel:+31411644440
http://www.logistica-online.nl/en/Exposant/Contact.aspx/
mailto:service@jaarbeurs.nl
http://www.intermodal-events.com/contact-us
sophie.ahmed@informa.com
http://www.ict-en-logistiek.nl/exhibitors
mailto:service@jaarbeurs.nl
https://windeurope.org/about-us/contact/
mailto:info@windeurope.org
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2017/holland/?page=cnt
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2017/holland/?page=cnt
mailto:patricia@hpp.nl
http://www.nieuwbouwbeursgroningen.nl/contact/
mailto:ruud.van.den.heuvel@ndcmediagroep.nl
mailto:ruud.van.den.heuvel@ndcmediagroep.nl
http://lxry.nl/contact/
mailto:info@lxry.nl
http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Seiten/MesseDetailSeite.aspx?tf=157312
http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Seiten/MesseDetailSeite.aspx?tf=157312
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1: ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 

Στους Ολλανδούς καταναλωτές που επιζητούν την ποιότητα, τα ελληνικά προϊόντα 

(τρόφιμα και ποτά) είναι γνωστά, χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης και η κατανάλωση 

επώνυμων ελληνικών προϊόντων οφείλεται σε αυτούς τους καταναλωτές και στην 

εδώ ελληνική παροικία.   

Ωστόσο στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, τα ελληνικά προϊόντα δεν είναι, ως επί το 

πλείστον, γνωστά. Το ελαιόλαδο, στη συνείδηση του ολλανδού καταναλωτή είναι 

ταυτισμένο με την Ιταλία ή την Ισπανία, η φέτα «χάνεται» στο πλήθος των κίτρινων 

και λευκών τυριών, όπως και το ελληνικό κρασί στο πλήθος των κρασιών από τις 

διάφορες χώρες, ενώ το ελληνικό γιαούρτι παρακάμπτεται από το «ελληνικού τύπου» 

γιαούρτι.   

Για τον Ολλανδό καταναλωτή, η Ελλάδα είναι απλά μία χώρα διακοπών με καλό 

κλίμα και πλούσια ιστορία και αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένες συνθήκες, που 

επικρατούν στην ολλανδική αγορά, που καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση σε αυτήν.  

Αναλυτικά:  

1. Ολιγομονοπωλιακός έλεγχος της αγοράς τροφίμων. 

 Πέντε δίκτυα διανομής τροφίμων ελέγχουν περίπου το 100% της λιανικής αγοράς. 

Πρόκειται για δίκτυα, που μπορεί να διαθέτουν ή όχι σημεία πώλησης (υπεραγορές, 

cash & carry), ωστόσο διαμορφώνουν, εκτός από τις τιμές,  και άλλα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων, όπως την ποιότητα (πχ. ανάμιξη τροφίμων), τη συσκευασία τους (πχ. 

μερίδες), διαμορφώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τα καταναλωτικά πρότυπα.   

2. Ισχυρός ανταγωνισμός από όμοια προϊόντα. Η Ολλανδία είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα διαμετακομιστικά κέντρα στον κόσμο και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 

Ως συνέπεια στην αγορά της διακινούνται ποιοτικά και χαμηλού κόστους προϊόντα 

από όλον τον κόσμο αυξάνοντας κατακόρυφα τον βαθμό ανταγωνισμού. Στα 

τρόφιμα, τα ελληνικά προϊόντα, όπου υπάρχουν, «χάνονται» στο πλήθος των 

αντίστοιχων ποικιλιών, ενώ στα φρούτα και λαχανικά δεν υφίσταται η έννοια της 

εποχικότητας. Επιπλέον, το κόστος, ακόμα και εξωτικών φρούτων, είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό.     

3. Μεγάλη ποσότητα, σταθερή ποιότητα, νέα προϊόντα. Με δεδομένο το ιδιαίτερα 

μεγάλο μέγεθος των επιχειρήσεων στην αγορά τροφίμων και τον ισχυρό 

ανταγωνισμό, κύρια απαίτηση είναι η διαχρονικά σταθερή παράδοση μεγάλων 

ποσοτήτων, συγκεκριμένης (σταθερής) ποιότητας. Ακόμη, η αγορά αναζητά διαρκώς 

νέα προϊόντα (ανάμιξη τροφών, νέες ποικιλίες, διαφορετικές συσκευασίες) με σκοπό 

τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.  

Η πλειονότητα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι μικρές και 

μικρομεσαίες με παραγωγική και εξαγωγική δυναμικότητα, που μπορεί να είναι 

επαρκής για την ελληνική αγορά, ωστόσο για την ολλανδική θεωρείται, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, μηδαμινή.  Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα δεν 

διαθέτει, λόγω μεγέθους, τμήμα R&D για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απώλειας συγκριτικού πλεονεκτήματος λόγω 

«πολυδιάσπασης» αποτελούν το ελληνικό ελαιόλαδο και κρασί. Ο μεγάλος αριθμός 

ετικετών ανά προϊόν και η περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα, αν δεν 

αποκλείουν τον έλληνα παραγωγό από την ολλανδική αγορά, τον καθιστούν ευάλωτο 

σε δίκτυα πωλήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών δεκάδες δις ευρώ ή τον 
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περιθωριοποιούν στα καταστήματα delicatessen, όπου ο ανταγωνισμός είναι ακόμα 

μεγαλύτερος και το περιθώριο κέρδους σχεδόν μηδαμινό.  

4. Διάρκεια ζωής στο ράφι. Κύρια απαίτηση της αγοράς τροφίμων στα νωπά 

προϊόντα είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι, που περιορίζει το λειτουργικό 

κόστος. Αυτή επιτυγχάνεται, συνήθως, με νέες εξελιγμένες ποικιλίες (φρούτα, 

λαχανικά, καρποί). Η πλειονότητα των ελληνικών φρούτων και λαχανικών 

προέρχονται από «παραδοσιακές» ποικιλίες, με συνέπεια την απώλεια της ολλανδικής 

αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απώλειας αγορών λόγω μη εξελιγμένης 

ποικιλίας αποτελούν πορτοκάλια από συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, με χοντρή 

φλούδα, που καταστρέφονται γρήγορα, ενώ αποδίδουν χυμό 30% έναντι 50% των 

ισπανικών και 60% των βραζιλιάνικων.  

5. Διατροφικές συνήθειες. Στην πλειονότητα των καταναλωτών, η έννοια της γεύσης 

είναι ταυτισμένη με την έννοια του πικάντικου και του καυτερού και η έννοια του 

φυσικού και υγιεινού με την έννοια του τρόπου παραγωγής (HAACP). 

6. Ελληνικό brand name. Είναι ταυτισμένο κυρίως με τη φέτα, παρά το γεγονός ότι 

το πρώτο εξαγωγικό προϊόν της χώρας μας στην Ολλανδία είναι τα φάρμακα.  

7. Επιχειρήσεις «ελληνικών» συμφερόντων. Περιορίζονται σε μία μικρή ομάδα 

επιχειρήσεων, που αξιοποιούν το φορολογικό σύστημα της Ολλανδίας 

τροφοδοτώντας  ελληνικά κυρίως εστιατόρια και έναν μικρό αριθμό πωλητών λαϊκών 

αγορών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Δεν υπάρχουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η Ολλανδία, παρά τη μικρή έκταση και το σχετικά μικρό μέγεθος του πληθυσμού 

της, χάρη στη γεωγραφική θέση της και την οικονομική ανάπτυξη της Κεντρικής 

Ευρώπης (και κυρίως της όμορης Γερμανίας), αναδείχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα 

διαμετακομιστικά κέντρα στον κόσμο. Το λιμάνι του Ρόττερνταμ είναι το μεγαλύτερο 

στην Ευρώπη ενώ το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ (Σχίπχολ) είναι το τέταρτο 

μεγαλύτερο στην Ευρώπη.  

Η Ολλανδία χρησιμοποιείται από τα διευρωπαϊκά δίκτυα πωλήσεων ως κόμβος (hub) 

για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης (βόρειας και 

κεντρικής) και υπολοίπων ηπείρων, γεγονός, που ερμηνεύει το υψηλό ποσοστό των 

ολλανδικών επανεξαγωγών.  Ωστόσο, από απόψεως εσωτερικής αγοράς, η Ολλανδία 

διακρίνεται από χαρακτηριστικά, που δεν ευνοούν τις ελληνικές εξαγωγές.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι το  πρόβλημα των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία 

δεν είναι ζήτημα ποιότητας ή κόστους. Τα ελληνικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά,  

από απόψεως τόσο ποιότητας, όσο και κόστους.  

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι, οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν 

να ανταποκριθούν στη λειτουργία μιας μεγάλης και ιδιαίτερα οργανωμένης αγοράς, 

όπως η ολλανδική, λόγω του μικρού τους μεγέθους, της περιορισμένης παραγωγικής 

δυναμικότητας, παραδοσιακότητας και προσανατολισμού στην εσωτερική όχι 

εξωτερική αγορά.  

Η υπέρβαση των παραπάνω αδυναμιών μπορεί να επιτευχθεί μόνον με συνεργατικά 

σχήματα (εταιρείες, πλατφόρμες, συνεταιρισμοί), που συγκεντρώνουν, 

επεξεργάζονται και προωθούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής ενός προϊόντος 

με την χρήση μικρού αριθμού ετικετών ανά προϊόν, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

και το συνεχή εκσυγχρονισμό της παραγωγής. Επιπλέον, απαιτείται αυστηρή 

τυποποίηση των προϊόντων (ιδιαίτερα των αγροτικών) και κυρίως η ανάπτυξη ενός 

πιο ολοκληρωμένου brand name, που θα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μια 

ανεπτυγμένη χώρα, που καλύπτει όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων.   

Τέλος, με εξαίρεση ένα μικρό αριθμό ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που - 

λόγω μεγέθους- δύνανται να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις, οι υπόλοιπες 

μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλό θα ήταν προσεγγίζουν την ολλανδική 

αγορά παρεπόμενα, στο πλαίσιο μιας γενικότερης εξαγωγικής πολιτικής με επίκεντρο 

κάποια άλλη γειτνιάζουσα ευρωπαϊκή αγορά (γερμανική, γαλλική) και όχι κατά 

προτεραιότητα, καθώς το κόστος εισόδου είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το 

οποιοδήποτε αναμενόμενο όφελος. Επιπλέον, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το 

νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη δημιουργία επιχειρήσεων-γραμματοκιβωτίου.  

 



59 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
 

Ολλανδική Κυβέρνηση https://www.government.nl/topics 

Dutch Parliament https://www.houseofrepresentatives.nl/ 

Senate https://www.eerstekamer.nl/begrip/english_2 

Κεντρική Τράπεζα Ολλανδίας https://www.dnb.nl/en/home/index.jsp 

Στατιστική Υπηρεσία www.cbs.nl 

Εμπορικό Επιμελητήριο www.kvk.nl  

Starting your own business 

https://www.kvk.nl/download/KvK-

brochure%20Starting%20Your%20Own%20B

usiness-170215_tcm109-400541.pdf 

Γραφείο Οικονομικού Σχεδιασμού www.cpb.nl  

Υπηρεσία Ξένων Επενδύσεων www.nfia.nl 

Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου www.hollandtrade.com  

Διαγωνισμοί Δημόσιου Τομέα http://aanbestedingskalender.nl  

Υπηρεσία Ολλανδικής 

Επιχειρηματικότητας 
http://english.rvo.nl  

Αρχή ελέγχου ασφάλειας τροφίμων 

& καταναλωτικών προϊόντων 
www.vwa.nl  

Σύνδεσμος Βιομηχανίας & 

Εργοδοτών (ΣΕΒ) 
www.vno-ncw.nl  

Σύνδεσμος Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 
www.mkb.nl  

Γραφείο επιχειρήσεων www.rvo.nl/innovatie 

Netherlands embassy in Athens 

https://www.netherlandsandyou.nl/your-

country-and-the-netherlands/greece/about-

us/netherlands-embassy-in-athens 

Υπουργείο Εξωτερικών www.goverment.nl/ministries/bz 

Υπουργείο Οικονομίας www.gοverment.nl/ministries/ez 

Υπουργείο Οικονομικών  www.gverment.nl/ministries/fin 

Τεχνολογία τροφίμων www.foodtechholland.nl 

Παρατηρητήριο Επιστήμης & 

Τεχνολογίας 
www.nowt.nl 

Οργανισμός για εφαρμοσμένη 

επιστημονική έρευνα 

www.tno.nl 

Λιμάνι του Ρότερνταμ www.portofrotterdam.com 

Αεροδρόμιο του Αμστερνταμ , 

Schiphol 

www.schipholgroup.com 

https://www.government.nl/topics
https://www.houseofrepresentatives.nl/
https://www.eerstekamer.nl/begrip/english_2
https://www.dnb.nl/en/home/index.jsp
http://www.cbs.nl/
http://www.kvk.nl/
https://www.kvk.nl/download/KvK-brochure%20Starting%20Your%20Own%20Business-170215_tcm109-400541.pdf
https://www.kvk.nl/download/KvK-brochure%20Starting%20Your%20Own%20Business-170215_tcm109-400541.pdf
https://www.kvk.nl/download/KvK-brochure%20Starting%20Your%20Own%20Business-170215_tcm109-400541.pdf
http://www.cpb.nl/
http://www.nfia.nl/
http://www.hollandtrade.com/
http://aanbestedingskalender.nl/
http://english.rvo.nl/
http://www.vwa.nl/
http://www.vno-ncw.nl/
http://www.mkb.nl/
http://www.rvo.nl/innovatie
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/greece/about-us/netherlands-embassy-in-athens
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/greece/about-us/netherlands-embassy-in-athens
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/greece/about-us/netherlands-embassy-in-athens
http://www.goverment.nl/ministries/bz
http://www.gοverment.nl/ministries/ez
http://www.gverment.nl/ministries/fin
http://www.foodtechholland.nl/
http://www.nowt.nl/
http://www.tno.nl/
http://www.portofrotterdam.com/
http://www.schipholgroup.com/
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Κοινωνικό και Πολιτιστικό γραφείο 

σχεδιασμού 

www.scp.nl 

Γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας 

της Μπενελούξ 

www.boip.int 

Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας www.agentschapnl.nl/octrooicentrum 

Ένωση πανεπιστημίων  www.vsnu.nl 

Οργανισμός διεθνής συνεργασίας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

www.nuffic.nl 

Οργάνωση επιχειρήσεων, που 

επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, 

την καινοτομία και τη διεθνή 

ανάπτυξη 

www.hollandtradeandinvest.com 

www.rvo.nl 

Ομοσπονδία γεωργίας και 

κηπευτικής 

www.lto.nl 

Οργανισμός χημικής βιομηχανίας www.vnci.nl 

Ολλανδικό σχέδιο αρχιτεκτονικής 

μόδας 

www.dutchdfa.com 

Ολλανδική πλατφόρμα εξαγωγών 

για ολλανδικές εταιρείες καθαρής  

τεχνολογίας 

www.cleantechholland.nl 

Ερευνητικό κέντρο ενέργειας www.ecn.nl 

Ένωση προμηθευτών 

περιβαλλοντικής τεχνολογίας 

www.vlm.fme.nl 

Τομέας  υψηλής τεχνολογίας www.hollandhightech.nl 

Ολλανδική ένωση φυτικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού 

www.plantum.nl 

Ολλανδική δημοπρασία λουλουδιών www.floraholland.com 

GREENPORT- Ολλανδική 

αγροτική συνεργασία 

www.greenportholland.com 

Ναυπηγική ένωση www.hme.nl 

Βιοεπιστήμες και τομέας υγείας  www.lifescienceshealth.com 

Διεθνές συμβούλιο διαμονής www.hidc.nl 

Οργανισμός  νερού www.dutchwatersector.com 

Ολλανδικό κέντρο Αξιοπιστίας για 

τη βιώσιμη τεχνολογία νερού 

www.wetsus.nl 

Dutch customs authorities http://www.douane.nl/english/ 

Authority for Consumers & Markets 

(ACM) 

https://www.acm.nl/en/ 

The Immigration and Naturalisation 

Service 

https://ind.nl/en 

Holland.com: destinations, online 

booking, tips and inspiration for 

your holiday in Holland 

http://www.holland.com/global/tourism.htm 

 

 

http://www.scp.nl/
http://www.boip.int/
http://www.agentschapnl.nl/octrooicentrum
http://www.vsnu.nl/
http://www.nuffic.nl/
http://www.hollandtradeandinvest.com/
http://www.rvo.nl/
http://www.lto.nl/
http://www.vnci.nl/
http://www.dutchdfa.com/
http://www.cleantechholland.nl/
http://www.ecn.nl/
http://www.vlm.fme.nl/
http://www.hollandhightech.nl/
http://www.plantum.nl/
http://www.floraholland.com/
http://www.greenportholland.com/
http://www.hme.nl/
http://www.lifescienceshealth.com/
http://www.hidc.nl/
http://www.dutchwatersector.com/
http://www.wetsus.nl/
http://www.douane.nl/english/
http://www.douane.nl/english/
https://www.acm.nl/en/
https://ind.nl/en
http://www.holland.com/global/tourism.htm
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Εξαγωγές Ελλάδας  προς την Ολλανδία κατά το 2016  

 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) 

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

αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα 

για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή 

δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

52.146.120 

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  

43.842.462 

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

και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

39.869.616 

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

των μετρητών αυτών 

33.686.806 

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

ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 

30.984.093 

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

λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 

πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν 

το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

25.460.032 

0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 20.852.261 

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

άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

16.303.836 

7604 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 13.211.683 

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 

11.991.470 

2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός 

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

11.053.774 
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τρούφες) 

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

και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

11.021.105 

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

καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

10.683.094 

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) 

10.404.054 

3215 Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω 

και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 

10.118.266 

8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως 

για τη μεταφορά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 

8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά 

αυτοκίνητα 

9.222.939 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 9.109.212 

7607 Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε 

χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς το 

υπόθεμα) <= 0,2 mm  

8.245.526 

3920 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη 

κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια 

συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή 

κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

7.655.630 

7411 Σωλήνες από χαλκό 7.021.294 

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

επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα  

7.016.765 

3924 Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και 

καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες  

7.014.892 

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

εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 

6.786.679 

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

σοκολάτα 

6.502.588 

2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 5.885.672 

9013 Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως 

είδη. Λέιζερ (εκτός από διόδους λέιζερ). Αλλα όργανα και συσκευές οπτικής 

που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 

5.473.695 
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0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 5.460.069 

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)   

5.417.817 

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  

5.228.839 

2009 Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή 

λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή 

χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

5.066.787 

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 

4.847.058 

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 λιανική πώληση 

4.062.451 

0810 Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα 

και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με κέλυφος, 

μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί 

μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας,  

4.009.625 

7306 Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, καρφωτά, 

θηλυκωμένα ή με απλώς συνενωμένα άκρα), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 

σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και σωλήνες με κυκλική εσωτερική και 

εξωτερική εγκάρσια τομή  

3.907.918 

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. 

3.397.784 

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) 

3.025.567 

1006 Ρύζι 2.974.238 

5607 Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, 

επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη 

2.914.137 

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 

2.912.753 
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βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.·  

6104 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια 

(ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και 

παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 

(σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

2.759.861 

8431 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις 

μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

2.715.298 

2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

2.578.472 

7305 Σωλήνες, κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 mm, που 

παράγονται από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα (π.χ. 

συγκολλημένοι ή καρφωμένοι)      

2.497.159 

3802 Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. 

Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο 

εξασθενισμένος ζωϊκός άνθρακας 

2.366.803 

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 

2.299.388 

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 

2.258.489 

2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 2.221.439 

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. 

2.220.376 

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 

2.202.011 

2519 Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη 

με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής φρυγμένη, έστω και αν περιέχει 

ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. 

Άλλο οξείδιο του μαγνησίου  

2.186.030 

0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 

κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

2.145.812 
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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 

2.115.655 

0807 Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, 

νωπά 

2.114.817 

2530 Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 2.100.573 

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

χαροβάμβακα) 

2.064.220 

6109 Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 2.057.063 

2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 1.925.391 

9403 Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, 

την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

1.824.972 

0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε 

άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 

χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά 

ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση 

1.809.069 

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

χυτευθεί) 

1.788.448 

1602 Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος 

(εκτός από λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και εκτός από 

εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος) 

1.729.096 

4818 Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας και ιστοί 

κυτταρινικών ινών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση ή για 

χρήσεις υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm, ή κομμένα σε 

συγκεκριμένα μεγέθη ή σχήματα.  

1.724.091 

6305 Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 1.650.412 

2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 

φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων γλυκαντικών 

1.623.196 

0304 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με 

απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

1.615.505 

1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 1.521.755 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 1.519.654 

1001 Σιτάρι και σμιγάδι 1.506.250 

9404 Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και 1.493.830 
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παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα 

χαμηλά καθίσματα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι 

παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά  

9021 Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα 

δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και άλλες 

διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. 

Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς 

1.435.737 

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  

1.413.062 

0709 Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, 

λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, μαρούλια του 

είδους Lactuca sativa και του γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, 

κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο  

1.383.178 

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.  

1.308.835 

3305 Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 1.308.759 

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 

1.267.348 

1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με 

προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται 

για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε 

είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 

1.251.986 

2106 Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 1.227.867 

6402 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από 

καουτσούκ ή από πλαστική ύλη εκτός από τα αδιάβροχα υποδήματα της 

κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται 

παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα  

1.207.185 

2818 Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. 

Υδροξείδιο του αργιλίου 

1.167.310 

0602 Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, 

μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτρα) μανιταριών (εκτός από βολβούς, 

κρεμμύδια, κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, καθώς και 

εκτός από φυτά και ρίζες κιχωρίου) 

1.156.545 
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9101 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα 

χρονόμετρα του αυτού τύπου, με πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από 

μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων των οποίων η 

βάση είναι από χάλυβα) 

1.099.846 

8523 Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής 

προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του 

κεφαλαίου 37) 

1.097.812 

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. 

1.068.278 

0301 Ψάρια ζωντανά 1.058.781 

5205 Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, περιεκτικότητας κατά 

βάρος σε βαμβάκι >= 85% (εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική 

πώληση) 

943.473 

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 

916.715 

6404 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 

δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από υφαντικές ύλες 

(εκτός των υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών) 

893.775 

9619 Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από 

οποιοδήποτε υλικό 

889.202 

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  

875.537 

5603 Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 827.906 

1301 Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και 

άλλες ελαιορητίνες 

812.756 

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. 

807.353 

8714 Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια 

και άλλα οχήματα για ασθενείς και σωματικά αναπήρους, π.δ.κ.α. 

758.568 

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 

754.356 
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των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

9503 Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν να 

επιβιβασθούν και με τα οποία μπορούν να μετακινηθούν παιδιά, αμαξάκια για 

κούκλες και κούκλες που απλώς αναπαριστούν ανθρώπους). 

Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή διασκέδαση 

734.401 

8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη 

μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες συνεχούς 

μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και 

εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, 

732.378 

6207 Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια 

μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των 

πλεκτών) 

728.285 

2513 Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες 

φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες 

715.842 

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 κλίματος της κλάσης 8415 

704.311 

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 κορίτσια 

667.436 

0707 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 650.677 

3919 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, 

αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους (εκτός από 

επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918) 

621.765 

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  

605.069 

2606 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 602.888 

2517 Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που 

χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το 

στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες 

χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος 

595.745 

7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων 556.425 

8212 Ξυράφια, μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και λεπίδες ξυριστικής μηχανής 

(ό. συμπ. οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες), από κοινά μέταλλα 

556.366 
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8528 Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών 

εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή συσκευές αναπαραγωγής 

εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνας από βίντεο 

523.808 

6206 Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός 

των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 

521.503 

0704 Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια 

βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

517.035 

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 

509.988 

7211 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 

600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα 

με άλλο μέταλλο, ούτε επενδυμένα 

506.284 

7204 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα και απορρίμματα πλινθωμένα 

σιδήρου ή χάλυβα εκτός από σκουριές, ίσκα και άλλα απορρίμματα που 

προέρχονται από την κατασκευή σιδήρου και χάλυβα, απορρίμματα και 

θραύσματα, ραδιενεργά και Θραύσματα από όγκους 

506.202 

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 493.678 

9102 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα 

χρονόμετρα του αυτού τύπου (εκτός εκείνων που είναι από πολύτιμα μέταλλα 

ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα) 

484.118 

2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 

ζώων 

476.168 

4819 Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, 

χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν 

κατονομάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης ή δοχείου 

459.762 

3102 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 

είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 

10 kg) 

456.600 

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 

449.453 

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 

448.604 
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7307 Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή 

περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 

419.465 

3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής 

σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το 

χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην 

παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων  

414.400 

5608 Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από 

σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα 

δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες εκτός από δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά 

του κεφαλιού, 

413.785 

9401 Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την 

οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και 

αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

409.991 

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 

397.854 

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.  

392.265 

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  

385.871 

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 

383.984 

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα 

συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να 

αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές 

ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ 

374.484 

4911 Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι 

φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 

364.489 

4010 Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ 356.496 

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 

356.305 
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προϊόντων, π.δ.κ.α. 

3307 Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το 

ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, 

άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα 

καλλυντικά παρασκευάσματα 

355.297 

9505 Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για 

ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 

352.909 

99SS λοιπά προίόντα 343.817 

8438 Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο 

κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή 

τροφίμων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από μηχανές και συσκευές για την 

εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών) 

334.223 

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,  

333.460 

7415 Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες παντός τύπου (εκτός τους συνδετήρες 

της κλάσης 8305) και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή 

χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), 

άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα 

316.533 

4011 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 307.245 

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

πλεκτά υφάσματα 

304.838 

3401 Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην 

επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε 

σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν 

σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη 

304.587 

6005 Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 

γίνονται σε μηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από εκείνα των 

κλάσεων 6001  μέχρι 6004 

295.347 

8302 Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, 

παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή 

άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα, κρεμάστρες για 

καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα  

294.646 

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 

287.078 
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2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 284.113 

0705 Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με 

απλή ψύξη 

282.365 

2923 Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα 

φωσφοροαμινολιπίδια 

280.302 

2203 Μπίρα από βύνη 279.642 

1904 Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή 

προϊόντων δημητριακών, όπως π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, καθώς 

και δημητριακά (εκτός από καλαμπόκι) σε κόκκους, ή υπό μορφή νιφάδων ή 

άλλων επεξεργασμένων κόκκων εκτός από αλεύρι 

278.396 

8409 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 

εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 

272.018 

99SS λοιπά προίόντα 263.841 

5408 Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία 

περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η 

μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm 

249.588 

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

της κλάσης 0304) 

247.941 

0711 Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, 

θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 

χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά 

ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται 

240.260 

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  

238.463 

3915 Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες 236.688 

2712 Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, 

οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και 

παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και 

χρωματισμένα 

226.057 

8512 Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους 

λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις 

αφαίρεσης του πάγου από τα τζάμια και διατάξεις κατά του θαμπώματος των 

τζαμιών 

226.053 

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, 

224.489 
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βρασμένα σε νερό ή ατμό. Αλεύρια  

8308 Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-

κλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη από κοινά 

μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για την 

τελική επεξεργασία ή τον εξοπλισμό άλλων ειδών 

220.393 

8712 Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα τρίτροχα μεταφοράς 

εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα 

208.759 

4203 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 

(εκτός από υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς και 

εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνημίδες, προστατευτικές μάσκες 

για την ξιφασκία) 

208.612 

3006 Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις 

διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 

199.234 

7212 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 

600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με 

άλλο μέταλλο ή επενδυμένα 

197.199 

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 

195.660 

8903 Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι 

λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 

193.575 

8474 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το 

πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάμειξη ή τη μάλαξη χώματος, 

μεταλλευμάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό μορφή σκόνης ή 

πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συμπίεση  

190.113 

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  

186.637 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα (εκτός 

από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρματα και δέρμα, 

υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς και εκτός από 

είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. παιχνίδια για παιδιά 

184.140 

6211 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και 

σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

183.019 

9608 Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα 

ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και παρόμοιοι στυλογράφοι. 

Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες 

179.252 
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για μολύβια και παρόμοια είδη.  

2006 Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα μέρη φυτών, 

ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση 

173.824 

7113 Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 

επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 

ετών) 

173.675 

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 

172.234 

7404 Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους 

[πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από 

ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από τέφρες 

και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό 

171.012 

6004 Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά 

βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα 

από εκείνα της κλάσης 6001 

163.856 

8436 Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την 

κηπουρική, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, ό. συμπ. οι συσκευές για τη 

βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και οι 

εκκολαπτικές μηχανές  

163.683 

6214 Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός 

των πλεκτών) 

157.905 

7102 Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα (εκτός από 

πέτρες που δεν είναι δεμένες σε κόσμημα και χρησιμοποιούνται ως βελόνες 

ανάγνωσης του ήχου, καθώς και κατεργασμένες πέτρες οι οποίες 

αναγνωρίζονται ως μέρη μετρητών 

153.739 

7403 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή (εκτός 

από τα μητρικά κράματα χαλκού της κλάσης 7405) 

153.446 

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 

148.161 

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 

146.275 

6302 Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από 

υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από πανιά για τον καθαρισμό και 

το γυάλισμα πατωμάτων, σφουγγαρόπανα και ξεσκονόπανα) 

143.062 
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0813 Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί 

οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, καθώς και 

μείγματα βρώσιμων, αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με 

κέλυφος  

142.929 

8509 Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 139.774 

0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων 

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

διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

139.479 

8543 Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

138.510 

7407 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 138.342 

8542 Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 137.082 

8419 Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την 

επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως 

η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η 

αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός 

136.778 

1516 Λίπη και λάδια ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους, μερικώς 

ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή 

ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα 

134.939 

0404 Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 

γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του 

γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, π.δ.κ.α. 

134.157 

6110 Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), 

πλεκτά (εκτός των παραγεμισμένων γιλέκων) 

130.840 

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 

130.511 

8541 Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες 

διατάξεις με ημιαγωγό, ό. συμπ. τα φωτοστοιχεία έστω και συναρμολογημένα 

σε αυτοτελείς μονάδες ή με μορφή πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές 

γεννήτριες). Δίοδοι εκπομπής φωτός.  

129.384 

6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι 

ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη (εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό 

παιχνίδι, καθώς και των ομπρελών για την παραλία) 

120.222 

3926 Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 

3914, π.δ.κ.α. 

119.584 
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1515 Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba, και τα 

κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 

μετασχηματισμένα (εκτός από σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, ελαιόλαδο, φοινικέλαιο 

και λάδι ηλιοτρόπιου, κνήκου, βαμβακι 

117.360 

3901 Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 113.526 

2209 Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που 

λαμβάνονται από οξικό οξύ 

112.726 

7616 Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 112.489 

0804 Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, 

μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά 

109.133 

2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. 

Είδη διατροφής με μορφή παρασκευασμάτων που αποτελούνται από ένα 

τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως 

κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα 

108.528 

9022 Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, 

βήτα και γάμα, έστω και για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 

χρήση, ό. συμπ. οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες 

ακτίνων Χ και άλλες διατάξεις 

106.444 

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) 

104.725 

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

μουστάρδα) 

103.271 

3806 Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο 

κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες 

102.752 

0703 Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους 

Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

100.229 

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) 

99.281 

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

πλαστικές ύλες 

98.753 

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 

98.507 
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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 

96.702 

1211 Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται 

κυρίως στην αρωματοποιϊα, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, 

παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε 

σκόνη 

95.047 

4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που 

δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων 

υλών εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα 

94.421 

8705 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασμένα κυρίως 

για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων π.χ. αυτοκίνητα αποκομιδής 

οχημάτων για επισκευή, αυτοκίνητα-γερανοί, πυροσβεστικά οχήματα, 

οχήματα για το σκούπισμα 

94.290 

7321 Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία ( έστω και εκείνα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος, 

μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη 

ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήση 

93.682 

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 

92.975 

1604 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα 

υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

89.559 

6002 Υφάσματα πλεκτά (εκτός των βελούδων και πλουσών - ό. συμπ. και τα 

υφάσματα με την ονομασία με μακρύ τρίχωμα, των βροχιδωτών υφασμάτων, 

των ετικετών, των εμβλημάτων και των παρομοίων ειδών, καθώς και των 

εμποτισμένων, επιχρισμένων, επικαλυμμένων  

89.311 

8504 Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς 

και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

88.920 

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  

86.996 

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) 

86.867 



78 

 

4901 Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός 

από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

85.887 

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.  

84.851 

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.  

84.139 

3903 Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 81.440 

7904 Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 81.389 

8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη 

ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο προστατευτικό περίβλημα, με 

συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή με ωρολογιακή συσκευή 

80.758 

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  

80.641 

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 βαρυκόων 

80.597 

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

και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε 

αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι 

79.664 

8711 Μοτοσυκλέτες (ό. συμπ. τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό 

κινητήρα, έστω και με καλάθι στο πλάι. Πλάγια καλάθια για μοτοσυκλέτες 

77.900 

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 

73.980 

3303 Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και 

αποσμητικά σώματος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα μαλλιά) 

73.954 

0702 Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 73.651 

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 

βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και 

παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη 

λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφ 

71.873 
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8402 Ατμολέβητες συσκευές για την παραγωγή ατμού (εκτός από λέβητες για την 

κεντρική θέρμανση, που μπορούν να παράγουν τόσο θερμό νερό όσο και ατμό 

σε χαμηλή πίεση). Λέβητες υπερθεμαινόμενου νερού 

70.509 

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 

69.516 

0409 Μέλι φυσικό 69.417 

0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 67.208 

6815 Αντικείμενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου συμπεριλαμβάνονται 

οι ίνες άνθρακα, τα είδη από ίνες άνθρακα και αντικείμενα από τύρφη, π.δ.κ.α. 

67.120 

1209 Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό 

καλαμπόκι, καφέ, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά, δημητριακά, σπέρματα και 

ελαιώδεις καρπούς, καθώς και εκτός από σπόρους και καρπούς των ειδών που 

χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποια 

66.264 

5806 Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς 

υφάδι, π.δ.κ.α. 

66.110 

8716 Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα παντός 

τύπου, και άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα (εκτός εκείνων που προορίζονται 

για σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

65.589 

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 

63.888 

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 

62.836 

6202 Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 

παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός 

από κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια) 

59.469 

6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα 

(τέντες), σκηνές, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήματα χερσαίων 

μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από υφαντουργικά προiόντα 

παντός τύπου 

58.668 

8533 Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα (εκτός 

από θερμαντικές αντιστάσεις) 

58.560 

8479 Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν 57.153 
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κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 56.407 

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 

56.226 

3909 Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 55.881 

9506 Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον 

ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισμό και άλλα αθλήματα (ό. συμπ. η επιτραπέζια 

αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, που δεν κατονομάζονται ούτε 

αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό.  

55.812 

5402 Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

μονόινα συνθετικά με < 67 decitex (εκτός από νήματα για ράψιμο και νήματα 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση) 

54.542 

7324 Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός 

από μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-

φαρμακεία, ντουλάπες με κρεμάστρες και άλλα έπιπλα του κεφαλαίου 94, 

καθώς και είδη κρουνοποιίας) 

54.027 

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 53.205 

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  

52.766 

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) 

52.016 

2514 Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή 

άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Σκόνες 

και απορρίμματα σχιστόλιθου 

51.425 

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

δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προiόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε 

ταινίες), έστω και στολισμένα, καθώς και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού 

από κάθε ύλη, έστω και στολισμένοι 

50.918 

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) 

48.888 

7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 48.680 
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3918 Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε 

κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών 

από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους πλάτους >= 45 cm, που αποτελούνται από 

μία στρώση από πλαστική ύλη κολλημένη  

48.656 

9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός 

από ματογυάλια για τον έλεγχο της οπτικής ικανότητας, φακούς επαφής και 

φακούς ή σκελετούς για ματογυάλια) 

47.310 

8548 Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες 

και συσσωρευτές. Εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες 

και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών και συσκευών που δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στοκ 

47.146 

5601 Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με 

μήκος <= 5 mm χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και 

σφαιρίδια από υφαντικές ύλες εκτός από βάτες και είδη από βάτες, 

εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες  

46.546 

0712 Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε 

σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

45.206 

2501 Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι, 

και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη 

αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. 

Θαλάσσιο νερό 

44.859 

3910 Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 44.810 

3814 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για 

την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από ασετόν) 

43.552 

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  

43.391 

7804 Πλάκες, ελάσματα, ταινίες και φύλλα, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα από 

μόλυβδο (εκτός από κόκκους από μόλυβδο και κομμένες πούλιες της κλάσης 

8308) 

43.194 

8482 Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από 

χάλυβα της κλάσης 7326 

41.979 

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  

41.767 

5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 

απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των υφασμένων για 

41.486 
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επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής 

από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια 

8422 Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα 

φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την πλήρωση, την 

πωμάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για 

την επικόλληση ετικετών σ'άυτά.  

40.402 

6307 Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή 

ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 

39.738 

4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας 

από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.Επίπεδα πλαίσια 

στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες, 

από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο  

39.670 

0511 Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, 

ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 

39.170 

2308 Βελανίδια, ινδικά κάστανα, υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων και άλλες 

φυτικές ύλες, φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω 

και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για 

τη διατροφή των ζώων, π.δ.κ.α. 

38.617 

8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες, 

συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη για 

ηλεκτροτεχνική χρήση, από γραφίτη ή άλλες ενώσεις του άνθρακα, έστω και 

σε ένωση με μέταλλο 

37.927 

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 

37.708 

9406 Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα 36.902 

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 

36.646 

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 δρόμο) 

36.569 

6205 Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 

νυχτικά και φανελάκια) 

35.769 

3810 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. 

Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά 

παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί 

35.325 
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και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις 

8506 Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των 

μεταχειρισμένων). Μέρη τους 

35.022 
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Εισαγωγές Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2016  

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 πώληση 

238.133.386 

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 193.585.395 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 118.040.559 

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 

117.999.827 

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. 

75.060.071 

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 

58.121.303 

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 56.574.914 

3002 Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 

διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί και άλλα κλάσματα του αίματος και 

τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, είτε λαμβάνονται μέσω βιολογικών 

τεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες 

μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα 

47.927.656 

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. 

41.713.451 

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

ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

40.183.963 

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

κλάσης 0304) 

38.627.842 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 35.258.775 

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. 

33.414.897 
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3901 Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 31.893.877 

0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, 

κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και φραγκόκοτας, νωπά, διατηρημένα με 

απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

29.082.501 

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 

26.102.680 

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. 

25.822.692 

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

ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη 

θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. Συσκευές για τη 

διευκόλυνση της ακοής 

25.812.098 

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. 

25.769.098 

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 

23.113.689 

2403 Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και 

ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά, εκχυλίσματα και βάμματα καπνού 

(εκτός από πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 

καθώς και εκτός από πουράκια κ 

18.156.542 

2902 Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 16.354.713 

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. 

15.816.632 

1209 Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό καλαμπόκι, 

καφέ, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά, δημητριακά, σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, 

καθώς και εκτός από σπόρους και καρπούς των ειδών που χρησιμοποιούνται 

κυρίως στην αρωματοποια 

15.769.659 

9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, με μελάνη ή 

αλλιώς κατασκευασμένες για την αποτύπωση, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή 

κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί 

15.111.426 

1602 Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος 

(εκτός από λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και εκτός από 

14.847.187 
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εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος) 

2004 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από τα 

διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

14.673.310 

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 

14.638.116 

2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 14.079.824 

3102 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε 

σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 

13.629.338 

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  

13.196.564 

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 

12.907.547 

8523 Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής 

προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του 

κεφαλαίου 37) 

12.481.664 

3815 Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά 

παρασκευάσματα, π.δ.κ.α. (εκτός από παρασκευάσματα με την ονομασία 

επιταχυντές βουλκανισμού) 

12.250.496 

3206 Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονομάζονται αλλού. 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης 

ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών 

παρασκευασμάτων με βάση ανόργανες ή ορυκτές 

11.672.511 

1801 Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα 11.256.351 

2106 Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 10.952.760 

0603 Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, 

αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα 

10.321.524 

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 

10.003.013 

4813 Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε 

σωλήνες 

9.603.837 



87 

 

6404 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 

δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από υφαντικές ύλες (εκτός 

των υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών) 

9.392.669 

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

τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

8.896.318 

3215 Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και 

συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 

8.881.224 

3907 Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. 

Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι 

πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

8.880.198 

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 

8.876.859 

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 

8.697.750 

3923 Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια 

και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 

8.690.125 

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 

8.573.802 

9619 Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από 

οποιοδήποτε υλικό 

8.565.309 

5601 Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με μήκος 

<= 5 mm χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από 

υφαντικές ύλες (εκτός από βάτες και είδη από βάτες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με 

ουσίες 

8.558.074 

6402 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από καουτσούκ ή 

από πλαστική ύλη (εκτός από τα αδιάβροχα υποδήματα της κλάσης 6401, 

ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 

τροχοπέδιλα 

8.482.481 

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 κλίματος της κλάσης 8415 

8.318.874 

8409 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 

8.256.480 
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εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 

0602 Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, 

μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτρα) μανιταριών (εκτός από βολβούς, 

κρεμμύδια, κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, καθώς και εκτός 

από φυτά και ρίζες κιχωρίου) 

8.222.346 

3006 Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 

3006.10.10 έως 3006.60.90 

7.901.626 

8504 Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και 

πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

7.845.290 

8701 Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήματα (εκτός από τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 

8709) 

7.804.204 

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 

7.796.739 

3909 Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 7.647.349 

8542 Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 7.489.340 

1804 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 7.446.260 

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 

7.336.877 

0701 Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 7.244.880 

2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 7.207.711 

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 κορίτσια 

7.065.320 

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 

7.048.949 

6109 Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 6.725.142 

2936 Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα, καθώς και τα παράγωγά τους που 

χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους 

6.601.998 

0405 Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο γκί, 

και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα καθώς και γαλακτοκομικοί 

6.474.859 
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πολτοί με αλοιφώδη υφή 

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 

6.460.657 

6110 Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), 

πλεκτά (εκτός των παραγεμισμένων γιλέκων) 

6.383.742 

0709 Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, 

λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, μαρούλια του είδους 

Lactuca sativa και του γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για 

σαλάτα, λαγόχορτο 

6.315.282 

1805 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 6.266.613 

1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 6.260.328 

0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 6.239.775 

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 

βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια 

προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή 

ως παρασκευάσματα  

6.161.839 

3302 Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

αλκοολούχα διαλύματα, με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των 

τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία. Άλλα 

παρασκευάσματα που βασίζονται σε ευώδεις ουσίες 

6.017.390 

0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 5.849.212 

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  

5.833.121 

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 βαρυκόων 

5.767.058 

3902 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 5.755.350 

9014 Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας 

(εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 

5.373.030 

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 

5.209.368 
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μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης  

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.  

5.150.579 

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

αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη ποτά (εκτός από 

σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή ποτών) 

5.133.110 

8431 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις 

μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

5.128.278 

0804 Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες 

και μαγγούστες, νωπά ή ξερά 

5.105.418 

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 σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη 

διατροφή των ανθρώπων 

4.889.423 

4011 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 4.842.352 

3707 Παρασκευάσματα χημικών προϊόντων για φωτογραφικές χρήσεις (εκτός από 

βερνίκια, κόλλες, συγκολλητικά και παρόμοια παρασκευάσματα). Προϊόντα μη 

αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για 

φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα  

4.814.164 

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) 

4.804.880 

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  

4.711.134 

2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 

καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο, και 

μουστάρδα 

4.581.144 

0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, 

γαϊδουριών, μουλαριών, βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 

κατεψυγμένα 

4.553.599 

4819 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, 

4.508.127 
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χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν κατονομάζοναι 

αλλού. Είδη από χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης ή δοχείου 

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) 

4.500.609 

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.  

4.470.636 

3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, 

φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή 

φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα 

λιπάσματα).  

4.442.930 

7219 Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που 

έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση 

4.423.169 

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) 

4.387.398 

9403 Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την 

κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

4.319.382 

3919 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, 

αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους (εκτός από επενδύσεις 

δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918) 

4.256.703 

3926 Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 

3914, π.δ.κ.α. 

4.192.439 

8438 Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο 

κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή 

τροφίμων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή 

ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών) 

4.123.493 

8429 Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), καθώς 

και ομαλυντήρες χώματος και δρόμων (graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, 

αποξέστες-φορτωτές και άλλοι φτυαριστές-φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι 

συμπιεστές εδάφους 

3.982.422 

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,  

3.939.437 
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4801 Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) 

του κεφαλαίου 48 

3.809.042 

6104 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια 

(ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και 

παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 

(σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

3.725.264 

8430 Μηχανές και συσκευές για τον χωματισμό, την ισοπέδωση, την συμπίεση, τη 

γεώτρηση ή την εξόρυξη μεταλλευμάτων ή άλλων ορυκτών, πασσαλοπήκτες, 

εξαγωγείς πασσάλων και εκχιονιστήρες εκτός εκείνων που είναι 

συναρμολογημένοι σε σιδηροδρομικά βαγόνια  

3.716.952 

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 δρόμο 

3.615.718 

3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, π.χ. τα 

προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες με βάση τα 

άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 

3.596.814 

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  

3.570.486 

4810 Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία 

ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, έστω και χρωματισμένα στην 

επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα  

3.536.619 

1604 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα 

αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

3.487.038 

8482 Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από 

χάλυβα της κλάσης 7326 

3.442.615 

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, σκόνες και συσσωματωμένα 

προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη 

διατροφή ανθρώπων 

3.391.914 

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) 

3.383.256 

2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης 

3.377.815 
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(εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα 

με ζάχαρη 

6205 Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά 

και φανελάκια) 

3.265.192 

3811 Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, 

βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης 

και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια, στα οποία 

περιλαμβάνεται και η βενζίνη 

3.256.371 

0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, 

αποξεραμένα ή καπνιστά, αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή 

παραπροϊόντα σφαγίων 

3.102.832 

9022 Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, 

βήτα και γάμα, έστω και για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 

χρήση, ό. συμπ. οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες 

ακτίνων Χ  

3.075.577 

7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 3.050.586 

1511 Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 

μετασχηματισμένα 

3.016.417 

5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 

απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των υφασμένων για 

επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από 

νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια 

2.994.100 

3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν 

έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή 

υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και 

εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες 

2.980.395 

0601 Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική 

νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, καθώς και φυτά και ρίζες κιχωρίου (εκτός από 

κρεμμύδια, ρίζες και κόνδυλους, βρώσιμους, καθώς και εκτός από ρίζες κιχωρίου 

2.972.954 

5402 Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα 

συνθετικά με < 67 decitex (εκτός από νήματα για ράψιμο και νήματα 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση) 

2.953.201 

8714 Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και 

άλλα οχήματα για ασθενείς και σωματικά αναπήρους, π.δ.κ.α. 

2.941.003 

8704 Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο θάλαμος 

οδήγησης 

2.927.641 

0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν 

περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 

2.926.106 
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3307 Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, 

αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα 

αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά 

παρασκευάσματα,  

2.921.749 

3507 Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, π.δ.κ.α. 2.889.148 

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  

2.848.766 

0304 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή 

ψύξη ή κατεψυγμένα 

2.826.928 

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

πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 

2.822.199 

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 

2.769.040 

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) 

2.749.318 

3920 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη 

κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα 

με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην 

επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

2.723.257 

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 

2.664.558 

1803 Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη 2.647.765 

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 

2.600.685 

3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. 

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης 

ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών 

παρασκευασμάτων 

2.563.878 

1109 Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 2.539.118 
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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 

2.370.705 

1107 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη 2.362.711 

3214 Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που 

χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που 

χρησιμοποιούνται στη οικοδομική 

2.313.137 

2203 Μπίρα από βύνη 2.225.464 

9102 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα χρονόμετρα του 

αυτού τύπου (εκτός εκείνων που είναι από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 

επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα) 

2.183.325 

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.  

2.163.989 

4802 Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται 

για το γράψιμο, την εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και 

χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα 

με τη σημείωση 7α) 

2.121.118 

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  

2.088.145 

8422 Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα 

φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την πλήρωση, την πωμάτιση 

και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για την επικόλληση 

ετικετών σ'άυτά.  

2.087.670 

1904 Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή προϊόντων 

δημητριακών, όπως π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, καθώς και 

δημητριακά (εκτός από καλαμπόκι) σε κόκκους, ή υπό μορφή νιφάδων ή άλλων 

επεξεργασμένων κόκκων  

2.062.901 

3305 Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 2.013.781 

3906 Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές 1.966.757 

8450 Μηχανές για το πλύσιμο των ρούχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος                                    

ξη στεγνώματος. Μέρη των προαναφερθέντων 

1.955.015 

8543 Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

1.932.802 
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7013 Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον 

καλλωπισμό, το γραφείο, την εσωτερική διακόσμηση ή παρόμοιες χρήσεις εκτός 

από τα είδη της κλάσης 7018, καθώς και βάζα για τη συντήρηση τροφίμων, 

καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισμού 

1.932.017 

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 

1.918.371 

8479 Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

1.896.417 

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  

1.894.543 

1513 Λάδια κοκοφοίνικα λάδι κοπρά, λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu 

και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 

μετασχηματισμένα 

1.833.212 

0813 Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί 

οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, καθώς και 

μείγματα βρώσιμων, αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος 

1.811.277 

3502 Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή 

περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος περιεκτικότητας, κατά βάρος που 

μετριέται σε ξερή μάζα, > 80% πρωτε νες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και 

άλλα 

1.806.151 

0703 Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, 

νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

1.793.037 

8716 Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα παντός 

τύπου, και άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για 

σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

1.771.897 

9506 Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον ελαφρύ 

ή βαρύτερο αθλητισμό και άλλα αθλήματα (ό. συμπ. η επιτραπέζια αντισφαίρηση) 

ή υπαίθρια παιχνίδια, που δεν κατονομάζονται ούτε αναφέρονται αλλού στο 

κεφάλαιο αυτό. 

1.725.352 

6115 Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα 

παρόμοια είδη (ό. συμπ. οι κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό ύφασμα (εκτός 

εκείνων που προορίζονται για βρέφη) 

1.725.188 

3506 Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους 

που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, 

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους <= 1 kg 

1.681.590 
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0710 Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 1.668.307 

8441 Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόμαζας, 

χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συμπ. οι μηχανές κοπής παντός τύπου, π.δ.κ.α. 

1.603.853 

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) 

1.591.613 

8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για 

τη μεταφορά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. 

συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 

1.589.183 

0511 Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, 

ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 

1.545.064 

9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός από 

ματογυάλια για τον έλεγχο της οπτικής ικανότητας, φακούς επαφής και φακούς ή 

σκελετούς για ματογυάλια) 

1.526.752 

6107 Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου, ρόμπες 

δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια) 

1.525.730 

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 

1.524.278 

7326 Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 1.501.453 

9101 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα χρονόμετρα του 

αυτού τύπου, με πλαίσιο από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 

πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων των οποίων η βάση είναι από χάλυβα) 

1.494.294 

1516 Λίπη και λάδια ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους, μερικώς ή 

ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα 

(με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα εκτός από αλλιώς 

παρασκευασμένα λίπη και λάδια 

1.494.251 

4203 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 

(εκτός από υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς και εκτός 

από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνημίδες, προστατευτικές μάσκες για την 

ξιφασκία) 

1.492.544 

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 

1.485.462 

3911 Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, 

πολυσουλφόνες και άλλα πολυμερή που παίρνονται με χημική σύνθεση, π.δ.κ.α. σε 

1.482.132 
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αρχικές μορφές 

4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες 

μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και 

θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, 

τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές 

1.476.378 

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 

1.476.334 

8419 Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την επεξεργασία 

υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το 

ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο 

κλιβανισμός 

1.448.263 

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή 

κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να 

ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), 

από καουτσούκ 

1.433.440 

9503 Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν να 

επιβιβασθούν και με τα οποία μπορούν να μετακινηθούν παιδιά, αμαξάκια για 

κούκλες και κούκλες που απλώς αναπαριστούν ανθρώπους). Μικροκατασκευές για 

παιχνίδι ή διασκέδαση 

1.428.715 

6202 Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 

παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 

κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια) 

1.427.851 

6212 Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες και 

παρόμοια είδη, καθώς και μέρη αυτών, από υφαντουργικά προϊόντα υλών παντός 

τύπου, έστω και ελαστικά, ό. συμπ. τα πλεκτά (εκτός από ζώνες και λαστέξ εξ 

ολοκλήρου από καουτσούκ 

1.419.719 

2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(ετεοάτομα) αζώτου 1.401.277 

9015 Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, υδρογραφίας, 

ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). 

Τηλέμετρα 

1.399.230 

2931 Αμιγείς οργανικές-ανόργανες ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, π.δ.κ.α. 1.390.556 

3303 Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και 

αποσμητικά σώματος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα μαλλιά) 

1.386.359 

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 

1.361.965 
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8506 Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των 

μεταχειρισμένων). Μέρη τους 

1.346.416 

6108 Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, 

πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια μπάνιου, 

ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από 

τι-σερτ, φανελάκια 

1.336.115 

2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 

υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 

νιτροδωμένα παράγωγά τους 

1.317.727 

2922 Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες 1.309.884 

8427 Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση, 

εφοδιασμένα με διάταξη χειρισμού (εκτός από τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και 

γερανοφόρα οχήματα) 

1.297.905 

6105 Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και 

φανελάκια) 

1.295.499 

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

Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου 

και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες 

συσκευές  

1.295.437 

8541 Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες 

διατάξεις με ημιαγωγό, ό. συμπ. τα φωτοστοιχεία έστω και συναρμολογημένα σε 

αυτοτελείς μονάδες ή με μορφή πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές γεννήτριες). 

Δίοδοι εκπομπής φωτός. 

1.294.496 

2804 Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά 1.291.744 

5703 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή 

κατασκευή με βελόνα, έστω και έτοιμοι 

1.287.639 

0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 1.286.404 

3703 Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν 

εκτεθεί στο φως 

1.272.063 

7113 Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα 

με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών) 

1.265.791 

0504 Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεμάχια, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, 

αποξηραμένα ή καπνιστά 

1.249.504 

8715 Παιδικά αμαξάκια και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 1.239.261 

8522 Μέρη και εξαρτήματα, που σαφώς προορίζονται για αποκλειστική ή κύρια χρήση 

στις συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής του ήχου, καθώς και στα 

1.238.002 
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μαγνητοσκόπια εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου π.δ.κ.α. 

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 

1.214.705 

0404 Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 

γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, 

έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, π.δ.κ.α. 

1.185.991 

8309 Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα πώματα 

για τη ρύθμιση της ροής), καψούλια επιπωμάτισης φιαλών, βιδωτά πώματα, 

πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, 

από κοινά μέταλλα 

1.181.713 

8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, 

έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο προστατευτικό περίβλημα, με συσκευή εγγραφής 

ή αναπαραγωγής του ήχου ή με ωρολογιακή συσκευή 

1.168.024 

8711 Μοτοσυκλέτες (ό. συμπ. τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, 

έστω και με καλάθι στο πλάι. Πλάγια καλάθια για μοτοσυκλέτες 

1.160.972 

2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

1.141.723 

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 1.139.874 

8705 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασμένα κυρίως για 

τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων π.χ. αυτοκίνητα αποκομιδής οχημάτων 

για επισκευή, αυτοκίνητα-γερανοί, πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα για το 

σκούπισμα ή την κατάβρεξη 

1.123.894 

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) 

1.118.369 

8302 Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, 

παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή 

άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα, κρεμάστρες για καπέλα, 

κονσόλες, υποστηρίγματα  

1.117.170 

0604 Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια 

ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, 

νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς 

παρασκευασμένα 

1.094.546 

7607 Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε 

χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς το 

υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα 

1.074.780 
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στολίδια για χριστουγεννιάτικο δένδρο 

1207 Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους 

καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα 

λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου) 

1.071.828 

8433 Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών προϊόντων, ό. 

συμπ. οι μηχανές για το μπαλάρισμα αχύρου ή σανού. Κουρευτικές μηχανές 

χόρτου και άλλες θεριστικές μηχανές. Μηχανές για τον καθαρισμό ή τη διαλογή 

αυγών, φρούτων  

1.062.390 

8519 Πικάπ, ηλεκτρόφωνα, συσκευές ανάγνωσης κασετών και άλλες συσκευές 

αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη ηχοληψίας (εκτός εκείνων 

που είναι συνδυασμένες με συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση) 

1.059.604 

3910 Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 1.045.054 

2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 1.019.927 

8408 Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή 

ημι- ντήζελ) 

1.016.082 

9030 Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη 

μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Οργανα και συσκευές για τη 

μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, Χ, των κοσμικών 

ακτινοβολιών  

1.000.633 

4821 Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 984.892 

3401 Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην 

επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα 

στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. 

Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη 

983.259 

2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από 

τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

970.317 

2903 Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων 968.231 

6211 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ 

μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

963.525 

2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, 

υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών, καθορισμένης 

ή μη χημικής σύστασης, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 

νιτροδωμένα παράγωγά τους 

958.890 

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

σοκολάτα 

945.806 

3306 Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία 

περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των 

944.059 
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οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των 

μεσοδοντίων διαστημάτων  

9031 Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται 

ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 

941.835 

8436 Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, 

την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, ό. συμπ. οι συσκευές για τη βλάστηση των 

σπόρων με μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και οι εκκολαπτικές 

μηχανές  

941.562 

3908 Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές 923.941 

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 

919.553 

8434 Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός από 

ψυκτικές συσκευές ή εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας, συσκευές για τον 

αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος, φυγόκεντρες μηχανές καθαρισμού, 

ηθμοπιεστήρια 

909.423 

3209 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα 

φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο 

904.083 

2844 Στοιχεία και ισότοπα, χημικά, ραδιενεργά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα, και οιενώσεις τους. Μείγματα 

και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά 

903.081 

3812 Παρασκευάσματα με την ονομασία επιταχυντές βουλκανισμού. Σύνθετα προϊόντα 

για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ, ή των πλαστικών υλών, π.δ.κ.α. 

Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη 

στερεοποίηση του καουτσούκ 

893.521 

9033 Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του 

κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 

κεφάλαιο 90 

889.547 

9401 Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, 

την κτηνιατρική ή τη χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και αν μπορούν να 

μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

889.378 

8110 Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και 

θραύσματα, από αντιμόνιο (εκτός από τέφρες και υπολείμματα, που περιέχουν 

αντιμόνιο) 

884.825 

3924 Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και 

καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, 

μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, 

879.802 
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καζανάκια αποχωρητηρίου 

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 

870.806 

2905 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 

νιτροδωμένα παράγωγά τους 

868.051 

0801 Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή 

ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη φλούδα τους 

867.916 

8204 Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), από κοινά 

μέταλλα. Εναλλασσόμενοι κάλυκες σύσφιγξης, έστω και με λαβές, από κοινά 

μέταλλα 

851.796 

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) 

849.137 

9613 Αναπτήρες και άλλα μέσα ανάφλεξης (εκτός από φυτίλια ανάφλεξης και 

πυροκρουστικά καψούλια για προωστήρια πυρίτιδα ή εκρηκτικές ύλες της κλάσης 

3603) έστω μηχανικά ή ηλεκτρικά, και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

846.795 

7602 Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που 

προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν 

ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες 

ακατέργαστες μορφές 

843.775 

2941 Αντιβιοτικά 839.143 

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 

836.130 

1702 Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η 

φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση, σιρόπια από 

ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, υποκατάστατα του 

μελιού 

832.776 

3903 Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 830.382 

7304 Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο 

(εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 

830.196 

2916 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά 

κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα 

αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

824.798 
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2914 Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα 

αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

804.032 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), 

 συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           

συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

803.674 

4016 Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 788.813 

3823 Βιομηχανικά μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα. Όξινα έλαια από εξευγενισμό. 

Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες.   απόεξευγενισμό ραφινάρισμα. Λιπαρές 

βιομηχανικές αλκοόλες 

787.291 

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

σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, μαθηματικά εργαλεία, λογαριθμικοί 

κανόνες και κύκλοι). Οργανα και συσκευές μέτρησης του μήκους, για χρήση με το 

χέρι  

784.062 

1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε 

στερεή κατάσταση 

769.339 

8474 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, 

τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάμειξη ή τη μάλαξη χώματος, μεταλλευμάτων, 

λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό μορφή σκόνης ή πολτού) ορυκτών υλών. 

Μηχανές για τη συμπίεση 

761.726 

6112 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες 

και σλιπ μπάνιου, πλεκτά 

755.711 

8548 Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και 

συσσωρευτές. Εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και 

συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών και συσκευών που δεν κατονομάζονται 

ούτε περιλαμβάνονται αλλού  

754.208 

6111 Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 753.409 

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 

744.968 

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

(εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 

731.312 

9032 Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 729.688 

7307 Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), 

από σίδηρο ή χάλυβα 

723.588 

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 

710.260 
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κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

9507 Καλάμια ψαρέματος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεμα με αρμίδι. Απόχες 

για ψάρια, δίκτυα για πεταλούδες και παρόμοια δίκτυα. Δολώματα (εκτός εκείνων 

της κλάσης 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγιού 

703.948 

0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 702.203 

0706 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, 

ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

701.137 

4301 Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, 

πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 

γουνοδερμάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 

4103) 

698.784 

8803 Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 698.551 

0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 

κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

698.315 

8712 Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα τρίτροχα μεταφοράς 

εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα 

695.254 

8108 Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και θραύσματα, από 

τιτάνιο (εκτός από τέφρες και υπολείμματα, που περιέχουν τιτάνιο) 

695.118 

3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα 

παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, 

παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το 

ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά  

689.740 

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 

669.239 

0302 Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη 

σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

660.234 

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 

660.015 

7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, θυρίδες 

κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, 

πύλες, πόρτες, παράθυρα καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, 

κατώφλια, πατζούρια 

659.470 

8510 Ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, κουρευτικές μηχανές, μηχανές ψαλιδίσματος των 

μαλλιών και αποτριχωτικές συσκευές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, 

655.034 
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καθώς και μέρη τους 

2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 645.790 

7318 Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα 

(στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, 

ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύλιοι) και παρόμοια είδη, από 

σίδηρο ή χάλυβα  

640.962 

7323 Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, από σίδηρο ή 

χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα. Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια 

είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση και παρόμοιες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα 

636.008 

3504 Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, 

π.δ.κ.α. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο 

631.609 

0711 Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, 

θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 

χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα 

για διατροφή  

631.599 

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  

629.125 

3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα 617.477 

5608 Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, 

σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, 

από υφαντικές ύλες εκτός από δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού 

612.409 

1108 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 607.934 

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

πλεκτά υφάσματα 

605.780 

9406 Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα 604.451 

8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 

594.631 

5309 Υφάσματα από λινάρι 589.701 

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 

583.486 

8702 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συμπ. ο οδηγός 573.920 

6304 Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου εκτός από καλύμματα, 

πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, 

παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, υπερθέματα 

παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών 

570.879 
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1202 Αράπικα φυστίκια, όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς 

κέλυφος ή σπασμένα 

561.047 

3912 Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές μορφές 557.224 

0906 Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου 552.562 

6210 Ενδύματα από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο, έστω και εμποτισμένα, 

επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, καθώς και ενδύματα από 

υφάσματα, άλλα από πλεκτά, συνδυασμένα με καουτσούκ ή εμποτισμένα, 

επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη 

537.969 

7306 Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, καρφωτά, 

θηλυκωμένα ή με απλώς συνενωμένα άκρα), από σίδηρο ή χάλυβα εκτός από 

σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και σωλήνες με κυκλική εσωτερική και 

εξωτερική εγκάρσια τομή  

522.068 

9003 Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 520.853 

0705 Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με 

απλή ψύξη 

516.399 

7604 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 515.238 

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

πλαστικές ύλες 

514.930 

8513 Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με δική 

τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, 

συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512) 

512.417 

3212 Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και 

νιφάδες, διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των 

τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για 

την επισήμανση με σίδηρο τ 

508.575 

0702 Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 504.685 

0704 Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα 

προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

504.066 

8467 Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής 

λειτουργίας ή με αυτοδύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήματά 

τους 

498.817 

6912 Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από 

κεραμευτικές ύλες άλλες από πορσελάνη (εκτός από μπανιέρες, μπιντέδες, 

νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα 

διακόσμησης, στάμνες 

497.143 

2929 Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες (εκτός από ενώσεις με αμινική ομάδα, 

αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες, άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς 

496.067 
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αμμωνίου, λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, ενώσεις με καρβοξυαμιδική 

ομάδα 

4008 Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ μη 

σκληρυμένο 

493.781 

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 

487.821 

8311 Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά 

μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά 

της σκουριάς ή υλικά που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκόλληση, συγκόλληση 

με κασσίτερο ή χαλκό 

486.697 

8203 Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη ιατρικές 

λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες για την κοπή μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων και 

βιδών, τρυπητήρια, διατρητήρες και παρόμοια εργαλεία, από κοινά μέταλλα 

481.026 

6102 Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 

παρόμοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από κουστούμια-ταγιέρ, 

σύνολα, ζακέτες blazers, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και 

παντελόνια) 

474.595 

9608 Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με 

άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και παρόμοιοι στυλογράφοι. 

Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για 

μολύβια και παρόμοια είδη 

474.517 

3913 Πολυμερή φυσικά, π.χ. αλγινικό οξύ, και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα, π.χ. 

σκληρυμένες πρωτεϊνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ, π.δ.κ.α., σε 

αρχικές μορφές 

467.341 

9207 Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί 

ηλεκτρικά (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες και ακορντεόν) 

461.022 

6209 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα παντός 

τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από σκούφους) 

450.362 

0407 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 450.076 

8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη 

μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες συνεχούς μεταφοράς 

και εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, 

γρύλους, γερανούς κάθε είδους 

448.980 

8207 Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- 

εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και 

εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και 

διεύρυνση οπών, τόρνευση 

444.271 
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3814 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για την 

αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από ασετόν) 

443.769 

3405 Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για 

αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια 

παρασκευάσματα έστω και με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων μη υφασμένων 

υφασμάτων, αφρώδους πλαστικού 

441.526 

9505 Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για 

ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 

437.825 

4002 Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε 

αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα φυσικού καουτσούκ, 

μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών με συνθετικό 

καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ 

436.254 

1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 

εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 

435.630 

8432 Μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, για την 

προπαρασκευή ή την καλλιέργεια του εδάφους (εκτός από συσκευές ψεκασμού, 

συσκευές ραντισμού και ψεκαστήρες σκόνης). Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των 

πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων 

434.289 

0807 Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, 

νωπά 

426.642 

3101 Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή 

χημικώς επεξεργασμένα και λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική 

επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης 

425.034 

2703 Τύρφη, στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, έστω και 

συσσωματωμένη 

419.224 

8001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή 417.309 

4409 Ξυλεία στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, 

μη συναρμολογημένα με καθορισμένη μορφή με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, 

εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη  

415.252 

7605 Σύρματα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της 

κλάσης 7614, μονωμένα σύρματα για την ηλεκτροτεχνία και χορδές για μουσικά 

όργανα) 

409.683 

0904 Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, 

αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη 

406.677 

2935 Σουλφοναμίδες 403.422 

3213 Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των 

επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα 

403.063 
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σε τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες 

8514 Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι κλίβανοι που 

λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρική θέρμανση (εκτός των ξηραντήριων). 

Αλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία υλών με 

επαγωγή  

401.024 

4807 Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή 

επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε 

κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 

398.091 

5208 Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με 

βάρος κατά τ.μ. <= 200 g 

395.940 

6101 Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 

παρόμοια είδη, πλεκτά, για άνδρες ή αγόρια (εκτός από κουστούμια, σύνολα, 

σακάκια blazers και παντελόνια) 

394.342 

7404 Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους 

[πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα 

απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα 

(σκωρίες) που περιέχουν χαλκό 

393.421 

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 

392.327 

3001 Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. 

Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για οποθεραπεία. 

Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης 

391.195 

6806 Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά 

μαλλιά. Εκτονωμένος βερμικουλίτης, εκτονωμένες άργιλοι, αφρός από σκουριές 

και παρόμοια εκτονωμένα ορυκτά προiόντα. Μείγματα και τεχνουργήματα από 

ορυκτές ύλες  

386.557 

8452 Ραπτομηχανές, άλλες από τις μηχανές συρραφής της κλάσης 8440. Επιπλα, βάσεις 

και καλύμματα κατασκευασμένα ειδικά για ραπτομηχανές. Βελόνες για 

ραπτομηχανέ 

385.755 

0712 Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε 

σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

384.947 

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

δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προiόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), 

έστω και στολισμένα, καθώς και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού από κάθε 

ύλη, έστω και στολισμένοι 

384.704 

8472 Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή 

μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς 

384.012 
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τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μέτρησης ή συσκευασίας χρημάτων, 

μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών 

6307 Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων 

(πατρόν), π.δ.κ.α. 

382.563 

2917 Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα 

τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

382.508 

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 

380.082 

6911 Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από 

πορσελάνη εκτός από μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη 

υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, στάμνες, νταμιτζάνες 

και παρόμοια δοχεία 

373.525 

3918 Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή 

με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες 

σε κυλίνδρους πλάτους >= 45 cm, που αποτελούνται από μία στρώση από 

πλαστική ύλη κολλημένη  

373.309 

0714 Ρίζες μανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), 

γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε 

άμυλο ή ινουλίνη, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα 

έστω και κομμένα σε τεμάχια 

373.211 

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

αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε 

αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι 

370.655 

5804 Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε τόπια (με 

το μέτρο), σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα) (εκτός από τα 

προϊόντα της κλάσης 6002) 

368.028 

7211 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 

mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο 

μέταλλο, ούτε επενδυμένα 

362.344 

6405 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και 

το άνω μέρος από συστατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό 

δέρμα ή υφαντικές ύλες. Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα 

φυσικό ή ανασχηματισμένο 

361.411 

8470 Υπολογιστικές μηχανές και συσκευές μεγέθους τσέπης (διαστάσεων <= 170 mm x 

100 mm x 45 mm), με υπολογιστικές λειτουργίες, για την καταγραφή, 

αναπαραγωγή και επίδειξη δεδομένων. Λογιστικές μηχανές, μηχανές 

γραμματοσήμανσης, μηχανές έκδοσης εισιτηρίων 

361.208 
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0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 

nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

347.147 

9029 Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές 

χιλιομέτρων ή μετρητές βημάτων (εκτός από μετρητές αερίων, υγρών ή 

ηλεκτρισμού). Ταχύμετρα και άλλοι μετρητές ταχύτητας (εκτός εκείνων της 

κλάσης 9014 ή 9015). Στροβοσκόπια 

342.355 

3802 Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες 

ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωϊκός 

άνθρακας 

337.079 

0103 Χοιροειδή ζωντανά 335.095 

1006 Ρύζι 334.968 

8532 Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές μεταβλητοί και άλλοι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές, 

ηλεκτρικοί 

334.357 

8515 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), 

για σκληρή συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση) ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο 

αέριο, με λέιζερ  

331.741 

1105 Αλεύρι, σιμιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με 

μορφή σβόλων (πελέτες) από πατάτες 

329.699 

7315 Αλυσίδες και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από αλυσίδες για ρολόγια, 

αλυσίδες-κοσμήματα κλπ., αλυσίδες εκσκαφής και αλυσίδες για αλυσοπρίονο, 

ερπύστριες, αλυσίδες με ξύστρες για εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης, αλυσίδες με 

λαβίδες  

326.804 

8903 Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι 

και μονόξυλα (κανώ) 

324.185 

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από ενώσεις 

μόνο με ετεροάτομο(ετεοάτομα) οξυγόνου ή αζώτου) 

324.155 

9006 Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου 

φωτός (φλας) για φωτογραφική χρήση και λυχνίες στιγμιαίου φωτός (εκτός από 

τους λαμπτήρες εκκένωσης της κλάσης 8539) 

323.160 

8478 Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του καπνού, που 

δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

319.878 

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

περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 

316.447 

8521 Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου, 

είτε έχουν ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων ή όχι (εκτός από τις 

μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης βιντεοκάμερες) 

316.271 
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9013 Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως 

είδη. Λέιζερ (εκτός από διόδους λέιζερ). Αλλα όργανα και συσκευές οπτικής που 

δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 

312.249 

3925 Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 311.758 

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

διαφημίσεις 

310.375 

6406 Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα άνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε 

πέλματα, αλλά όχι σε εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, 

υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες και παρόμοια είδη, καθώς και μέρη 

αυτών (εκτός των ειδών από αμίαντο)  

310.305 

8439 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν 

κυτταρίνη ή για την παρασκευή ή την τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού 

(εκτός από αυτόκλειστα, λέβητες, ξηραντήρια και άλλες θερμαντικές συσκευές, 

καθώς και καλάνδρες) 

310.052 

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 

309.591 

8211 Μαχαίρια με κοφτερή λεπίδα, έστω και οδοντωτή (ό. συμπ. οι σουγιάδες για την 

κηπουρική) και οι λεπίδες αυτών, από κοινά μέταλλα (εκτός από μαχαίρια για την 

κοπή σανού, αχύρου ή ξύλου και μαχαίρια για τη διάνοιξη διόδου μέσα από 

βλάστηση 

309.122 

 


